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RESUMO 

 

O movimento ambientalista manifesta-se com maior força no ano de 1972 com a 

Conferência de Estocolmo, frente às pressões para a preservação do meio 

ambiente em decorrência das catástrofes ambientais. Destarte que no Brasil, o 

movimento ambiental se institucionaliza com a Constituição de 1988, uma vez que 

os conselhos se firmaram como espaços democráticos, e prevê a participação da 

sociedade na gestão das políticas públicas. Nesse diapasão propomos uma 

discussão sob a luz da participação e exercício da cidadania no Conselho Estadual 

de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (CONEMA/RN), focando o olhar sobre 

o processo decisório, a partir da manifestação dos atores sociais. Para tanto, nosso 

estudo compilou as atas de reuniões desse conselho, transcrevendo as principais 

discussões das demandas ambientais que marcam a sociedade potiguar, 

verificando como esses personagens se manifestaram no decorrer das reuniões. 

Com base nessas informações, compreendeu-se a atribuição do CONEMA/RN, 

como mecanismo de comunicação entre Estado e Sociedade. Com base na análise 

das atas de reuniões ordinárias entre 2007 a 2014, concluímos que o CONEMA é 

um conselho em que a sociedade civil organizada participa do processo decisório, 

apesar da acentuada influência dos atores representantes do poder público sobre 

os atores que representam a sociedade civil. Os resultados do estudo aqui 

desenvolvido confirmam a discrepância entre a participação dos conselheiros 

representantes do poder público e dos conselheiros representantes da sociedade 

civil dentro do CONEMA/RN. A conclusão aponta que os representantes da 

sociedade civil ainda não assimilaram o dever de cidadão, a responsabilidade de 

sua atuação, gerando prejuízos para o aparato legal da legislação ambiental 

potiguar, com reflexos negativos na implementação de políticas públicas.  

 

 

 

 

Palavras-chave:  Conema/RN; atores sociais; deliberação; participação; política 

ambiental. 



ABSTRACT 

 

The environmental movement rises up strongly in the year 1972 with the Stocolmus 

Conference, in the middle of pressions concerning the environmental preservation, 

in consequence of the environmental catastrophes. In spite of the fact that, in Brazil, 

the environmental movement has is institutionalization with the 1988 Constitution, 

in a way that the councils became democratic spaces, and provided the society’s 

participation in the management of public policies. In this way, we propose a 

discussion about the participation and the exercise of the citizenship in the State 

Council of Environment of Rio Grande do Norte (CONEMA), focusing the glance 

about the decisory process, as from the expression of the social actors. For that, 

our research compilate documents of the meetings of the referring council, 

transcribing the main discussions about the environmental necessities which were 

important in the potiguar society, and checking how these agents defend their 

interest during the meetings. We understand, with these informations, the role of 

CONEMA/RN as a communicative mechanism between State and Society. With the 

analysis of the informations of the extraordinary meetings from 2007 to 2014, we 

concluded that the CONEMA is a council where the civil organized society takes 

part on the decisory process, despite the great influence of the representative actors 

of public power over the representative actors of civil society. The results of this 

research confirm the discrepancy between the participation of representative 

councilors of civil society in CONEMA/RN. The conclusion point out that the civil 

society representative don’t, yet, assimilate the citizen duty, the responsibility of it1s 

action, producing, in this way, damages for the legal structure of the potiguar 

environmental legislation, with serious consequences on the public policy 

implementation. 

 

 

 

Key Words: CONEMA/RN; Social Actors; Deliberation; Participation; 

Environmental Policy.  
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I – INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa versa sobre a atuação dos atores sociais no Conselho 

Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (CONEMA/RN), em meio ao 

seu funcionamento institucional e político, no tocante às deliberações em atenção 

à formulação e implementação de políticas públicas direcionadas ao meio 

ambiente. Para tanto, o estudo compila as atas de reuniões desse Conselho 

Estadual de Meio Ambiente, analisando as discussões, proposições e deliberações 

das demandas ambientais que marcam a sociedade potiguar, buscando interpretar 

o desvelamento dos possíveis conflitos entre os interesses dos seus diversos 

atores sociais, representantes do poder público, setor privado e da sociedade. 

É importante, doravante este estudo, que ele possa ser um instrumento 

estratégico, sob uma perspectiva crítica, para o enfrentamento das causas dos 

conflitos ambientais, observando a atuação dos atores que representam a 

sociedade civil organizada e os atores que representam o governo no processo 

deliberativo e decisório do Conselho Estadual de Meio Ambiente do RN. Esses 

conselhos são interpretados enquanto canais institucionais surgidos com a 

Constituição Federal de 1988, no sentido de ampliar o espaço de discussão com a 

representação de diversos atores sociais, dividindo a responsabilidade quando no 

processo decisório. Como é no caso do CONEMA/RN, esses atores constroem 

caminhos para a viabilização da discussão de temas como a preservação e a 

implementação de políticas públicas ambientais, ampliando o círculo social em que 

se operam discussões. 

Nesse sentido, partindo para o funcionamento do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente como uma ferramenta viável para uma tentativa de articular as 

questões ambientais, espera-se que surjam diretrizes efetivas de gestão ambiental 

baseadas em políticas claras e consistentes devidamente discutidas e deliberadas 

no âmbito desse conselho. Diante da democratização1 e descentralização2 da 

gestão ambiental, preconizada pela legislação nacional, com assente na Lei 

                                                
1 Democratização: tornar acessível para todos. 
2 Descentralização: consiste na Administração Direta deslocar, distribuir ou transferir a prestação do 
serviço para a Administração Indireta. Note-se que, a nova Pessoa Jurídica não ficará subordinada 
à Administração Direta, pois não há relação de hierarquia, mas esta manterá o controle e 
fiscalização sobre o serviço descentralizado. 
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Federal nº 6.938/1981, quando criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), integrado por um órgão colegiado, denominado Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), delegou competência aos estados e municípios para a 

condução de suas respectivas políticas ambientais, respeitando para tanto a 

competência da União para legislar sobre o meio ambiente. De acordo com a 

Controladoria Geral da União (2008), os conselhos são: 

Instâncias de exercício da cidadania, que abrem espaço para a 
participação popular na gestão pública. Nesse sentido, os 
conselhos podem ser classificados conforme as funções que 
exercem. Assim, os conselhos podem desempenhar conforme o 
caso, funções de fiscalização, de mobilização, de deliberação ou 

de consultoria (p. 21). 

 

Esses conselhos, os quais comportam em sua conjuntura, representantes 

da sociedade civil e do Estado, configuram-se como espaços disponíveis de 

mobilização de cidadania. Portanto, ao propormos uma leitura dessa participação 

e de seus elementos constitutivos dentro do processo decisório do CONEMA/RN, 

teremos a percepção de como as deliberações e decisões são tomadas, e como se 

apresentam os conflitos de interesse entre os atores sociais que representam o 

Estado, o setor privado e a sociedade civil. Esta dissertação tem o objetivo de 

identificar o alcance da participação destes atores sociais no CONEMA/RN, os 

quais têm a missão de deliberar e decidir sobre políticas públicas de cunho 

ambiental. 

Para tanto, analisamos a atuação do CONEMA/RN nos últimos dois 

governos estaduais, ou seja, no governo da ex-governadora Wilma de Faria (2007 

a 2010), e do governo de Rosalba Ciarlini (2011 a 2014). O recorte em questão se 

justifica pelo antagonismo partidário de ambos os governos. O primeiro governo, 

filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB)3, é um partido político 

de esquerda brasileiro que segue a ideologia socialista democrática, criado 

em 1947 a partir da Esquerda Democrática. O segundo governo, filiado ao partido 

dos Democratas (DEM)4, que é um partido político de direita brasileiro, cuja 

                                                
3 Dados sobre o PSB extraído do sítio http://www.psb40.org.br/fixa.asp?det=10. 
4 Dados sobre o DEM extraído do sítio http://www.educacao.cc/politica/dem-democratas/. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Social-democracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda_Democr%C3%A1tica
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ideologia política é o liberalismo. Baseando-se em critérios gerais, o partido é 

considerado liberal. Foi fundado em 28 de março de 2007, em substituição ao 

Partido da Frente Liberal (PFL), que por sua vez era uma dissidência do extinto 

Partido Democrático Social (PDS), sucessor da Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA), partido mantenedor da ditadura militar de 1964-1985. 

1.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O procedimento metodológico desta pesquisa, quanto à natureza, é de 

caráter qualitativo, por ter partido do referencial teórico em busca de uma maior 

abrangência e aprofundamento do tema. Buscou-se dar uma feição didática na 

exposição dos procedimentos, roteiros e instrumental. A expressão "pesquisa 

qualitativa" assume diferentes significados no campo das ciências sociais. Para 

Maanen (1979) a pesquisa qualitativa: 

Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 
visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema 
complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o 
sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a 
distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre 

contexto e ação (p.520). 

 

Esse é o ponto desta pesquisa, que busca demonstrar, através da análise 

documental, bibliográfica e da interpretação de informações fornecidas no recorte 

proposto, as ações desenvolvidas pelos atores sociais que compõe o 

CONEMA/RN, observando as diferentes situações vividas pelos principais atores 

envolvidos que correspondem a quota de representação da sociedade civil, do setor 

privado e do poder público. Para Manning, (1979): 

O desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa supõe um 
corte temporal-espacial de determinado fenômeno por parte do 
pesquisador. Esse corte define o campo e a dimensão em que o 
trabalho desenvolver-se-á, isto é, o território a ser mapeado. O 
trabalho de descrição tem caráter fundamental em um estudo 
qualitativo, pois é por meio dele que os dados são coletados 
(p.668). 



17 

 

É a partir da compreensão que se propõe, ou seja, a tradução da atuação 

do CONEMA/RN e de como se comportou seus conselheiros oriundos da 

representação da sociedade civil organizada, do setor privado e do poder público 

na deliberação do processo decisório das questões ambientais do Estado do Rio 

Grande do Norte, que assumimos um formato de estudo que nos permitiu o 

detalhamento dos resultados dos encontros do CONEMA/RN, devidamente 

consignados nas atas de reuniões, extraindo, dessa forma, a relação da 

participação dos seus atores sociais dentro processo decisório.  

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No estudo, sob o crivo da investigação documental, consignamos que as 

atribuições e a competência do CONEMA/RN, referência o modelo da política 

ambiental no sentido de auxiliar a atuação do Estado na promoção de políticas 

públicas ambientais no que tange a preocupação com a preservação do meio 

ambiente e do desenvolvimento sustentável. Respeitando a capacidade de 

articulação dos seus atores sociais e analisando como se desenvolvem a atuação 

desses membros que detêm assento, representando a sociedade civil e o poder 

público. Analisamos a atuação do CONEMA/RN, baseado no estudo bibliográfico e 

da investigação documental disponível no referido conselho, ou seja, as atas de 

reuniões e suas resoluções propostas entre os anos de 2007 a 2014, onde 

pudemos compilar as proposituras e suas definições no campo do processo 

decisório da política pública ambiental para o Rio Grande do Norte. 

No presente recorte temporal, levamos em conta a pesquisa documental 

primária, produzida e elaborada pelo conselho. Foram analisadas a primeira e a 

última ata das reuniões de cada ano do CONEMA/RN, referentes ao período do 

governo de Vilma de Faria (2007 a 2010), e do governo de Rosalba Ciarlini, (2011 

a 2014). Deixamos de analisar as atas de reunião ordinária do CONEMA/RN para 

o ano de 2014, devido à dificuldade de coleta de informações a ser fornecidas pelo 

corpo que compõe o referido órgão, bem como ao fato do CONEMA/RN ter tido 

seus novos representantes nomeados já neste segundo semestre. Fizemo-nos 
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presentes em reunião ocorrida no último dia 09 de setembro de 2014, ainda sem 

ata aprovada com a pauta discutida nesse encontro. Entretanto esse fato nos 

ajudou a pensar e a entender como os diversos atores sociais se manifestam dentro 

do CONEMA. Quanto às resoluções construídas no mesmo período dos dois 

governos, essas foram devidamente investigadas e discutidas como matéria da 

pauta da política ambiental do RN. Para a pesquisa documental, além das 

resoluções aprovadas, consultamos primordialmente as atas de reuniões ordinárias 

construídas pelo CONEMA/RN, no recorte temporal de 2007 a 2014. 

O delineamento da pesquisa abrangeu o levantamento bibliográfico para a 

construção do referencial teórico. Embasamos nossa pesquisa nos principais 

autores que produziram literatura sobre conselhos, participação social, políticas 

públicas, questões ambientais, sobre meio ambiente e sociedade, tais como: 

AVRITZER, (2007); BONETI, (2006);TATAGIBA, (2002); GOHN, (1995); 

DAGNINO, (1994).  

Através da análise dos dados coletados nas atas, extraímos fragmentos 

discursivos produzidos pelos atores sociais envolvidos no CONEMA/RN, expondo 

a maneira pela qual ocorreu a atuação desse órgão através de seus conselheiros, 

tanto representantes da sociedade, do setor privado, quanto do poder público no 

processo decisório das questões da política ambiental do estado do RN. Por fim, 

transcreveremos como foi relatado e interpretado o comportamento desses atores 

sociais, ressaltando o caráter multifacetado ao CONEMA/RN. Por fim, o 

levantamento bibliográfico procurou explorar as discussões mais proeminentes e 

contemporâneas sobre a temática em discussão e qual o comportamento desses 

atores sociais como conselheiros do CONEMA/RN. 

1.3 ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

No segundo capítulo, o texto se estrutura em cinco subcapítulos, nos quais 

apresentamos a trajetória do movimento ambientalista que se originou decorrente 

da preocupação com os problemas ambientais oriundos da aceleração dos 

processos de crescimento e desenvolvimento que ocasionaram a degradação 

ambiental. A discussão se fundamenta desde o seu marco até o momento que 
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emergiu no Brasil, ressaltando a influência dos movimentos na institucionalização 

da participação social no Estado e a gestão ambiental no Brasil.  

No terceiro capítulo, destacamos a importância dos conselhos, como 

mecanismos de participação social, tratando o assunto a partir de uma literatura 

acerca da formação, arcabouço institucional e sua missão de auxiliar o poder 

público na elaboração e implementação de políticas públicas que atendam, em 

regra, aos anseios da população. Esse capítulo se estrutura em cinco subcapítulos 

que tratam da história, formação, formatos instituídos e atuação desses conselhos. 

Propondo a discussão sobre o CONAMA como uma ferramenta da política nacional 

do meio ambiente no Brasil, dando subsídio para que nos próximos capítulos 

pudéssemos desenvolver a discussão sobre o CONEMA/RN.   

No quarto capítulo, foi traçada a pesquisa sobre o Conselho Estadual do 

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (CONEMA/RN), seu desenho institucional, 

observando e transcrevendo como se desenvolve o poder decisório e o 

comportamento de seus atores sociais, como conselheiros que são representantes 

de diversas camadas do tecido social, do poder público, do setor privado e da 

sociedade civil organizada, levando em consideração ainda as deliberações das 

questões ambientais que influenciam na política ambiental do Estado do Rio 

Grande do Norte.  

Como conclusão da pesquisa, foi apresentada as análises sobre as 

relações entre Estado, setor privado e sociedade civil. Nas considerações foram 

expostos o olhar crítico do pesquisador sobre o resultado das investigações das 

atas de reuniões ordinárias do CONEMA/RN, no período de 2007 a 2014. 
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CAPÍTULO II 

2. TRAJETÓRIA DO MOVIMENTO AMBIENTALISTA 

O objetivo deste capítulo é apresentar o início da preocupação com os 

problemas ambientais decorrentes dos processos de crescimento e 

desenvolvimento que alardeou o mundo contemporâneo, trazendo à tona a 

discussão acerca do surgimento da preocupação com a degradação ambiental que 

desencadeou um movimento social que posteriormente se caracterizou como 

movimento ambientalista. 

Neste capítulo discorremos sobre a trajetória histórica do movimento 

ambientalista, desde o Século XIX, quando se iniciou a preocupação de ideias 

preservacionistas e conservacionistas de cunho a resguardar o meio ambiente. 

Retratando o movimento ambientalista, desde o seu marco, até o momento que 

emergiu no Brasil, declinando uma maior atenção a partir do ano de 1970. 

Posteriormente, trataremos do marco regulatório do meio ambiente no Brasil, bem 

como, a influência da institucionalização da participação social no Estado com o 

advento da Constituição Federal de 1988. 

A discussão sobre o início do movimento ambientalista é pertinente do 

ponto de vista, para que nos próximos capitulamos possamos dar subsídios 

necessários para a compreensão da origem e atuação dos conselhos de políticas 

públicas ambientais. 

2.1 PROCESSO DE ARTICULAÇÃO DO MOVIMENTO AMBIENTALISTA  

No século XIX, o avanço da história natural, a revolução industrial e o 

Romantismo tiveram grande influência na criação de áreas naturais protegidas, 

consideradas como “ilhas” de grande beleza e valor estético que apresentavam as 

maravilhas da natureza intocada (DIEGUES, 2001). 

A Revolução Industrial foi o marco desencadeador de uma sociedade 

fundada no consumismo, impondo pressão sobre os recursos naturais, fazendo 

crescer preocupações com o meio ambiente, estreitando a preocupação com a 
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sobrevivência da vida no planeta. Das constantes agressões ao meio ambiente, 

comprovadas pela ciência e condenadas pela ética e moral, surge a necessidade 

de se repensar conceitos desenvolvimentistas clássicos.  

Nessa perspectiva, insere-se o conceito de wilderness (vida selvagem) 

como áreas não habitadas. Podemos entender que o início do movimento 

ambientalista surge nos Estados Unidos onde preponderaram inicialmente duas 

correntes: a primeira, dos preservacionistas e a segunda, dos conservacionistas. 

Para Diegues (2001), 

A criação do primeiro parque nacional no mundo, o de Yellowstone, 
em meados do século XIX, foi resultado de ideias 
preservacionistas5 que se tornavam importantes nos Estados 
Unidos da América e anos antes na Europa. Entre 1862 e 1890, a 
acelerada ocupação do estado americano ocasionou uma 
preocupação crescente com a proteção ambiental. Segundo 
Koopes, havia três ideias básicas no movimento conservacionista6 

desta época: a eficiência, a equidade e a estética (p. 23). 

 

Em 1872, com a criação do parque de Yellowstone, foi determinada que a 

região fosse alçada à condição de reserva e, consequentemente, proibida sua 

colonização. Em 1964, o Wilderness Act também continuou definindo as unidades 

de conservação como áreas que não sofrem ação humana. Gifford Pinchot7 criou 

nos Estados Unidos o movimento de conservação dos recursos naturais 

apregoando seu uso racional. Na sua concepção, a natureza é lenta e os processos 

de manejo podem torná-la eficiente. Suas ideias foram precursoras do conceito de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, a ideia de que se deve buscar o maior bem 

em benefício do coletivo. Contudo, foi o conceito de conservacionismo de Pinchot 

que, já no século XX, influenciou o debate entre desenvolvimentistas e 

                                                
5 O movimento preservacionista, fundado por John Muir, é considerado mais radical, por acreditar 
que a interferência humana é essencialmente nociva ao meio ambiente.  
6 Movimento criado por Gifford Pinchot, engenheiro florestal treinado na Alemanha, ditava que a 
conservação deveria basear-se na prevenção de desperdícios e o uso dos recursos naturais para 
benefício da maioria dos cidadãos, incluindo as gerações futuras. 
7 Gifford Pinchot foi um político, engenheiro agrônomo e botânico ; primeiro Chefe do Serviço 
Florestal dos Estados Unidos (1905 - 1910) e foi também governador de Pensilvânia (1923-1927, 
1931-1935), pelos republicanos progressistas. Pinchot é conhecido pela reforma da gestão e 
desenvolvimento das florestas nos Estados Unidos e por defender a preservação das reservas do 
país pelo uso planejado e sua renovação constante. Pinchot cunhou o termo "ética de conservação" 
aos recursos naturais. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero_agr%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Forestal_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Forestal_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
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conservacionistas, sendo esse debate o foco das atenções na Conferência de 

Estocolmo de 1972. 

Já a essência da corrente preservacionista é a pretensão de proteger a 

natureza contra o desenvolvimento moderno, industrial e urbano. Essa corrente foi 

influenciada por escritos de Thoreau e Marsh (1864), que analisou os impactos 

negativos da civilização sobre o meio ambiente. John Muir é o teórico mais 

importante do preservacionismo. A ideia de igualdade entre homens e animais, 

reconhecida como biocêntrica, ganha apoio da História Natural e da Teoria da 

Evolução. Essa corrente influenciou o conceito de ecologia, cunhada pelo alemão 

Haeckel, em 1866, bem como a noção de ecossistema, criada por Tansley em 

1935. Detalhes desses conceitos podem ser consultados em Diegues, (2001), que 

afirma 

Os anos 60 marcam o aparecimento de um novo ecologismo que 
surge com os movimentos de ativistas que criticam a sociedade-
tecnológica-industrial. As questões ecológicas passam a ser uma 
bandeira de luta ao lado do antimilitarismo e direito de minorias e 
teve grande influência da contracultura. Seus principais expoentes 
são: Thoreau, Snyder, Commoner, Carson e Ehrlich nos EUA e 

Fournier, Illich, Dumont e Moscovici na França (p. 40). 

 

Já no período pós-segunda guerra, prevalecem as ideias da escola 

preservacionista, as quais obtiveram avanço na inviolabilidade dos parques 

nacionais e construíram as bases para o movimento ambientalista nos anos de 

1960 a 1970. Rodman8 (1973, apud Diegues, 2001) 

Afirma que a criação de parques obedeceu a uma visão 
antropocêntrica, o homem como centro de tudo, uma vez que 
beneficiava populações urbanas e continha motivações estéticas e 
religiosas o que reflete que a natureza selvagem não tem valor em 
si (p.35). 

 

A ideia de que a natureza tem um valor em si mesma provém dos que 

advogam direitos ao mundo natural independente de sua utilidade. Esse modo de 

                                                
8 RODMAN, J. 1973. "What is Living and what is Dead in the Political Phylosophy of T. H. Green". 
In: DIEGUES, A. C.O Mito Moderno da Natureza Intocada. São Paulo. Ed. 3. Hucitec, 2001, p. 35. 
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preservação é injusto por privilegiar áreas com apelo estético e não ecológico. 

Callicot9 (1991, apud Diegues, 2001, p.35) critica o conceito de wilderness, “uma 

vez que marca a separação entre humanidade e natureza e não leva em 

consideração o manejo tradicional”. Em 1992, Gomez-Pompa e Klaus afirma que 

muitas verdades sobre a natureza selvagem e sobre conservação provêm de fontes 

não científicas. 

O modelo de conservacionismo norte-americano espalhou-se rapidamente 

pelo mundo recriando a dicotomia entre povos e parques. Nos países 

subdesenvolvidos, seu efeito foi devastador sobre as populações tradicionais como 

extrativistas, pescadores, índios, cuja relação é de complementariedade com a 

natureza. Esse modelo apresentou uma visão inadequada de áreas protegidas que, 

aliada aos conflitos fundiários, fiscalização ineficiente, expansão urbana e crise 

econômica ameaçaram a conservação. As maiores críticas desse modelo provêm 

dos que adotam um enfoque socioambientalista. Entre as preocupações dos 

ambientalistas, podem incluir-se a urbanização e a industrialização. O modelo 

norte-americano conservacionista agregava valor estético, biológico e ecológico, 

porém, não necessariamente, preocupava-se com as populações humanas, não 

enxergavam os efeitos das ações humanas do passado ou do presente, tampouco 

diferenciava os diversos tipos de uso, ou reconheciam o valor econômico de um 

uso sustentado. 

A partir das crescentes diferenças e compreensão de qual seria a teoria 

dominante, seja a conservacionista, seja preservacionista, nos anos de 1960, surge 

a ecologia política para tentar explicar as disputas e o compartilhamento dos 

processos que demandam recursos naturais e ambientais. Segundo Loureiro e 

Layrargues (2013) a ecologia política tem sua origem nos anos 1960, 

E se refere, como objeto de estudo, à compreensão de que agentes 
sociais com diferentes e desiguais níveis de poder e interesses 
diversos demandam, na produção de suas existências, recursos 
naturais em um contexto ecológico, disputando-os e 
compartilhando-os. O seu objetivo, com isso, é gerar 
conhecimentos e a compreensão do próprio modo de 
funcionamento societário enquanto exigência para a intervenção 
política superadora ou reprodutora das condições estruturais que 

                                                
9BAIRD CALLICOT, J. 1991. The Wilderness Idea Revisited. Ms.In: DIEGUES, A. C.O Mito Moderno 
da Natureza Intocada. São Paulo. Ed. 3. Hucitec, 2001, p. 22. 
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engendram modos específicos de produção e relações de 
propriedade dos bens criados ou naturais. A ecologia política, em 
resumo, focaliza a atenção nos modos pelos quais agentes sociais, 
nos processos econômicos, culturais e político-institucionais, 
disputam e compartilham recursos naturais e ambientais e em qual 

contexto ecológico tais relações se estabelecem (p.55). 

 

Valle (2006) explica que na década de 1960, começaram a surgir 

Os primeiros movimentos ambientalistas impulsionados pela 
contaminação das águas e do ar nos países industrializados. A 
partir de 1970 os países desenvolvidos principiaram a estruturar 
seus órgãos ambientais com legislações, fiscalizações, 
regulamentações e controles ambientais com o objetivo de punirem 
as indústrias privadas e públicas que contaminassem o meio 

ambiente (p. 19). 

 

Em 1968 foi fundado o Clube de Roma10 e no ano de1972, foi formulado e 

publicado um documento conhecido como “Limites do Crescimento”, denunciando 

que o crescimento do consumo humano de produtos industriais não descartáveis, 

explosão demográfica, poluição e esgotamento de recursos naturais, 

comprometiam a vida na terra (BELLO, 1998). 

Como resultado desses acontecimentos, entre a década de 1960 e início 

de 1970, com o avanço das discussões filosóficas, científicas e das pressões 

sociais de grupos que militavam em defesa do meio ambiente e, portanto, 

questionavam o status quo da sociedade ocidental, ocorreu em 1972, a Conferência 

sobre Meio Ambiente Humano, que representa o momento em que as questões 

ambientais se institucionalizaram motivadas pela pressão do movimento 

ambientalista, sendo o marco da história do movimento ambientalista no mundo, a 

qual aconteceu em Estocolmo, na Suécia, e teve como temática o desenvolvimento 

humano. Essa foi a primeira grande reunião oficial para tratar de assuntos 

ambientais, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que, 

                                                
10 Em abril de 1968, o economista e empresário da indústria italiana Aurélio Peccei, promoveu em 
Roma um evento com 30 pesquisadores provenientes de dez diferentes países, incluindo cientistas, 
educadores e economistas, a fim de discutir o dilema da humanidade. Do encontro, surgiu o Clube 
de Roma, uma organização informal, que estabeleceu como finalidades: promover o entendimento 
de componentes variados (econômicos, políticos, ecológicos) que formam o sistema global e 
chamar a atenção para uma nova maneira de entender e promover iniciativas e planos de ação. 
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pressionadas, convocou representantes de 113 países e marcou a introdução 

definitiva do tema da proteção do meio ambiente na agenda internacional 

(McCORMICK,1992). 

Nas décadas de 1970 e 1980, os movimentos ecológicos se espalharam 

pelo mundo. Com a amplitude dos debates acerca das questões ambientais, a 

preocupação com as origens dos problemas ecológicos, bem como a crescente 

adesão de pessoas, movimentos e organismos, como é o caso das Organizações 

não governamentais (ONG), aqueceram novamente o debate e fortaleceram o 

movimento ambiental. Essa fase do ambientalismo caracterizada pelo 

aparecimento das ONG como canais de participação da sociedade civil organizada 

nos processos decisórios, discutindo o problema e participando das decisões junto 

ao governo, marcou o ambientalismo nacional e internacional. Ainda sobre ONGs, 

Loureiro (2006) as define como: 

Entidades autônomas, privadas, sem vínculos formais com o 
governo, sem finalidades lucrativas, e que, por terem objetivos 
socioculturais, buscam atender às necessidades da população 
através de uma atuação direta em comunidade específica ou por 
meio de parcerias e articulações com entidades governamentais ou 
privadas [empresas ou entidades populares e de base] (p. 120) 

 

A organização não governamental mais conhecida internacionalmente é o 

Greenpeace. Fundando no início da década de 1970, segundo Marcondes (2005, 

p. 195), essa entidade “adota uma política de ação direta não violenta para chamar 

a atenção da opinião pública e dos meios de comunicação”. Para Andrade, 

Tachizawa e Carvalho (2002), 

 

A variável ambiental, formada pelas transformações culturais 
ocorridas entre os anos de 1960 a 1990, obteve importância em 
direção à proteção e preservação ambiental, como valor 
fundamental do ser humano e da organização de novos tempos. Do 
pós-guerra até 1972, não havia propriamente uma política 

ambiental, mas sim, políticas que acabaram resultando nela (p. 44). 
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Figueiredo e Cruz (2013), afirmam que: 

O desenvolvimento das atividades econômicas e crescimento 
vegetativo dominaram os debates internacionais iniciados nos anos 
setenta sobre quais seriam os rumos da política ambiental 
internacional, em um contexto de mudanças nas estruturas sociais, 
sobretudo nos países ricos. No primeiro grande encontro promovido 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) para discutir as 
questões ambientais do planeta, a Conferência de Estocolmo em 
1972, houve uma polarização nos debates entre os representantes 

das nações participantes (p.11). 

 

Esses momentos do ambientalismo, incluindo a participação de ONGs 

ambientalistas, como o caso do Greenpeace, contribuíram para o estabelecimento 

de estruturas técnicas e produtivas que minimizassem a contaminação ambiental e 

maximizassem a igualdade social, a saúde e o bem-estar, emergindo daí a 

necessidade de uma perspectiva multidimensional, que envolvesse economia, 

ecologia e política concomitantemente. E no limite, questionavam o modelo de 

reprodução social ocidental. 

A Conferência de Estocolmo veio a confirmar a importância do meio 

ambiente humano para os estados nacionais. Houve um avanço no entendimento 

de que meio ambiente estaria limitado à proteção da natureza e conservação de 

recursos naturais. Tratou o problema do meio ambiente em escala mundial, 

enfrentando os problemas e contribuindo para a produção legislativa efetiva, ou 

seja, uma produção de normas e protocolos em defesa da preservação do meio 

ambiente. Os governos passaram a encarar o tema meio ambiente como política 

de estado, encorajando os países industrializados a reconhecer a necessidade da 

gestão do desenvolvimento sustentável, ou seja, a partir daquela conferência houve 

a institucionalização da questão ambiental, o que provocou a politização da 

ecologia. 

Outro fator observado na Conferência de Estocolmo foi a presença de 

ONGs, que marcaram a participação como representantes do povo junto aos 

trabalhos dos governos. Após Estocolmo, há uma crescente criação de organismos 

não governamentais em defesa do meio ambiente. Um dos principais resultados 
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dessa conferência foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA). 

A Conferência de Estocolmo produziu uma declaração com vinte e seis 

princípios que não serviam como cláusulas obrigatórias, mas tinha o caráter da 

ideia geral a ser seguida, registrando os argumentos essenciais do ambientalismo, 

delineando metas e definindo objetivos amplos. O produto resultante da conferência 

que McCormick (1992) considera tangível é a criação do Programa de Meio 

Ambiente das Nações Unidas (PNUMA). Esse autor afirma que tal programa 

Surge para dar efetividade à declaração, princípios e plano de ação 
criados na tentativa de transformá-los em políticas e programas 
ativos, e embora o autor reconheça as limitações e deficiências do 
programa, afirma também ser ele a melhor forma institucional 
possível naquelas circunstâncias (p. 111). 

 

A partir de então, houve uma inserção dos temas ambientais na política dos 

países desenvolvidos. A questão ambiental passa a constar da agenda de governo 

das políticas públicas, e não mais como um movimento restrito à academia e 

setores da sociedade. Assim, surge um movimento dentro da esfera pública, 

traduzido em ação política dos governos, com nova legislação, institucionalização 

governamental e reconhecimento de convenções internacionais, ou seja, a 

ecologização institucional da sociedade. 

No final dos anos 1980, ocorre um salto de qualidade da consciência 

ambiental como consequência das tendências das duas últimas décadas. 

Paralelamente, intensificaram-se os protestos pró-ambiente devido aos acidentes 

ambientais de grandes proporções. A ONU declara o ano de 1990 como o Ano 

Internacional do Meio Ambiente, ocorrendo, ainda nessa década, a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), mais 

conhecida como Rio 92. Essa conferência aconteceu no Rio de Janeiro e tinha 

como objetivos fundamentais conseguir um equilíbrio justo entre as necessidades 

econômicas, sociais e ambientais das gerações presentes e futuras e firmar as 

bases para uma associação mundial entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Também entre os governos e os setores da sociedade civil 
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focadas na compreensão das necessidades e os interesses comuns. Marcondes, 

(2005), afirma que: 

O início dos preparativos para a Conferência Rio-92 é marcado pela 
preparação, nos primeiros meses do ano de 1990, da celebração 
do Earth Day (Dia da Terra), data comemorativa que foi criada pelos 
EUA em 1970, com uma manifestação convocada pelo senador 
norte americano Gaylord Nelson para o primeiro protesto nacional 
contra a poluição, no qual participaram milhares de americanos e 
rendeu inúmeros destaques nos veículos de comunicação 
passando, a partir de 1990, com o auxílio das novas tecnologias de 
comunicação, a globalizar o evento e fazer parte do calendário 

comemorativo de inúmeros países (p.187). 

 

O resultado dessa segunda conferência foi o estabelecimento de acordos 

internacionais; a elaboração de duas declarações: a do Rio, uma carta de princípios 

pela preservação da vida na Terra; e a Declaração de Florestas, que estabelece a 

intenção de manter as florestas. Também foi estabelecida a Agenda XXI, um plano 

de ação para o século XXI que visa a minimizar os problemas ambientais mundiais. 

No cômputo geral, foram concebidos cinco documentos que funcionavam como 

protocolos de intenções a ser seguidos pelos estados nacionais. 

O fato histórico e marcante nessa conferência foi a participação da 

sociedade civil organizada através de evento paralelo Fórum Global 92, que 

compreendia uma ampla variedade de eventos propostos por organizações não 

governamentais independentes, tendo a tarefa específica de organizar e assegurar 

a plena participação da sociedade civil na Conferência da Cúpula da Terra. 

Em1997 foi realizado em Nova York a reunião oficial Rio+5 com chefes de 

Estados para avaliar o que tinha sido implementado das decisões da Rio 92. Nesse 

mesmo ano, ocorria no Rio de Janeiro a Rio+5, organizada por ONG que tinham 

como objetivo fazer um balanço dos cinco anos posteriores a Conferência Rio 92. 

Para Marcondes (2005), 

O resultado desses dois eventos foi a constatação de que pouco 
havia sido realizado na prática e a elaboração do primeiro rascunho 
da Carta da Terra, um movimento mundial que surgiu juntamente 
com a própria criação da ONU. Tendo como ponto positivo a 
constatação da ampliação do trabalho das ONG, que passaram a 

exercer maior atuação (p. 270). 
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Passados dez anos da Rio-92, foi realizada a Conferência Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável em Johannesburgo, África do Sul, também 

conhecida como Rio+10, organizada pela Cúpula Mundial do Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (CDS), ocorrida em agosto de 2002. A Rio+10 se 

propôs a fazer um balanço das intenções propostas desde a Conferência Rio 92. 

Em relação à ideia de desenvolvimento sustentável, Figueiredo e Cruz (2013), 

afirmam que: 

[...] atualmente, de empresas a estados nacionais, passando pelas 
organizações não governamentais e instituições internacionais, 
usa-se desmesuradamente, a ideia-slogan, nomeada 
desenvolvimento sustentável, como uma espécie de identidade 
prótese da noção de desenvolvimento. (...)[a] fórmula 
desenvolvimento sustentável designa em teoria, um tripé mágico 
aliando a economia (crescimento e produção), o social (melhor 
repartição das riquezas) e o meio ambiente (preservar o planeta 
para as gerações futuras). Convém ressaltar que o debate dos 
problemas socioambientais reporta, de imediato, uma referência à 
interrelação das questões sociais (fome e pobreza), ambientais 
(desmatamento, degradação da biodiversidade, etc.), políticas (leis, 

normas e acordos) e culturais (códigos de conduta) [p.3]. 

 

Em seguida, pretendia-se elaborar um plano de ação para promover o 

desenvolvimento sustentável a uma escala local, regional, nacional e internacional. 

Havia ainda o intuito de revigorar o compromisso mundial a fim de um 

desenvolvimento sustentável e de uma cooperação Norte-Sul, além de elevar a 

solidariedade internacional para a execução acelerada da Agenda 21. Os 

resultados dessa conferência não foram os esperados. Nesse sentido, Marcondes 

(2005) afirma que a Rio+10 aconteceu para: 

Se discutir a importância de salvar o planeta e a Rio+10 viesse para 
se discutir como fazer para salvá-lo, mas entende que nada disso 
foi realizado por ser a maioria dos compromissos apenas 
simbólicos, sem metas e prazos para cumprimento, acreditando 
que isso se deve ao fato de que colocar as teorias em prática tem 
um custo muito alto o qual nenhum país está disposto a pagar (p. 
298). 
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No século XXI, com a chegada dos movimentos ambientalistas desde os 

anos de 1960 até o advento da CNUMAD, ficou evidente a dificuldade da 

humanidade dissociar desenvolvimento da sustentabilidade. A população mundial 

é convencida pelos acontecimentos das últimas quatro décadas de quanto é 

impraticável a separação desses dois aspectos. Em um mundo dominado pela 

informação e pela tecnologia, devem-se explorar as vantagens desses recursos 

para garantir o bem-estar das gerações atuais e a sobrevivência das gerações 

futuras, disseminando a conscientização ambiental pelo mundo e reavaliando a 

concepção de desenvolvimento. 

Essa ordem do desenvolvimento sustentável ampara-se na definição que é 

possível haver desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. 

É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, discutindo e 

propondo meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a 

conservação/preservação dos recursos naturais.  

Diante dessa nova ordem referente aos cuidados das questões ambientais, 

em junho de 2012, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (RIO+20), que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro 

de 13 a 22 de junho de 2012. Participaram líderes dos 193 países que fazem parte 

da ONU. Os principais objetivos da Conferência Rio+20 foram renovar e reafirmar 

a participação dos líderes dos países com relação ao desenvolvimento sustentável. 

Nessa reunião foi assinado o documento O Futuro Que Nós Queremos. 

Este acordo propôs o lançamento de um processo para se chegar a um acordo 

sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, com metas a serem atingidas 

pelo menos até 2015. A meta é desenvolver os objetivos de desenvolvimento 

sustentável global a ser acordado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Também constam compromissos anteriores de países de “eliminar gradualmente 

os subsídios concedidos à produção de combustíveis fósseis ineficazes e 

prejudiciais que encorajam o desperdício”. Quanto aos oceanos, o texto se 

comprometeu a “tomar medidas para reduzir a incidência e os impactos da poluição 

nos ecossistemas marinhos, inclusive através da implementação efetiva de 

convenções relevantes adotadas no âmbito da Organização Marítima 

Internacional”. 
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No que tange aos países ricos ajudarem aos pobres, o acordo insta os 

países ricos a fazerem “esforços concretos” para cumprirem a meta acordada 

anteriormente: 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) para ajudar os países em 

desenvolvimento até 2015. Um dos principais temas da conferência foi o conceito 

de uma “economia verde”, ou melhorar o bem-estar humano e a equidade social 

enquanto se reduz os riscos ambientais, que poderia ser um caminho comum para 

o desenvolvimento sustentável. 

Entendemos economia verde como um conjunto de processos produtivos 

(industriais, comerciais, agrícolas e de serviços) que ao ser aplicado em um 

determinado local (país, cidade, empresa, comunidade etc.), possa gerar nele um 

desenvolvimento sustentável nos aspectos ambiental e social. O intuito da 

economia verde é possibilitar o desenvolvimento econômico compatibilizando-o 

com a igualdade social, a erradicação da pobreza e a melhoria do bem-estar dos 

seres humanos, reduzindo os impactos ambientais negativos e a escassez 

ecológica. Neste sentido, Jacobi e Sinisgalli (2012), afirmam sobre a economia 

verde: 

Um dos temas estruturantes desta reunião é a transição para uma 
economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 
erradicação da pobreza. O tema tem despertado muitos 
questionamentos e polêmicas e a visão do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente enfatiza aspectos que concebem a 
Economia Verde sustentada em três pilares: pouca intensidade em 
carbono, a eficiência no uso dos recursos naturais e a ênfase na 
inclusão social. A temática é recente e a palavra chave transição 
abre espaço para um debate sobre os padrões de produção e 
consumo e a necessidade de rever o modelo de desenvolvimento 
ainda prevalecente, e seus impactos diretos na saúde. A relação 
entre saúde e economia verde pode ser associada com os efeitos 
provocados pelas alterações climáticas nos diversos setores- 
habitação, transporte, fontes de energia e saneamento básico 
sobre a saúde, e notadamente dos setores mais excluídos da 
sociedade. Neste sentido, visando a melhor incorporação do 
conceito de economia verde integrada, deve-se partir da 
governança participativa para que o capital natural seja 
devidamente avaliado e julgado, tomando como um pressuposto 
básico os limites de uso e a capacidade de regeneração do meio 

(p. 5). 
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O acordo reafirmou que cada país poderia seguir seu próprio caminho para 

alcançar uma economia verde, caracterizada pelo desenvolvimento econômico 

compatibilizada com igualdade social, erradicação da pobreza e melhoria do bem-

estar da população, reduzindo os impactos ambientais negativos e a escassez 

ecológica. O texto reconheceu a necessidade de medidas mais amplas de 

progresso para complementar o PIB a fim de melhor informar as decisões políticas. 

Como resultado dessa reunião, apresentaram-se impasses, principalmente 

entre os interesses dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Tendo de 

certa forma frustrado o objetivo maior que é a expectativa para o desenvolvimento 

sustentável do planeta. O documento final apresenta várias intenções para longo 

prazo, como medidas cautelares para garantir a proteção do meio ambiente. Para 

Guimarães e Fontoura (2012) 

O risco de retrocesso no caminho da sustentabilidade continua 
sendo real. Resta a esperança de que predomine a compreensão, 
como sugere Stiglitz, de que "com a globalização, vem a 
interdependência, e com a interdependência vem a necessidade de 
adotar decisões compartilhadas em todas as áreas que nos afetam 
coletivamente". Infelizmente, os governos presentes à Rio+20 não 
demonstraram compromisso para evitar o relativo esvaziamento da 
agenda global de meio ambiente em favor de interesses 
econômicos, estratégicos e de curto prazo. De fato, o fracasso em 
promover o desenvolvimento sustentável só pode levar à 
perpetuação das encruzilhadas atuais de degradação ambiental, 
pobreza, desigualdade, consumismo e alienação cultural e política. 
Cedo ou tarde, todos terão de pagar o preço de irresponsabilidade 

social e ambiental (p.14). 

 

A Rio +20, retoma a discussão da sustentabilidade, nos lembrando que 

futuras gerações serão penalizadas pelo não cumprimento e enfrentamento com 

responsabilidade dos problemas no que tange ao meio ambiente. Os atores sociais 

responsáveis devem se manifestar para promover e executar as mudanças 

necessárias para a preservação do meio ambiente, promovendo o desenvolvimento 

sustentável, respeitando, pela ordem, os desafios mais urgentes. 

Respeitando o cronograma temporal das grandes conferências referentes 

ao movimento ambiental, no próximo subcapítulo desenvolvemos um retrospecto 

do movimento ambiental nacional, funcionando neste exercício até nos dias de 
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hoje, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, onde crivou em seu 

escopo normativo um espaço para a participação social, através de conselhos e a 

questão ambiental como direito fundamental. 

2.2 MOVIMENTO AMBIENTALISTA NO BRASIL 

O ambientalismo no Brasil se apresenta sob a influência dos 

acontecimentos mundiais e desenvolve-se sobre a formação de cinco momentos: 

Protecionismo, Conservacionismo, Ecologia Política, Gestão Articulada e Gestão 

de Sustentabilidade. Aqui o ambientalismo desenvolveu-se em relação aos países 

desenvolvidos, muito embora tenha sofrido fortes influências das manifestações e 

ativismo ambientalista da Europa e dos EUA, acompanhando esse movimento ao 

longo dos anos e formando sua identidade no que concerne às reivindicações e 

aos protestos. 

Há uma divergência quanto ao período de constituição do ambientalismo 

brasileiro. Já que alguns autores acreditam que ele nasceu no início do século XX, 

enquanto outros afirmam que foi em meados do mesmo século. Há ainda, autores 

que citam a década de 1970, após a Conferência de Estocolmo, como o período do 

surgimento do ambientalismo no País. Para Almeida (2002), o início do 

ambientalismo no Brasil dá-se em 1930, com a fundação da Sociedade dos Amigos 

das Árvores e caracterizando-se como um movimento protecionista. Segundo Viola 

e Leis (1992), as origens do ambientalismo brasileiro datariam de 1958, quando foi 

criada a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), órgão 

vinculado à União Internacional para a Conservação da Natureza.  Como resposta 

a essa divergência, citamos Sirkis (1992), pois, para este autor o ambientalismo 

brasileiro teve sua origem 

Por volta de 1970 com a fundação da Associação Gaúcha de 
Proteção do Ambiente Natural – AGAPAN, apresentando-se 
inicialmente, segundo ele, como um “movimento absolutamente 
apolítico”, passando o movimento ecologista a se perfilar como 
personagem do cenário político e cultural da sociedade, em 
meados e final da década de 70, com o surgimento de grupos de 
intensa militância, denunciando problemas de degradação urbana 
(p. 216). 
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Como primeiras iniciativas ambientalistas no Brasil, podemos citar as ações 

de grupos preservacionistas na década de 1950. Em 1955 é fundada a União 

Protetora do Ambiente Natural (UPAN) pelo naturalista Henrique Roessler em São 

Leopoldo no Rio Grande do Sul.  

Porém, no início dos anos 1960, o movimento ambientalista é marcado no 

Brasil pela implantação de um grande parque industrial que, “apesar de promover 

o milagre econômico brasileiro, logo faz sentir as consequências ambientais 

imediatas do desenvolvimento baseado no industrialismo” (Layrargues, 1998, p. 

24). Todavia, é também um período de preocupação do mercado com o meio 

ambiente, em virtude de ter a temática ambiental um viés que poria em cheque a 

lógica do mercado. Para Layrargues (1998, p.25), o movimento ecológico é como 

um freio que se colocava diante do crescimento econômico.  

Na década de 1970, a Fundação Brasileira para a Conservação da 

Natureza (FBCN), com a colaboração da União Mundial para a Conservação 

(IUCN) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), iniciaram um programa que 

visava à proteção da Amazônia, com um programa de financiamento em 

colaboração com agências ambientais. Para Viola e Leis, (1992): 

Em 1966 é iniciada a Campanha pela Defesa e Desenvolvimento 
da Amazônia (CNNDA) no esforço de mobilizar a sociedade para a 
preservação da Amazônia. Em 1971 é criada a Associação Gaúcha 
de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN) que tem um perfil mais 
abrangente do que as outras organizações que lhe precederam, 
destacando-se pela ousadia em formular um programa de 
promoção da ecologia e de questionamento dos impactos 

predatórios da poluição causada pelas indústrias (p. 81-84). 

 

Assim como no restante do planeta, a década de 1970 foi marcada pelo 

agravamento dos problemas ambientais, acarretando uma maior conscientização 

por parte da população. Como marco inicial considerado para elaboração deste 

estudo, considerar-se-á que o ambientalismo no Brasil dar-se a partir do século XX, 

dividindo-o em três partes, sejam elas: a emergência do ambientalismo a partir da 

década de 1970; a multiplicação de atores sociais a partir da década de 1980; e a 

situação dos anos 1990. Para a atualidade como fundamento deste marco, 

recorremos a Gonçalves (1993), que afirma: 
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O movimento ecológico emergiu no Brasil na década de 1970, num 
período de ditadura militar que abatia de maneira cruel sobre 
diversos movimentos como o sindical e o estudantil. As fontes mais 
importantes da preocupação ecológica no Brasil se dão pelo 
Estado, interessado nos investimentos estrangeiros que só 
chegariam caso fossem adotadas medidas de preservação; pelo 
movimento social gaúcho e fluminense que já vinham defendendo 
teses ecologistas contra os agrotóxicos e preservação das águas no 
Rio Grande do Sul, liderado por José Lutzemberger, e a preservação 
das dunas no Rio de Janeiro; e também, pela contribuição dos 
exilados políticos que aqui chegaram em finais da década de 70 (p. 

18). 

 

A partir de meados da década de 1970, o ambientalismo passa a ter maior 

expressão na sociedade brasileira, resultado, segundo Viola e Leis (1992), de uma 

combinação de processos externos e internos. Suscitando processos externos 

destacamos a Conferência de Estocolmo de 1972. Quanto aos processos internos, 

referenciamos a superação do mito desenvolvimentista, pelo aumento da 

devastação amazônica, a formação de uma nova classe média, influenciada pelos 

novos debates sobre uma sociedade igualitária e saudável e o recuo frustrado dos 

movimentos armados de esquerda. Nessa época, houve no Brasil uma intensa 

industrialização decorrente do pretenso milagre econômico, uma crescente 

urbanização e o surgimento do espírito libertário e contestatório, todos esses 

elementos, associados ao movimento ambientalista que já ocorria no exterior, 

fizeram com que ocorresse o abandono do conservacionismo para uma nova 

abordagem da questão ambiental, que Sirkis (1992) denomina de ecologia política. 

Nesse contexto, o meio ambiente representava uma bandeira comum dos 

mais diversos movimentos, fazendo parte desse momento político e contestatório, 

sofrendo influência e transformação, instalando-se, a partir de então, um novo 

ambientalismo com inserção política e que defende o meio ambiente de forma mais 

abrangente. Depois da Conferência de Estocolmo, o governo brasileiro criou em 

1973, através de decreto, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), uma 

autarquia subordinada ao Ministério do Interior, que cuidaria da conservação do 

meio ambiente e do uso racional dos recursos naturais. Com a institucionalização 

da SEMA, criou-se uma satisfação à comunidade internacional, tornando-se um 

passo para o ambientalismo institucional.  
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Esse movimento ganhou força com a institucionalização da SEMA, pois a 

sua gestão da época foi precursora no incentivo aos governos estaduais a terem 

suas políticas ambientais, entrando em cena os órgãos estaduais de controle 

ambiental, havendo, com isso, uma descentralização que permitiu um cuidado 

maior com as questões regionais e locais. Surgiram secretarias estaduais de meio 

ambiente no País. Nesse novo quadro político, as lutas ambientais passam a refletir 

os problemas locais e urbanos e as pressões da sociedade civil começam a surtir 

mais efeitos, chegando mais próximo do cenário político. Nessa fase há uma 

politização do movimento ambientalista com estruturação do poder público para o 

setor ambiental, organização e maior participação da sociedade civil organizada, 

articulação com os governos estaduais e descentralização da gestão ambiental.  

Na década de 1980, o discurso empresarial apresentava pontos de 

semelhança com os interesses do movimento ambientalista.   O modelo econômico 

até então visto como ideal, agora passa a ser contestado pelos mais diversos 

segmentos sociais. E as empresas, ao sentirem a eminente pressão, começaram a 

buscar estratégias mercadológicas alternativas para lidar com esses problemas 

contemporâneos, o que resulta na busca de um desenvolvimento sustentável. 

A década de 1990 marca um período crucial para o empresariado, que 

passa de vilão da ecologia para a condição de “amigo do verde”. Essa aproximação, 

entretanto, não se deu através da transição ideológica do setor industrial para a 

racionalidade ecológica, uma vez que os princípios básicos do movimento 

ambientalista tradicional foram sobrepostos ao pensamento econômico, “ou seja, 

quando o meio ambiente deixou de significar custos econômicos extras, é que a 

relação se tornou complementar” (Layrargues, 1998, p. 31). 

No mundo, noticiava-se os desastres ecológicos no início da década de 

1980, cientistas chamavam atenção para problemas como o aquecimento global, a 

destruição da camada de ozônio, a chuva ácida e a desertificação.  Acompanhando 

o ambientalismo mundial, ocorre no Brasil, na década de 1980, um processo de 

politização da questão ambiental, com a inserção do tema nas instituições públicas 

ou com a criação de órgãos exclusivos, havendo uma tradução dessa dimensão 

em problemas de política pública, passando as entidades ambientalistas a fazer 

parte do cenário nacional e sendo atores em diferentes foros de atuação. Para 

Almeida (2002), 
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A emergência do novo paradigma, que se revela como uma crítica 
à abordagem fragmentada da realidade, e a constatação das 
fragilidades do modelo de comando-e-controle, favoreceram a 
entrada e fortalecimento de novos atores no cenário ambiental, que 
seriam as ONGs, ou organizações não governamentais. “Entidades 
como o WWF (Fundo Mundial da Vida Selvagem), o Greenpeace e 
a UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza) 
acumulam qualificação técnica e reconhecimento popular” (p. 57). 

 

No Brasil, surgia uma articulação formada por várias entidades do 

movimento popular: Organizações não governamentais, federações de sindicatos 

urbanos, setores universitários e ainda técnicos de órgãos públicos, implementando 

uma luta direcionada para a organização, discussão e encaminhamento de 

propostas de solução para as complexas questões relativas à degradação do meio 

ambiente nas cidades brasileiras. Segundo Almeida (2002), acontece em meados 

de 1980, 

Uma explosão de ONGs no Brasil que com a sua 
redemocratização, ganha o terceiro setor importância quantitativa e 
qualitativa, com o crescimento do número de entidades e uma 
maior diversificação de suas áreas de atuação. O que não foi 
diferente na esfera ambiental que passou a se institucionalizar sob 
a forma de organizações civis, chegando a ganhar caráter de 
função pública, sendo a Rio-92 o ápice desse processo de 

mobilização (p. 58). 

 

A década de 1980 é caracterizada por iniciativas para aprimorar os 

instrumentos legais de gestão ambiental, a escolha de parcela dos ambientalistas 

em enveredar pelo campo político institucional e uma busca das ONGs 

ambientalistas em se profissionalizar e de se aproximar das ONGs sociais. Na 

segunda metade da década de 1980, a questão ambiental assume um papel 

relevante no discurso dos múltiplos atores sociais. Layrargues afirma que as 

evidências de que nos deparamos com um processo de apropriação ideológica são 

inumeráveis e sugere, inclusive, “que, no final das contas, trata-se apenas da 

racionalidade econômica operando, envolta sob uma nova aparência” (p. 57).  

Nesse período ocorre uma inovação na cultura ambientalista brasileira, 

quando as entidades têm o objetivo de formular alternativas viáveis de conservação 
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e restauração de ambientes danificados, o socioambientalismo se torna constitutiva 

de um universo cada vez mais amplo de ONGs e movimentos sociais. Isso ocorre 

na medida em que os grupos ambientalistas influenciam diversos movimentos 

sociais que, embora não tenham como seu eixo central a problemática ambiental, 

incorporam gradativamente a proteção ambiental como uma dimensão relevante 

nos seus discursos. 

A importância da vertente socioambientalista pode ser verificada pelo 

crescimento do número de entidades não governamentais, movimentos sociais e 

sindicatos que incorporam a questão ambiental na sua agenda de atuação. A 

presença dessas práticas aponta para a necessidade de pensar modelos 

sustentáveis, revelando uma preocupação em vincular intimamente a questão 

ambiental à questão social. 

Em agosto de 1981, com a Lei Federal nº 6.938, foi criado pelo governo 

brasileiro o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), integrado por um 

órgão colegiado: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Este 

colegiado é composto por representantes de ministérios e entidades setoriais da 

Administração Federal, diretamente envolvidos com a questão ambiental, bem 

como de órgãos ambientais estaduais e municipais, de entidades de classes e de 

ONGs. A partir da criação do CONAMA, os estados passariam a criar seus próprios 

órgãos ambientais e seus conselhos estaduais, que também teriam representantes 

da sociedade civil, para atender os novos anseios do estado e eleger seus 

problemas ambientais como primordiais para entrar na agenda governamental. 

A partir de 1998, foi aprovada a Lei de Crimes Ambientais no Brasil. Dessa 

forma, condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente passaram a 

ser punidas, civil, administrativa e criminalmente. A Lei não trata apenas de 

punições severas, incorpora métodos e possibilidades de não aplicação das penas, 

desde que o infrator recupere o dano, ou, de outra forma, pague sua dívida à 

sociedade. 

Destacamos também o surgimento e fortalecimento de numerosos 

conselhos, consultivos e deliberativos em várias áreas e em todos os níveis 

(federal, estadual e municipal) com a participação de representantes de ONGs e 

movimentos sociais. As instâncias de gestão destacadas que agregam esses 
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atores são conselhos de meio ambiente, os comitês de bacias e a áreas de proteção 

ambiental (APAs).  

A conscientização da opinião pública e a pressão dos movimentos sociais 

desempenham papel significativo no processo de desenvolvimento do movimento 

ambientalista no Brasil, emergindo, na década de 1980, na cena política a 

sociedade civil organizada. À medida que as demandas ecológicas cresciam na 

sociedade, havia a multiplicação de novas entidades. Esse momento do 

ambientalismo brasileiro foi caracterizado por um movimento bissetorial, que 

envolvia as associações ambientalistas e as agências estatais de meio ambiente. 

Segundo Leis et al. (1995, p. 39), “o movimento socioambiental abrange uma ampla 

variedade de organizações não governamentais, movimentos sociais e sindicatos, 

que envolve a questão ambiental e social como uma dimensão de importante 

atuação”. 

Nesse sentido, a gestão socioambiental permite desenvolver a 

sustentabilidade de maneira mais ampla, possibilitando que num país denominado 

pobre, com diferenças sociais, desenvolva a sustentabilidade social, além da 

sustentabilidade ambiental de espécies e ecossistemas. Segundo Santilli (2005, p. 

37), “a gestão socioambiental originou-se na ideia de políticas públicas envolvidas 

com as comunidades locais detentoras de conhecimento e de práticas de caráter 

ambiental”. 

No Próximo subcapítulo discorreremos sobre o marco regulatório da gestão 

ambiental no Brasil e sua construção normativa em defesa do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e do desenvolvimento sustentável. 

 

 

2.3 MARCO REGULATÓRIO DA GESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

Neste subcapítulo, objetiva-se trazer as discussões sobre as 

considerações do marco regulatório da política ambiental no Brasil, destacando os 

seus objetivos e as responsabilidades dos órgãos integrantes da configuração 

institucional, que marcam as práticas de gestão ambiental na tentativa de reduzir 

os impactos ambientais. 
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Para Marquesini e Zouain (1992), no Brasil, o documento oficial que reflete 

o início da preocupação do governo com a preservação e utilização racional de um 

bem natural foi o Código de Águas de 1934. Também data desse ano o Código 

Florestal e, posteriormente, em 1938, o Código de Pesca; em 1940, o Código de 

Minas. Segundo afirma Menezes, (1997), com a reforma administrativa de 1967, 

 

O governo brasileiro iniciou a preservação do meio ambiente 
através da institucionalização de um sistema nacional, que alterou 
o perfil da política urbana brasileira e criou o Ministério do Interior, 
que passou a ser o responsável pela implementação das políticas 
públicas”. Nesse mesmo ano também foi criado o IBDF (Instituto 
Brasileiro do Desenvolvimento Florestal), responsável pelo fomento 
florestal (Fundação Estadual do Meio Ambiente, 1998). A 
elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), para 
o período 1976-79, com o objetivo de controlar o desenvolvimento 
urbano, cabendo aos governos estaduais os efetivos 
desenvolvimento e implantação das estruturas destinadas a 
gerenciar o meio ambiente. Assim, passaram a ser criadas várias 
agências estaduais, com a função de controlar a poluição industrial, 

conforme estabelecia o II PND (p. 76). 

 

 

Conforme já anteriormente discutido, como marco regulatório discorremos 

ainda sobre a Lei 6.938/1981 que estabeleceu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, instituindo o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente, articulando o órgão central (SEMA) aos órgãos 

setoriais (ministérios, e órgãos federais), secionais e locais (órgãos estaduais e 

conselhos estaduais e municipais de controle ambiental) e criando o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente. A partir dessa nova legislação, foi introduzido o 

conceito de defesa ambiental, encarando o meio ambiente como um recurso natural 

a ser gerenciado, compatibilizando o desenvolvimento econômico-social com a 

preservação e uso racional do ambiente. Em 1985, foi criado o Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Após dois anos foi transformado em 

pasta da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente. Em 1988, a questão ambiental 

ganhou status de direito fundamental na Constituição Brasileira. Segundo 

Menezes, (1997): 
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À luz do texto constitucional em relação à esfera pública, o texto 
constitucional introduz como novidade a ação concorrente das três 
esferas da federação (união, estados e municípios) como 
corresponsáveis pela garantia da qualidade ambiental, 
prevalecendo a norma mais restritiva. Em 1989, foi criado o Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, 
fusão da SEMA com agências federais da área de florestas, 
borracha e pesca. Um ano depois foi criada a Secretaria do Meio 
Ambiente da Presidência da República (SEMAM), à qual ficou 

subordinado o IBAMA (p. 89). 

 

Compartilhamos do mesmo entendimento de Menezes, (1997), quando 

relata que a discussão sobre o meio ambiente urbano intensificou-se a partir de 

1988, quando: 

Os ambientalistas e os governantes descobriram que o nível local 
é o lugar onde efetivamente existem maiores condições para 
contenção, prevenção e solução da maioria dos problemas 
socioambientais. O que passou a orientar a nova visão político-
administrativa foi a percepção de que o desenvolvimento urbano 
daqui para frente deverá ocorrer, necessariamente, sob bases 
sustentáveis (p.90). 

 

Outro marco relevante para as novas relações entre Estado e meio 

ambiente foi a regulamentação do Estatuto da Cidade, por meio da Lei 10.257, 

aprovada em 10 de julho de 2001. Essa lei estabelece as diretrizes de envolvimento 

da sociedade e institucionaliza os mecanismos necessários à formulação de uma 

política pública urbana. Deve-se ressaltar que o poder público estadual e municipal 

com a descentralização de competência por parte da união procurou formular a sua 

legislação ambiental própria na tentativa de mitigar diversos impactos ambientais. 

Por fim, em nível estadual citamos como marco regulatório de gestão 

ambiental o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que será abordado nos capítulos 

posteriores. Não obstante, esse tipo de mecanismo de participação social que 

galgou assento na Constituição Federal de 1988. 
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2.4 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL COM O ADVENTO DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

O Brasil viveu mais de vinte anos sob o regime autoritário militar (1964-

1985) no qual a participação dos cidadãos na esfera pública era limitada. Isso, de 

certa forma, não era fator impeditivo para que, fora dos espaços oficiais e 

controlados, as experiências participativas amadurecessem na sociedade 

brasileira. Nesse período ditatorial, já se pretendia alargar a participação de 

homens e de mulheres nas decisões políticas que afetavam suas vidas. Convém 

registrar que desde 1970 apresentavam-se espaços de participação e interação 

com o poder público. Jacobi (2003) afirma que: 

Os atores sociais que surgiram na sociedade civil após a década 
de 1970 promoveram a criação de novos espaços e formas de 
participação e relacionamento com o poder público. Esses espaços 
foram construídos pelos movimentos populares e pelas instituições 
da sociedade civil que articulavam demandas e alianças de 
resistência popular e lutas pela conquista de direitos civis e sociais. 
Existe hoje uma tendência à consolidação dessas práticas 
participativas, que vão se transformando em espaços públicos de 
interação, mas principalmente de negociação. Essas 
transformações políticas e a ampliação dos canais de 
representatividade podem se constituir na base para a construção 
de novas formas de institucionalização de convívio social. Segundo 
o autor, o surgimento desses espaços está diretamente relacionado 
com um maior questionamento do papel do Estado como principal 
agente indutor de políticas públicas. A participação nesses espaços 
públicos permite a institucionalização de relações mais diretas, 
flexíveis e transparentes e maior democratização na gestão da 
coisa pública (p. 320-321). 

 

Não obstante a repressão às lutas sociais e manifestações populares 

contrárias à política do regime de exceção, o marco mais importante da luta pela 

participação popular na esfera pública teve sua origem no bojo da resistência contra 

a ditadura militar, a partir dos anos 1970 e ao longo dos anos 1980, quando os 

novos movimentos populares e segmentos da classe média se organizaram, “de 

costas para o Estado”, em torno das reivindicações urbanas, como educação, 

saúde, moradia, saneamento e transporte coletivo. Assim, após um período de luta 

“às escondidas” (entre 1968 e 1977), despontam novas expressões da luta social, 
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como as Comunidades Eclesiais de Base e o vigoroso movimento operário do ABC 

paulista.  

Em 1979 acontece o congresso de refundação da União Nacional dos 

Estudantes (UNE) e, no início dos anos 1980, nascem a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

dando origem a um período de ascensão das lutas populares no Brasil. De acordo 

com Diniz e Boschi (1989), os movimentos emergiram tanto como manifestações 

de massa esporádicas e não estruturadas, quanto como formatos mais organizados 

centrados nos locais de moradia, mobilizados por interesses ligados a serviços 

urbanos e bens de consumo coletivo, passando por coletividades aglutinadas ao 

redor de atributos como gênero e raça, além dos movimentos de cunho religioso e 

de defesa do meio ambiente. 

É nesse contexto que o subcapítulo procura analisar a estrutura de 

participação social no Brasil após o restabelecimento do regime democrático, no 

final dos anos 1980. Para Furriela (2002), a participação é um conceito que só é 

integralmente compreendido se tratado como conjunto com outros, como 

“democracia”, “cidadania”, “direitos do cidadão”. 

No estado brasileiro, a participação é analisada aqui em espaços e formas 

de articulação do Estado com os sujeitos sociais, através de instrumentos de 

socialização da formulação de políticas públicas. Diversos espaços participativos 

são integrados por “líderes comunitários”, “cidadãos eméritos”, “profissionais 

competentes”, bem como, em outros casos, a participação é aberta a associações, 

grupos civis, sindicatos ou organizações de classe. Nesse diapasão, Jacobi (2002) 

argumenta que: 

“A participação consultiva” não interfere diretamente no processo 
decisório, podendo ocorrer na fase de planejamento, definição e 
implantação de políticas públicas. Já com relação “a participação 
resolutiva e fiscalizadora” implicam diretamente no processo 
decisório, interferindo diretamente no modus operandi da 

administração pública (p. 30). 

 

A distinção proposta pelo autor traduz o diferencial entre a participação 

consultiva da participação deliberativa, em que esta última, além de participar do 
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poder decisório sobre o processo de gestão e formulação de políticas públicas, 

envolve diretamente os seus atores sociais com possível implicação intencional na 

correção ou orientação da gestão pública. É nesse caminho que visualizamos a 

possibilidade de participação em conselhos de diferentes características como 

forma de atuação do cidadão fora do sistema político tradicional, como ocorre na 

democracia representativa. 

A Constituição Federal de 1988, construída a partir da influência de uma 

pluralidade de forças e de sujeitos políticos, instituiu a participação dos cidadãos 

no desenho, na implementação e no controle social das políticas públicas que, 

posteriormente, foram regulamentados e operacionalizados em diversos 

mecanismos institucionais nas três esferas da Federação (união, estados e 

municípios). Também reconheceu novas atribuições para as organizações da 

sociedade civil dentro do sistema político brasileiro, destacando o seu papel 

protagonista na condução da “coisa pública”. Assim, os dois principais mecanismos 

de deliberação coletiva que foram criados e/ou reconfigurados a partir das diretrizes 

constitucionais de participação cidadã nas políticas públicas do Estado brasileiro 

são os Conselhos e as Conferências. Defende Schier (2002) e Cunha Filho (1997) 

a tese de que a participação popular deve ser reconhecida como um direito 

fundamental. 

A partir da década de 1990, a participação social passou então a ser 

intensificada em todos os níveis de governo e áreas de atuação. A partir de então, 

surgiram inúmeros conselhos, comitês, fóruns, redes e outros espaços de 

discussão de temas de interesse comum. Nesse processo de transformação, a 

participação social vem experimentando novas formas de relação com o poder 

público, não apenas no papel de colaboração, mas de cogestão, orçamentos 

participativos e conselhos gestores, e de execução direta das políticas públicas, 

como a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e a 

Organização Social (OS). 

Para tanto, sendo ele ferramenta de mobilização social que garante a 

participação social junto às decisões do poder público, elencamos os conselhos 

gestores. Estes se multiplicaram no país, principalmente ao ser-lhes conferido 

poder deliberativo de assessorar o governo na elaboração de políticas públicas. No 

Brasil, o estado democrático foi consagrado no conceito de que o povo é o 
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verdadeiro titular da soberania, expresso no Artigo 1° da CF/1988 que elencou em 

seu dispositivo: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 

Constituição Federal, 1988).  

Para Habermas (1997), Cohen e Arato (1992), o Estado democrático 

consolida-se no momento em que a participação social sai do plano meramente 

formal para o plano real. Nesse processo de reconfiguração do conceito de 

sociedade civil, ganha destaque a concepção habermasiana caracterizada, neste 

modelo teórico, por um conjunto de sujeitos coletivos que buscam novas questões 

e problemas, clamam por justiça social e que organizam e representam os 

interesses dos que são excluídos dos debates e deliberações políticas. Com efeito, 

construindo e ampliando a esfera pública, a sociedade civil passa a se articular ou 

a se constituir em um núcleo central do conceito de democracia deliberativa. 

A construção do Estado participativo, em que os espaços públicos devem 

ser transformados em canais diretos de diálogo entre a sociedade civil e o poder 

público, em prol de uma gestão participativa, requer mecanismos que valorizem e 

legitimem a colaboração dos seus atores. Para tanto, a gestão participativa deve 

ser pautada na ideia de uma responsabilidade entre os atores sociais. A 

participação social não deve ser restrita ao plano interno, mas sim pressupõe uma 

corresponsabilidade sob pena desses espaços de mobilização social ou de 

discussões acabem sendo eventos de promoção política eleitoreira. 

Na concepção de Castro (1999, p. 16), “[...] a efetiva atuação dos sujeitos 

coletivos pode elevar o atual modelo de espaço público ao espaço da cidadania 

como sendo do aparecimento, da visibilidade”. Para Degennszajh (2000), é 

necessária uma democracia que seja ampliada, de forma que o Estado e a 

sociedade civil implementem  

[...] novos mecanismos e formas de atuação, dentro e fora do 
Estado, que dinamizam a participação social para que ela seja cada 
vez mais representativa da sociedade, especialmente das classes 
dominadas. [...] é um processo construído por sujeitos sociais que 
passam a disputar lugares de reconhecimento social e político, e 

adquire assim um caráter de estratégia política (p. 63-64). 
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Após mais de duas décadas dos avanços inseridos na Constituição, quase 

a totalidade das políticas sociais brasileiras para a saúde, educação, assistência 

social, criança e adolescente, trabalho e renda, turismo, meio ambiente, pesca, 

contam com espaços institucionalizados de participação social. Esses conselhos 

se configuram como órgãos administrativos colegiados com representantes da 

sociedade civil e do poder público. Vários deles desenvolvem conferências 

nacionais, que são consideradas espaços amplos de participação, onde 

representantes do poder público e da sociedade discutem e apresentam propostas 

para o fortalecimento e a adequação de políticas públicas. 

No próximo subcapítulo ousamos a nos posicionar sobre os conceitos de 

políticas elencados pela doutrina. Não obstante, iremos nos posicionar para o 

conceito que melhor se desenvolve para o objeto de nosso estudo. 

2.5 ASPECTOS CONCEITUAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Para a melhor compreensão da existência de conselhos de políticas 

públicas, não podemos nos furtar de conceituarmos o que é política pública ou que 

são políticas públicas. Neste diapasão, congregamos da ideia da não existência de 

única, tampouco uma melhor definição conceitual, para o que é, ou o que sejam 

políticas públicas. As políticas públicas, em regra, são a materialização do Estado 

por meio de diretrizes, programas, projetos e atividades que tenham por fim atender 

às demandas da sociedade. Todavia, estas são denominadas públicas para se 

distinguir do privado, do particular, do individual, considerando-se a ótica de que o 

termo público possui uma dimensão mais ampla e abrange o estatal e o não estatal. 

Numa visão unilateral poderíamos entender que as políticas públicas 

compreendem um conjunto de ações e programas coordenados pela estrutura 

estatal que visam a minimização de problemas sociais. E que em regra estariam 

vinculados a uma plataforma de governo e são geridos em diversos espaços dentro 

do aparato institucional.  

Todavia, nos filiamos ao conceito de que políticas públicas são ações que 

envolvem muito além que a uníssona figura do Estado, e sim, um espelho 

multilateral envolto por inter-relações de diversos atores sociais. Nos filiamos ao 
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conceito proposto por Vieira e Bredariol (1998, p. 97) “as políticas públicas 

correspondem a mediações político-institucionais das inter-relações entre os 

diversos atores presentes no processo histórico-social em suas múltiplas 

dimensões”.  

Como também, no processo de execução das políticas públicas trazemos 

a baila o entendimento de Perez (2004, p. 45), “a execução de políticas públicas 

são as comissões de usuários, a atuação de organizações sociais e de entidades 

de utilidades públicas e a expansão dos serviços públicos”. Boneti (2006) afirma 

que a partir do contexto da produção econômica, da cultura e dos interesses dos 

grupos dominantes são construídas as políticas públicas. Sua elaboração e 

operacionalização, dão-se de acordo com as ações institucionais. Ahlert (2005) 

define as políticas públicas como sendo: 

Ações empreendidas pelo Estado para efetivar as prescrições 
constitucionais sobre as necessidades da sociedade em termos de 
distribuição e redistribuição das riquezas, dos bens e serviços 
sociais no âmbito federal, estadual e municipal. São políticas de 
economia, educação, saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia, 

trabalho etc ... p. 125) 

 

Corroboramos a ideia de Boneti (2006), quando o autor afirma que a 

compreensão das políticas públicas deve ser entendida a partir de uma nova 

dimensão social das últimas décadas e sua repercussão direta na organização 

social e política da sociedade. É possível compreender como políticas públicas, as 

ações que nascem do contexto social, mas que passam pela esfera estatal como 

uma decisão de intervenção pública numa realidade social, quer seja para fazer 

investimentos ou para uma mera regulamentação administrativa. Assim, o autor 

leciona que: 

[...] entende-se por políticas públicas o resultado da dinâmica do 
jogo de forças que se estabelece no âmbito das relações de poder, 
relações essas constituídas pelos grupos econômicos e políticos, 
classes sociais e demais organizações da sociedade civil. Tais 
relações determinam um conjunto de ações atribuídas à instituição 
estatal, que provocam o direcionamento (e/ou redirecionamento) 
dos rumos de ações de intervenção administrativa do Estado na 

realidade social e/ou investimentos (BONETI, 2006, p.74). 
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Nesse caso, pode-se dizer que o Estado apresenta-se como um agente 

que transfere à sociedade civil as decisões já saídas do âmbito da correlação de 

forças entre os agentes sociais numa arena do poder. Para tanto, os modelos de 

gestão pública estão correlacionados com o conceito de elaboração, devendo 

pensar soluções viáveis para os problemas sociais assegurados em lei e em 

políticas administrativas, atuando na execução, e no agir operacional das 

elaborações organizadas. 

E, em relação à gestão pública, criou força a concepção de sociedade 

organizada, formalizando o reconhecimento indiscutível de que tanto os desafios 

contextuais do cenário da realidade brasileira quanto as condições de 

funcionamento gerencial e operacional dos Estados exigem ações no sentido de 

buscar-se um fortalecimento institucional. As transformações na gestão pública são 

necessárias para que se reduza o déficit institucional e seja ampliada a governança, 

alcançando-se mais eficiência, transparência, participação e um alto nível ético.  

É importante explicitar que política pública não é o mesmo que decisão 

política, pois política pública envolve mais que uma decisão política e requer 

diversas ações estrategicamente selecionadas para implantar e implementar as 

decisões tomadas com o aval de diversos atores da sociedade civil, sobretudo no 

que concerne ao Estado democrático de direito representado pela democracia 

participativa, através do alcance e dos anseios das demandas sociais. 

A partir desta ação representativa dentro do processo democrático, calça 

nossa perspectiva junto ao objeto principal deste estudo, passaremos a discorrer 

nos próximos capítulos sobre a existência dos conselhos como órgãos plurais, que 

envolvem atores tanto do poder público, quanto do poder privado. É imperativo 

discorremos sobre a necessidade do desenvolvimento dos conceitos de políticas 

públicas e da própria história do movimento ambiental para justificar a desenvoltura 

da pesquisa referente ao processo de criação e atuação dos conselhos, e em 

especial o Conselho de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. 
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CAPÍTULO III 

3. CONSELHOS ENQUANTO CANAIS DE COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA E 

NOVOS FORMATOS 

Neste capítulo, o objetivo é de tercemos considerações a respeito dos 

conselhos, como mecanismos de participação social. Neste diapasão, trouxemos 

uma literatura acerca da formação, origem, arcabouço institucional e novos 

formatos desses órgãos, que têm a missão de auxiliar o poder público na 

elaboração e implantação e implementação de políticas públicas que atendam, em 

regra, aos anseios da população. 

Inicialmente, esclarecemos que a figura dos conselhos, como forma de 

organização social não são recentes. Como mostram os autores Teixeira (2005) e 

Gohn (2000), há exemplos de conselho na Revolução Francesa e na Comuna de 

Paris (1871), também os Soviets de Petrogrado (1905) e seus semelhantes na 

Revolução Russa (1917). Houve os Conselhos dos Operários de Turim, os 

conselhos alemães, os conselhos iugoslavos (anos 1950), que ofereceram os 

melhores exemplos de moderna autogestão, dentre outras experiências 

semelhantes. 

Segundo Teixeira (2005), os conselhos surgem nos países de capitalismo 

avançado como arranjos neocorporativistas e com objetivo de negociar demandas 

de trabalhadores, usuários e outros grupos de interesse, além de pretender reduzir 

os conflitos distributivos. O autor lembra que os Conselhos emergem em 

circunstâncias de crise institucional e revolucionária, de insuficiência de 

legitimidade dos sindicatos e de crise do Estado. 

No Brasil o surgimento desses mecanismos é oriundo de lutas sociais 

desde o período ditatorial até a promulgação da CF/1988, que alocou a gênese da 

participação social garantida por meio da democracia participativa, na qual a 

sociedade civil se auto-representa no que diz respeito às demandas das políticas 

públicas sociais. Os conselhos gestores inserem-se nesse paradigma de 

participação institucional através de uma especificidade que, advinda dos vários 

empreendimentos e das lutas coletivas e, portanto, pelo caráter de obrigatoriedade 

da participação da sociedade civil na discussão das demandas das políticas 
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públicas junto ao poder público, sendo, assim, conduzido o processo decisório. 

Estudaremos a origem desses mecanismos de participação social e a importância 

que possuem os conselhos gestores para que as políticas públicas atendam aos 

múltiplos interesses da sociedade brasileira 

 
 

3.1 CONSELHOS COMO MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO E LEGITIMAÇÃO 

SOCIAL 

Os conselhos como mecanismos de participação e de legitimidade social 

iniciam-se no Brasil, segundo Gohn (1995), como fruto da organização e das lutas 

sociais. Houve experiências a partir dos anos 1960, como os conselhos 

comunitários e os conselhos de notáveis que, no período ditatorial, atuavam nas 

instâncias estritamente governamentais. A mediação povo-poder, por meio dos 

conselhos como esferas públicas de exercício do poder no Brasil, surge entre as 

décadas de 1970-90. Dentre os tipos básicos de conselhos criados ao longo desse 

período, Gohn (1995) destaca que alguns desses conselhos apareceram na cena 

política através da iniciativa popular ainda no contexto ditatorial, a exemplo dos 

conselhos comunitários. Já outros conselhos foram criados por exigências 

constitucionais e legais, como os conselhos de políticas públicas. 

A ditadura militar acabou por reprimir todas as formas de protesto e de 

iniciativas de organização independente. Tentativas de montar uma resistência 

armada tiveram vida curta e logo foram reprimidas. No entanto, com o lento 

processo de liberalização política, que se iniciou em meados da década de 1970, 

foi formada uma ampla gama de organizações de base, muitas delas sob a 

proteção da ala progressista da Igreja Católica. Em1979, exilados começaram a 

retornar ao país e, desse conjunto de fatores, um novo tipo de participação popular 

emergiu. 

Essa fase de organização cívica e de atividade sindical distinguiu-se de 

períodos anteriores por uma difundida insistência na autonomia dessas 

organizações frente ao Estado. Recusando-se a retornar aos antigos padrões de 

cooptação, essas organizações optaram por constituir uma nova esfera de 
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atividade fora da política tradicional, esfera essa da sociedade civil, na qual a 

espontaneidade e a autonomia dos movimentos populares seriam uma força de 

transformação. Como o Estado tinha caráter autoritário, não cabendo ser um 

espaço de democratização, as transformações só poderiam se realizar a partir da 

sociedade civil. 

Com o retorno do exercício dos direitos civis e políticos que os conselhos 

como esferas públicas entram em cena na institucionalidade democrática, como 

mecanismos institucionais de participação da sociedade civil. Já no início dos anos 

1980, no entanto, muitos ativistas se convenceram de que, para conter os esforços 

das elites em preservar um sistema de privilégios, eles teriam de se organizar para 

influenciar na arquitetura das novas instituições. 

Em 1980 a criação do Partido dos Trabalhadores (PT) foi recepcionada pela 

elite brasileira como uma afronta, haja vista que os trabalhadores eram tidos como 

incapazes de se representarem na política. É importante notar que, no Brasil, a 

demanda por maior participação em instituições convencionais de tomada de 

decisão (partidos, parlamento) coincidiu com demandas por novos espaços 

autônomos de participação na sociedade civil. Elas cresceram a partir de uma raiz 

comum e buscavam a inclusão de classes sociais. Para Keck (1991), muitos 

ajudaram a fundar ou migraram para o PT, cujo projeto valorizava a autonomia e a 

diversidade dos movimentos e se apoiava na democracia participativa. 

A história mostra que, com o processo de democratização e com o advento 

da Constituição Federal de 1988 instituíram-se mecanismos que iriam subsidiar 

condições normativas para a criação e funcionalidade de órgãos de natureza de 

representatividade plural, destacando sua função de controle e de participação 

social na gestão do bem público, como, por exemplo, os conselhos de políticas 

públicas, que são formas concretas de espaços institucionais de exercício da 

participação social. 

O formato dos conselhos brasileiros, que combinam representação de 

associações e de órgãos estatais, é fruto de uma longa história, em que tanto 

movimentos populares como burocratas reformistas desempenharam papéis 

importantes. Os movimentos sociais também se mobilizaram com sucesso para 

assegurar que a nova Constituição Federal garantisse a criação de mecanismos de 

participação direta em diversas áreas de políticas públicas. 
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Foi com a Constituição de 1988 que apresentou avanços em relação aos 

direitos sociais, introduziu instrumentos de democracia direta (plebiscito, referendo 

e iniciativa popular), instituiu a democracia participativa e abriu a possibilidade de 

criação de mecanismos de controle social, como, por exemplo, os conselhos de 

direitos, de políticas e de gestão de políticas sociais específicas. 

 

3.2 FORMAÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES NO BRASIL 

A ideia de conselhos gestores originou-se com o movimento de saúde, um 

dos poucos movimentos populares que continuou avançando durante os anos da 

ditadura militar. Doimo (1995) atribuiu esse avanço ao fato de que, além da sua 

oposição ao regime militar, esse movimento tinha um programa concreto para 

novas instituições democráticas. O movimento propôs a descentralização do 

sistema de saúde, organizado em torno de prevenção e saúde pública, ao invés do 

investimento privado.  

Afirma Arouca (2003) que, nos anos de 1980, dois grupos de natureza e 

origem distintas convergiram no avanço do movimento de saúde: as organizações 

populares, que reivindicavam serviços de saúde em bairros pobres; e os 

profissionais de saúde pública, que reivindicavam um sistema mais justo e 

democrático. Nesse sentido, corroboramos a ideia do autor, que essas novas 

formas de tomada de decisão nas instituições acreditaram que a própria existência 

de movimentos sociais colocava a sociedade brasileira numa trajetória 

democrática, na medida em que eles permitiriam que os pobres e outros grupos, 

tradicionalmente excluídos da política, expressassem e reivindicassem direitos. 

Para Sader (1988), os movimentos sociais eram “novos personagens em 

cena” ou como afirma “o povo como sujeito de sua própria história”. Com a 

participação ativa dos movimentos sociais, enxergava-se nos conselhos meios de 

viabilizar a formulação de políticas com participação na arena do poder decisório, 

sendo essas mais inclusivas e mais representativas de interesses sociais, logo, 

importantes para uma democracia mais justa e participativa. Esses espaços, como 

mecanismos de participação deveriam se fortalecer com os diversos segmentos da 
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sociedade, para que sua representatividade nos Conselhos suprisse de certa forma 

as demandas sociais. Nesse diapasão, citamos Gohn (2004): 

 

A democracia participativa (...) tem que alcançar segmentos 
diferenciados, que sejam representativos tanto das carências 
socioeconômicas e das demandas sociais como das áreas que 
precisam ser conservadas para que não se deteriorem, assim como 
atingir grupos e agentes socioculturais que possuem identidades a 

serem preservadas ou aperfeiçoadas (p. 61). 

 

A partir de meados da década de 1990, foram criados vários e 

diversificados conselhos, com assentos reservados para grupos advindos da 

sociedade civil e órgãos estatais em diferentes proporções. Atualmente quase 

todos os municípios brasileiros têm Conselhos de Saúde. Com o avanço da 

participação social nesses novos mecanismos democráticos, os conselhos 

gestores semelhantes foram também criados em áreas como assistência social, 

educação, e políticas públicas. Baseados em uma concepção de democracia 

participativa, os conselhos constituem-se novidade em relação à gestão de políticas 

sociais. Para tanto, devemos interpretar os conselhos gestores de políticas públicas 

como espaços de articulação entre a sociedade civil e o Estado que deliberam 

acerca das políticas públicas. Para Moreira, (1999), os conselhos gestores de 

políticas públicas são espaços de: 

Articulação entre a sociedade civil e o Estado que deliberam acerca 
das políticas públicas, e que passam efetivamente a tomar corpo e 
se generalizar por todo o país a partir da Constituição de 1988, em 
grande parte como resultado das lutas de significativos setores 
organizados da sociedade civil (p. 65). 

 

 

Sobre os conselhos gestores enquanto arcabouço institucional, afirmam 

Moura et. al. (2011) que  

[...] os conselhos gestores fazem parte de um arcabouço 
institucional nos âmbitos nacional, estaduais e municipais, que 
prevê a participação da sociedade na gestão das políticas públicas. 
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Compreender as práticas e os processos políticos que acontecem 
em seu interior é aspecto fundamental para refletir sobre os 
avanços e os limites dessas novas modalidades de expressão da 
ampliação da democracia no Brasil (p. 119). 

 

Os autores Avritzer e Pereira (2005) compreendem os conselhos de 

gestores como sendo instâncias necessárias para o sistema decisório das políticas 

públicas pelo seu caráter plural e híbrido, haja vista serem compostas por 

representantes estatais, representantes da sociedade civil e de prestadores de 

serviços públicos. Ao nosso entender, essa composição conceitual proposta pelos 

autores torna o processo decisório mais permeável aos diversos interesses 

implicados na elaboração e execução das políticas públicas, favorecendo decisões 

legítimas. 

3.3 PRINCIPAIS FORMATOS INSTITUÍDOS PELOS CONSELHOS GESTORES 

Para Stefanello (2009), os formatos dos conselhos brasileiros variam de 

acordo com o vínculo das ações em foco, podendo ser gestores de programas 

governamentais ou temáticos, quando envolvidos além das políticas públicas, com 

temas transversais que permeiam os direitos da sociedade, destacando-se como 

exemplos temáticos os conselhos de desenvolvimento municipal e os de 

desenvolvimento urbano. 

Em regra, os conselhos possuem composição plural e paritária entre 

Estado e sociedade civil, com natureza deliberativa e consultiva, podendo funcionar 

nas três instâncias de governo, seja federal, estadual e municipal. São compostos 

por um número par de conselheiros, sendo que para cada conselheiro do poder 

público se espera um conselheiro que represente a sociedade civil. Sobre os 

formatos e constituição dos conselhos gestores, afirma Tatagiba (2005) que os 

conselhos gestores de políticas públicas 

Constituem uma das principais experiências de democracia 
participativa no Brasil contemporâneo. Presentes na maioria dos 
municípios brasileiros, articulados desde o nível federal, cobrindo 
uma ampla gama de temas como saúde, educação, moradia, meio 
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ambiente, transporte, cultura, dentre outros, representam uma 
conquista inegável do ponto de vista da construção de uma 
institucionalidade democrática. Sua novidade histórica consiste em 
apostar na intensificação e na institucionalização do diálogo entre 
governo e sociedade – em canais públicos e plurais – como 
condição para uma alocação mais justa e eficiente dos recursos 

públicos (p. 209). 

 

Os conselhos gestores representam a possibilidade para uma nova 

arquitetura democrática, juntamente com outras experiências (como o orçamento 

participativo, congressos da cidade, entre outras), que viabilizam a construção de 

esferas públicas não estatais e onde existe a partilha do poder decisório e a 

organização da sociedade para ampliação do processo decisório. São instrumentos 

de poder e controle social, de um sistema horizontal de participação. Os conselhos 

gestores dos anos 1990 são espaços de representação plural, para que a 

sociedade e o governo possam “negociar, disputar e compartilhar 

responsabilidades na produção de políticas públicas em áreas específicas” 

(TATAGIBA, 2005). 

O atributo dos conselhos gestores na atualidade configura-se como uma 

conquista dos diversos movimentos populares da década de 1980, uma vez que 

esses movimentos representaram a atual realidade desses mecanismos de 

participação no poder decisório. Na atual conjuntura, os conselhos gestores, 

possuem o condão de pressionar, discordar, auxiliar, promover junto ao governo, 

para que dialogue com a sociedade civil organizada através destes canais de 

discussões e que as demandas sociais tenham o percentual significante de 

atendimento das políticas públicas. 

No próximo subcapítulo será posto na discussão o surgimento dos 

conselhos de meio ambiente, discutiremos também a atuação dos diversos atores 

sociais dentro destes mecanismos de participação. 
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3.4 ATUAÇÃO DOS CONSELHOS DE MEIO AMBIENTE 

O objetivo deste subcapítulo é discorrer sobre o processo de formação de 

conselhos de meio ambiente partindo da tematização dos atributos desses órgãos, 

contexto e surgimento e ainda, como se traduz a atuação de seus conselheiros 

representantes da sociedade civil junto às demandas e anseios que se referem às 

questões ambientais. 

Os conselhos de meio ambiente são espaços de participação social, 

negociação de demandas e interesses e mediação de conflitos, que vem 

consolidando num conjunto expressivo no Brasil. É o fórum conhecido por 

Conselhos de Meio Ambiente, que, como outros, criados para fins de Educação, 

Saúde ou Habitação, ao mesmo tempo em que estabelece um novo formato de 

relação entre Estado e sociedade, institucionaliza a participação e possibilita a 

entrada em vigor de uma nova cultura cívica. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, vêm sendo 

estimuladas, institucionalmente, a implantação e a implementação de um novo 

paradigma de gestão das políticas públicas, que promova a descentralização das 

decisões e amplie o espaço de participação da sociedade. Com esse sentido, foram 

criados diversos mecanismos de inserção de segmentos da população nos 

processos decisórios, dentre os quais, os Conselhos de Meio Ambiente, que 

reúnem, de acordo com suas respectivas especificidades, entidades 

representativas do poder público, associações de moradores, associações 

profissionais, entidades de representação de trabalhadores, entidades religiosas e 

organizações não governamentais ambientalistas, dentre outras. 

Esses são desafios que requerem a contrapartida do fortalecimento da 

capacidade do Estado em planejar uma estratégia de desenvolvimento sustentável, 

democrática e ambiental, promovendo mudanças estruturais na sociedade e 

deixando emergir os conflitos e contradições que lhe são inerentes. Nesse 

momento de debate sobre o desenvolvimento sustentável, surge a necessidade de 

que ele seja capaz de solucionar não apenas questões de caráter econômico, mas 

também os problemas sociais e de utilização dos recursos do meio ambiente de 

forma a garantir seu usufruto pelas gerações presentes e futuras. 
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Apesar dessa preocupação, que é crescente, parte da população não 

associa os seus problemas cotidianos com a contaminação do meio ambiente, 

tampouco se sentem envolvidos nesse processo. Com a Constituição Federal de 

1988, observou-se uma modificação na consciência, não só por parte do Estado, 

mas também da sociedade civil, de que a questão ambiental precisa ser tratada 

diretamente com a população afetada. As medidas legais oriundas da Constituição 

de 1988 permitiram a criação de canais de diálogo entre órgãos governamentais e 

os movimentos ambientalistas. 

Quanto aos conselhos gestores de políticas públicas ambientais, tais como 

as características dos demais conselhos gestores de políticas públicas, esses 

apresentam a si mesmos, na sua gênese, como órgãos paritários, que têm como 

forma institucional o envolvimento da partilha de espaços de deliberação entre as 

representações estatais e as entidades da sociedade civil. Afirmam Júnior e Boneti 

(2006), que: 

O funcionamento dos conselhos gestores permite melhorar a 
gestão socioambiental e aumentar o nível de consciência social 
sobre a importância das questões ambientais, que nos dias de hoje 
tornaram-se de alta relevância para a própria sobrevivência da 

população de nosso planeta (p. 52). 

 

O novo conceito de gestão ambiental é prioritariamente função do Estado 

que, no entanto, para colocá-lo em prática, deve levar em conta a parcela de 

responsabilidade que cabe ao setor privado, às organizações não governamentais 

e à sociedade, pois a questão ambiental implica diretamente na questão do 

desenvolvimento social e econômico. A democratização da gestão ambiental, 

preconizada pela legislação nacional, oferece oportunidade para que os interesses 

locais e as peculiaridades ecológicas, econômicas e sociais de cada região sejam 

levados em consideração no processo de gestão ambiental. 

No momento em que emerge e desenvolve-se no país uma mentalidade de 

prática da cidadania com a defesa intransigente dos direitos do cidadão, através 

dos órgãos da sociedade civil organizada, os conselhos gestores de políticas 

públicas assumem um papel destacado, pois a esses incumbe organizar-se, de 

forma a assumir as competências inerentes à gestão ambiental. 
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Devem os entes federados, sob essa ótica, responsabilizar-se pela 

avaliação e pelo estabelecimento de normas, critérios e padrões relativos ao 

controle e manutenção da qualidade ambiental em seu território. Considerando que 

é na cidade onde se exacerbam os problemas de degradação ambiental e que são 

elas as maiores fontes de poluição, há que se ter em mente que é também nessa 

esfera que os conflitos devem receber o tratamento necessário a sua solução, 

através dos mecanismos disponíveis de política e de gestão ambiental. 

Os Conselhos de Meio Ambiente, no entanto, onde existem formalmente, 

funcionam de maneira diferenciada, dependendo do grau de democratização 

alcançado pelos grupos que o compõem, da frequência com que seus conselheiros 

realizam reuniões e da intensidade da fiscalização que venham a exercer. Desse 

mesmo modo, as recomendações e resoluções produzidas pelos conselhos ou 

suas deliberações dependerão, eventualmente, para serem efetivadas, tanto da 

relevância política que a entidade possui na administração, quanto dos recursos 

alocados, mas nem sempre disponíveis por parte do poder executivo. 

 

3.5 CONAMA COMO FERRAMENTA DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO 

AMBIENTE 

Com o crescimento hodierno do debate em torno da preservação do meio 

ambiente e com a proliferação de organizações não governamentais preocupadas 

com essa questão, os estados seguiram a tendência de seguir o modelo de gestão 

ambiental adotado pelo Governo Federal no âmbito da Política Nacional de Meio 

Ambiente, onde há um conselho como órgão consultivo e deliberativo (CONAMA), 

trabalhando em conjunto com um órgão central, o Ministério do Meio Ambiente, e 

um órgão executivo, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA). 

Sob uma análise institucional o CONAMA é a ferramenta principal da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Para melhor compreensão será discutida a 

estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente que determinada no artigo 6º da 

Lei Federal 6.938/81, que está dividida em cinco órgãos. Todavia, para fins de 
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compreensão, trataremos apenas do CONAMA, órgão consultivo e deliberativo, o 

qual, como a própria designação afirma, possui funções deliberativas e consultivas, 

cujas finalidades se encontram especificadas no artigo 6º, inciso II da Lei 

6.938/8111, quais sejam: 

Art. 6º. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações 
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e 
melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado 

(...) 

II – Assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, 
diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os 
recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência sobre 
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente possui atribuição também de 

estabelecer padrões e normas federais, devendo ser observadas pelos Estados e 

municípios já que são normais gerais, para que esses entes federativos, no uso de 

suas atribuições, também possam criar outros critérios para manter o meio 

ambiente equilibrado, de acordo com as necessidades de sua região. Esse órgão 

deliberativo, de acordo com o art 4º do Decreto 99.274/9012, é constituído pelo 

Plenário, Câmara Especial Recursal, Comitê de Integração de Políticas Ambientais, 

Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e Grupo de Assessores. O Conselho 

Nacional do Meio Ambiente é um órgão colegiado e representa os setores tanto do 

governo como da sociedade civil, que estão ligados à preservação do meio 

ambiente em nível federal. 

O Plenário é composto por setenta e dois membros, sendo presidente, 

ministro do Meio Ambiente; pelo presidente do IBAMA; por um representante de 

                                                
11Lei 6.938/81 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em 22 de julho de 2014. 
 
12 Artigo 4° do Decreto 99.274/90: Composição do CONAMA. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=328>. Acesso em 24 de julho de 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=328
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cada um dos ministros de Estado e dos secretários da presidência da República, 

por eles designados; por um representante de cada um dos governos estaduais e 

do Distrito Federal, designado pelos respectivos governadores; por um 

representante das Confederações Nacionais das Indústrias, do Comércio e da 

Agricultura, das Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no 

Comércio e Agricultura, do Instituto Brasileiro de Siderurgia, da Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e da Fundação Brasileira para a Preservação da 

Natureza; por dois representantes de associações legalmente constituídas para a 

defesa dos recursos naturais e do combate à poluição, de livre escolha do 

Presidente da República; por um representante da sociedade civil, legalmente 

instituída, de cada região geográfica do País, cuja atuação esteja diretamente 

ligada à preservação da qualidade ambiental e cadastrada no Cadastro Nacional 

das entidades ambientalistas não governamentais, que são designados pelo 

Ministro do Meio Ambiente. 

O CONAMA é um órgão importante para o licenciamento ambiental, porque 

é nele que se analisa o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 

Ambiental exigidos na sua fase inicial. O Conselho fixa os requisitos para o Estudo 

de Impacto Ambiental e aprecia o parecer do órgão ambiental, após seu 

procedimento adequado. Dessa forma podemos vislumbrar que na maioria dos 

casos que regem sobre a gestão ambiental, possivelmente serão objetos de 

resoluções do CONAMA13. Como destaque da atuação de implementação de 

resoluções que causaram repercussão midiática na gestão ambiental do Brasil, 

podemos citar as relativas à implementação do Programa Nacional de Controle da 

Poluição por Veículos Automotores (PROCONVE) e a que instituiu os Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA). 

Como exemplo de política fiscalizadora e preventiva a danos ao meio 

ambiente oriunda do PROCONVE, citamos dois casos de repercussão da atuação 

dos órgãos com base no PROCONVE: o primeiro, uma multa milionária aplicada à 

indústria montadora de automóveis Fiat; a segunda, não menos milionária, aplicada 

à Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA). A Fiat do Brasil foi multada em R$ 

3,9 milhões pelo IBAMA, em novembro de1995, por não atender aos padrões legais 

                                                
13 Essas resoluções do CONAMA estão disponíveis no sítio eletrônico: <http://www.mma.gov.br>. 

http://www.mma.gov.br/
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de emissões veiculares que eram exigidos desde 1987 para os veículos novos que 

saíam das montadoras, os quais tinham de atender aos padrões do programa de 

controle da poluição do ar por veículos automotores (PROCONVE). Segundo o 

órgão do governo, o modelo Uno Mille Electronic utilizava dispositivos que 

mascaravam os níveis de emissão de poluentes e permitiam um maior rendimento 

do motor, o que provocou um aumento de emissão do permitido em lei 

(GRAMACHO, 1995). 

A Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA), em Cubatão, no litoral 

Paulista, recebeu, em 1995, multas no valor aproximado de um milhão de reais, por 

atraso no cronograma de controle de suas fontes de poluição e irregularidades 

devido à má operação e manutenção de equipamentos de controle da poluição e 

do processo produtivo (NUNES, Eunice. Ação ambiental tem efeito educativo 

para empresas. Folha de São Paulo, 21 outubro de 1995, p. 3-2). 

Os gestores públicos por si só não conseguirão transformar, de imediato, 

velhos paradigmas em modernas administrações. Há que se integrar um número 

maior de instituições nesse processo. Considerando o papel cada vez mais 

importante dos conselhos, que devem assumir junto ao poder público, a missão de 

promover e fomentar políticas públicas ambientais com o crivo da participação da 

sociedade civil, devendo esse órgão se engajar no acompanhamento dos 

processos ambientais que ocorrem em seu território, pois a degradação do 

ambiente natural reflete de imediato, demandando uma perquirição de uma solução 

imediata para os problemas. 

O CONAMA vem atuando principalmente na sua função de normatização, 

por meio da elaboração de resoluções que têm força de lei – em razão das 

atribuições e competências estabelecidas pela Lei 6.938/81 – e repercutem em 

nível nacional, contribuindo para a formação do arcabouço do Direito Ambiental no 

Brasil.  

Dentre as questões que foram objeto de deliberação por parte do Conselho, 

destacam-se as seguintes temáticas: controle da poluição veicular; a 

regulamentação das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente; o 

licenciamento ambiental; o estabelecimento de padrões de qualidade das águas; a 

proteção dos biomas e definição de critérios visando à preservação de áreas 

especialmente protegidas; bem como regras para a destinação ambientalmente 
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adequada dos resíduos, em especial os provenientes dos serviços de saúde, as 

pilhas e baterias, os pneus e aqueles provenientes da construção civil.  

O CONAMA possui uma agenda de reunião embasada no perfil trimestral, 

de acordo com a qual seus membros, a cada noventa dias, reúnem-se em Brasília, 

podendo convocar reuniões extraordinárias sempre que julgar necessário. O 

Conselho Nacional do Meio Ambiente tem a competência, de acordo com o art. 8º 

da Lei nº 6.938/81. Para melhor compreensão e entendimento, compilamos suas 

competências, postadas na tabela abaixo: 
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Tabela 1: Competência do CONAMA – Lei n° 6.938/81 

INCISO COMPETÊNCIAS DO CONAMA 

 

 

I 

Estabelecer, mediante proposta do MMA, normas e critérios para o 

licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser 

concedido pelos Estados e supervisionado pelo MMA. 

 

 

 

II 

Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas 

e das consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando 

aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, 

as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto 

ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de 

significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas 

patrimônio nacional. 

III Revogado pela Lei nº 11.941 de 2009. 

 

IV 

Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na 

obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental 

(Vetado). 

 

V 

Determinar, mediante representação da SEMA, a perda ou restrição de 

benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou 

condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de 

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. 

 

 

VI 

Estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da 

poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante 

audiência dos Ministérios competentes. 

 

VII 
Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 

da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais, principalmente os hídricos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, dados disponíveis no sítio: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/estr.cfm>. Acesso em 10 de agosto de 2014. 

A agenda e as decisões do CONAMA são percebidas pela tradução em 

resoluções, proposições, recomendações e moções. Esse conselho tem se 

defrontado, na atualidade, com novos desafios decorrentes das demandas 

ambientais, exigindo um tratamento aprofundado e especializado. Contudo o 

http://www.mma.gov.br/port/conama/estr.cfm


64 

CONAMA não pode abandonar questões recorrentes, como às relativas ao 

desmatamento e operacionalização do Código Florestal. Em decorrência dessa 

demanda, é necessário que o conselho incorpore temáticas hodiernas, como a 

biodiversidade, as mudanças climáticas, as novas questões urbanas, as questões 

técnicas relativas às alterações constantes do processo produtivo e, por fim, a 

gestão de resíduos sólidos visto que, por força normativa, os municípios terão que 

apresentar desempenhos satisfatórios em relação à gestão integrada de seus 

resíduos sólidos, por força normativa da Lei 12.305/2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos14. 

No próximo capítulo, desenvolveremos um retrospecto da criação do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (CONEMA/RN), 

desenvolvendo o desenho institucional, a produção de resoluções e normas, seu 

processo decisório e a atuação dos conselheiros como atores sociais 

representantes do poder público e da sociedade no que concerne às questões 

ambientais do Estado do Rio Grande do Norte.  

  

                                                
14Lei 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 22 de julho 
de 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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CAPÍTULO IV 

4. CONEMA RIO GRANDE DO NORTE: HISTÓRIA, DESENHO INSTITUCIONAL 

E ATUAÇÃO DE SEUS ATORES 

Neste capítulo faremos considerações sobre o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte (CONEMA/RN). Traçaremos o seu desenho 

institucional, observando e transcrevendo como se dá o seu poder decisório e como 

se comportam os diversos atores sociais, como conselheiros representantes de 

diversas camadas do tecido social, do poder público, do setor privado e da 

sociedade, nas deliberações das questões ambientais que influenciam na política 

ambiental do Estado do Rio Grande do Norte.  

De início, elaboramos uma análise das instituições e das normas que 

regem a política ambiental do Rio Grande do Norte enfocando, sobretudo, as 

instâncias participativas da sociedade civil organizada, tomando como base a 

importância dos membros que detêm assento no referido conselho. Conforme 

comentado nos capítulos anteriores, a Lei de Política Nacional do Meio do Ambiente 

(n° 6.938/81) estabeleceu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, composto pelos 

órgãos de meio ambiente federais, dos estados e municípios. Porém, no intuito de 

compatibilizar as ações no Rio Grande do Norte como previsto na Lei n° 6.938/81, 

o Governo do Estado criou em 1996, por Lei Complementar nº 140, de 26 de janeiro 

de 1996, alterada pela Lei Complementar nº 148, de 26 de dezembro de 1996, que 

criou o CONEMA/RN. 

Assim, a política ambiental do Rio Grande do Norte é coordenada e 

executada pelo Sistema Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente 

(SISNEMA). Em consequência, foi criado o Conselho Estadual do Meio Ambiente, 

que é o órgão superior do SISNEMA; constituído por representantes do governo, 

sociedade civil e entidades ambientalistas; o qual exerce a função de órgão 

consultivo e deliberativo sobre as demandas da política ambiental do Estado e as 

suas diretrizes para o desenvolvimento sustentável. Com característica de órgão 

paritário, tem como papel fundamental as decisões da política ambiental, 

assessorando o poder executivo estadual. Apresenta, como composição, um corpo 

de representantes oriundos do governo; de entidades autárquicas, como é o caso 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/legest/rn/leicompRN/nxt/gateway.dll?f=id$id=LeiCompRN_00140_1996
http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/legest/rn/leicompRN/nxt/gateway.dll?f=id$id=LeiCompRN_00148_1996
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da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); do meio empresarial, como é o caso do 

representante da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN); e de 

representantes da sociedade civil organizada, esta última podendo ser 

representada por ONGs e/ou representantes de universidades. 

Esses representantes são nomeados pelo chefe do poder executivo, porém 

são indicados pelos seus órgãos de origem para compor o conselho de meio 

ambiente. Como exemplo, citamos o representante da universidade pública, para o 

qual o chefe do poder executivo encaminha convite para determinado 

departamento da universidade pública, a fim de que este indique um representante 

daquela instituição de ensino superior. Após a indicação dos conselheiros, estes 

serão devidamente nomeados pelo chefe do poder executivo estadual. 

O CONEMA/RN divide-se em câmaras técnicas especializadas, mediante 

resolução do plenário. O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Rio Grande do Norte (SEMARH), em regra, é o presidente do 

CONEMA/RN e, em suas ausências ou impedimentos, assume o cargo o diretor 

geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 

do Norte (IDEMA). Ao IDEMA/RN cabe prover os serviços da secretaria executiva 

do conselho e de suas câmaras técnicas. Os seus conselheiros e seus respectivos 

suplentes serão nomeados pelo governador do estado, com mandato de dois anos, 

permitida a recondução por igual período, e a posse ocorrerá na primeira reunião 

após a publicação do ato no Diário Oficial do Estado. A função de membro do 

conselho não será remunerada por ser considerada um encargo de natureza social 

relevante e que, em tese, detém assento para conduzir o poder público a suprir as 

demandas socioambientais. Ainda lhe concerne a responsabilidade pela condução 

da política ambiental no Rio Grande do Norte, afora outras prerrogativas, cabendo 

observar especialmente as normas e critérios para o licenciamento de atividades 

de potencial ou efetivamente poluidora, estabelecendo os requisitos técnicos 

indispensáveis à proteção ambiental. 

As atribuições do CONEMA/RN, assim como o CONAMA, apresentam 

similares parâmetros em suas atribuições, posto que, ambos são órgãos 

colegiados, com finalidades específicas de assessorar, estudar e propor ao 

governo, diretrizes de políticas públicas governamentais para o meio ambiente e 

seus recursos naturais, deliberando sobre normas e padrões compatíveis com as 
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normas da Constituição Federal de 1998, no artigo 225: “...todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 

Constituição Federal de 1988, p. 192). 

Quanto à estrutura composicional do CONEMA/RN, esta é caracterizada 

por ser um órgão misto, consultivo, deliberativo, paritário, e que por força de sua 

composição, em seu organograma, absorve representantes do governo, do setor 

privado e da sociedade civil, seja de classes ou do terceiro setor. Trataremos em 

seguida de delinear a composição do Conselho Estadual de Meio Ambiente, 

destacando, sua estrutura, a identificação dos seus atores e quais setores 

representam, conforme demonstramos na tabela a seguir: 
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Tabela 2: Composição do CONEMA/RN 

 ATORES SOCIAIS ASSENTO 

Setor Público 

Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos 

Titular - Não tomou posse 

Suplente - Não tomou posse 

Secretário de Estado do Planejamento e das 
Finanças 

Titular- Não indicado 

Suplente - Não tomou posse 

Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Econômico 

Titular – Empossado 

Suplente – Empossado 

Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Pesca 

Titular – Empossado 

Suplente – Empossado 

Secretário de Estado da Saúde Pública Titular - Não tomou posse 

Suplente - Não tomou posse 

Secretário de Estado do Turismo Titular - Não tomou posse 

Suplente – Empossado 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do RN 

Titular – Empossado 

Suplente – Empossado 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis  

Titular – Empossado 

Suplente – Empossado 

Secretária Municipal de Meio Ambiente de 
município dotado de órgão ambiental 

Titular – Empossado 

Suplente: - Empossado 

Setor Privado 

Representante da FIERN Titular – não tomou posse 

Suplente – Não tomou posse 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN 

Titular – Empossado 

Suplente – Empossado 

Sociedade/Co
nflito de 
interesses 

Representante da Assembleia Legislativa 
Estadual 

Titular – Não tomou posse 

Suplente – Não tomou posse 

Representante da Federação dos Municípios do 
RN 

Titular – não tomou posse 

Suplente – Não tomou posse 

Sociedade 

Representante da OAB/RN Titular – Empossado 

Suplente – Empossado 

Representante das universidades públicas Titular – Não indicado 

Suplente – Não Indicado 

Representante de instituições privadas de 
ensino superior, áreas relacionadas ao meio 
ambiente 

Titular – Empossado 

Suplente – Não tomou posse 

Representante de ONGs, constituída há mais de 
um ano, com sede no RN e objetivo social 
relacionado ao meio ambiente e promoção de 
desenvolvimento sustentável 

Titular – Empossado 

Suplente – Não tomou posse 

Representante de OSCIP, constituída há mais 
de um ano no RN e objetivo relacionado ao meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável 

Titular – Não tomou posse 

Suplente – Não tomou posse 

Representante das Associações de classe, de 
profissionais de nível superior, cuja atuação 
relacionada ao meio ambiente no RN 

Titular – Empossado 

Suplente – Não tomou posse 

Representante da Associação Nacional de 
Órgãos Municipais de Meio Ambiente 

Titular – Empossado 

Suplente – Empossado 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no Regimento Interno do CONEMA/RN. 
Disponível em: <http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/pdf/dec15.117.pdf>. Acesso em 12 de 
agosto de 2014. 

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/pdf/dec15.117.pdf
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A composição do CONEMA/RN, exposta na Tabela 2, encontra amparo 

normativo pelo decreto que aprovou o Regimento Interno do Conselho Estadual de 

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Essa composição encontra-se normatizada 

no Artigo 3° do Decreto 15.117/2000, desse mesmo Regimento. Inicialmente nos 

compete uma prévia análise no que diz respeito aos atores sociais que compõem 

esse conselho estadual, sendo ao todo vinte representantes de diversos órgãos, 

seja do governo, do setor privado, das ONGs ou do terceiro setor. 

Identificamos uma disparidade entre o número de representantes do poder 

público e da sociedade civil organizada. Dentre os conselheiros, observamos um 

desequilíbrio na balança paritária, ou seja, esses conselhos apresentam-se como 

paritários. Em tese, deveriam compor números idênticos de representantes do 

poder público e da sociedade civil organizada. Lamentavelmente não é o que ocorre 

atualmente no CONEMA/RN, pois o conselho está composto por onze conselheiros 

que representam o poder público e nove são representantes da sociedade civil, 

também em tese, uma vez que computamos os representantes do setor privado e 

estes, como atores, deveriam resguardar os interesses da coletividade em relação 

ao fomento de políticas públicas ambientais. 

Esse regimento interno do CONEMA/RN foi aprovado pelo Decreto n° 

15.11715, de 29 de setembro de 2000. Nele consta a competência do Conselho, 

explicitada para análise e considerações na Tabela 3. 

  

                                                
15Decreto n° 15.117, de 29 de Setembro de 2000, trata da competência do CONEMA/RN. Disponível 
em: <http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/pdf/dec15.117.pdf>. Acesso em 10 de agosto de 
2014. 

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/pdf/dec15.117.pdf
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Tabela 3: Competência do CONEMA/RN 

INCISO COMPETÊNCIAS DO CONEMA/RN 

 

I 

Assessorar o Governador do Estado na formulação da política estadual e das 
diretrizes governamentais para o meio ambiente e analisar as propostas 
encaminhadas pelo órgão executor do Sistema 

 

II 

Baixar as normas de sua competência necessárias à regulamentação e 
implementação da Política Estadual do Meio Ambiente 

 

III 

Encaminhar proposições de atos de competência exclusiva do Governo do 
Estado, relativas à execução da Política Estadual do Meio Ambiente 

 

IV 

Estabelecer, com o apoio técnico do órgão executor do Sistema, normas e 
critérios gerais para o licenciamento das atividades efetivas ou potencialmente 
poluidoras 

 

V 

Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos 
naturais, ouvido o órgão executor quando a proposta não for de sua autoria 

 

VI 

Definir normas gerais relativas às unidades de conservação ambiental, nos 
limites da competência do Poder Público Estadual 

VII Fixar critérios de definição de áreas críticas saturadas e vias de saturação 

 

VIII 

Determinar a realização de estudos das alternativas e das consequências 
ambientais de projetos públicos ou privados, quando necessário, requisitando 
aos órgãos estaduais e municipais e às entidades privadas as informações 
indispensáveis ao exame da matéria 

 

IX 

Aprovar, previamente, proposta orçamentária destinada a incentivar o 
desenvolvimento das ações relativas ao meio ambiente 

 

X 

Estabelecer diretrizes e critérios para a aplicação dos recursos do Fundo 
Estadual de Preservação do Meio Ambiente (FEPEMA) 

 

XI 

Decidir, como última instância administrativa, sobre multas e outras 
penalidades impostas pelo órgão executor do Sistema 

 

XII 

Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias em 
obrigações de executar medidas de interesse para proteção e/ou recuperação 
ambiental 

 

XIII 

Determinar mediante representação do órgão executor da Política Estadual do 
Meio Ambiente e com anuência prévia do agente financiador, a perda ou 
restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral 
ou condicional, e a perda ou a suspensão de participação de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos do Decreto n° 15.117/2000 
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4.1 PROCESSO DECISÓRIO E A POLÍTICA AMBIENTAL A PARTIR DO 

CONEMA/RN 

O processo participativo pode ser observado de diversos ângulos, seja a 

partir de setores do governo, da sociedade civil organizada ou do setor empresarial. 

Esse modelo de participação de diversas frentes tende a condicionar o 

desenvolvimento do processo, mas não deve afetar a democracia, e sim perseguir 

a paridade entre os seus membros garantindo, assim, que os representantes da 

sociedade civil tenham o mesmo poder decisório dos outros membros 

representantes do poder público e do setor privado. Esses processos claramente 

delimitados garantem a pluralidade e a transparência, ao mesmo tempo em que 

facilita a neutralidade na coordenação do processo. 

Nesse diapasão, entendemos que o Conselho do Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte não pode ser tratado como órgão da administração pública, no 

sentido de se curvar hierarquicamente ao Estado. Posto que esse órgão tem o 

objetivo de representar uma arena de discussão e elaboração de políticas públicas 

ambientais, que visam a dirimir os problemas e apontar alternativas às questões 

ambientais. Todavia, ressaltamos que essa arena não é formada apenas por 

agentes públicos e agentes do setor privado, mas também por representações dos 

diversos segmentos da sociedade civil, com autonomia para propor políticas 

ambientais as quais, inclusive, não obstante, poderá divergir da vontade da esfera 

governamental. 

Na avaliação do CONEMA/RN, a liderança é atribuída pelo seu regimento 

ao secretário de estado do planejamento e de finanças, não somente por presidir o 

conselho e prestar a assessoria executiva a ele, mas por exercer papel 

preponderante na definição das pautas E, ainda, por possuir um corpo técnico que 

pode ser acionado para elaborar propostas que sejam de interesse do conselho. 

Quanto aos objetivos, atribuições e competências do conselho, esses devem ser 

claros para dotar o processo de coerência e transparência, facilitando a tarefa tanto 

dos gestores como dos participantes. A análise dos documentos compilados do 

CONEMA/RN, a observância diante da produção de suas resoluções e proposituras 

constantes de suas atas de reuniões ordinárias, leva-nos a indagar até que ponto 

os objetivos e competências atribuídos ao conselho são utilizados como elementos 



72 

indicadores e, até que ponto, os resultados alcançados respondem aos seus 

objetivos. Essa participação em conselhos não se improvisa, portanto, convém 

planejar as etapas do processo participativo, estabelecendo previamente agendas 

e cronogramas. 

A quantidade de participantes é um fator importante no processo 

participativo. Na visão expansionista, uma maior quantidade de conselheiros 

possibilita uma participação mais ampla, contudo, por outro lado, um número 

excessivo pode tornar o processo decisório demorado e dificultoso, ou seja, difícil 

de organizar. Notadamente, quanto ao número de participantes, o CONEMA/RN 

apresenta um ponto de equilíbrio, haja vista a pluralidade paritária, respeitando a 

diversidade e representatividade no que diz a fluidez do processo decisório. 

Estudando o compilo documental, certificamos ser o CONEMA/RN, de 

forma geral, um conselho bastante aberto, haja vista que a participação em 

reuniões de suas diversas instâncias é aberta para os interessados. Porém, há uma 

deficiência quanto à exibição das resoluções e das atas confeccionadas nas 

reuniões do conselho. Dessa forma, observamos os constantes atrasos e 

equívocos para a disponibilização dos documentos produzidos pelo Conselho, não 

disponibilizados em tempo hábil no portal do Governo do Estado e em outros meios 

de comunicação, espaços esses destinados as ações do conselho. 

Ratificando as informações como exemplo, constamos nessa literatura, 

experiências vivenciadas, tais como: O CONEMA/RN funciona em uma saleta, 

localizada no IDEMA/RN, onde contam com duas funcionárias cedidas pelo 

IDEMA/RN, para que possam dar andamento às demandas burocráticas exigidas 

pelo Conselho. Porém, a sobrecarga de trabalho e o acúmulo de funções por parte 

das funcionárias, inviabilizam o pleno e efetivo andamento das atividades desse 

conselho. 

Quanto à capacidade de proposta e deliberação do CONEMA/RN, essas 

são exercidas de forma democrática pelos setores representados, de modo que 

todos tenham igualmente voz e voto, além de tempo, espaço para manifestar suas 

ideias. Para tanto, ao verificar os atores sociais que fazem parte da composição do 

conselho, nos deparamos com o desequilíbrio de representantes, já que conforme 

discutido no subcapítulo anterior, os representantes do governo fazem-se 

presentes no total de onze, enquanto que os representantes da sociedade civil se 
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somam ao número de nove. Outro fator que deve ser relevante é que os 

mecanismos de apoio e técnicas de deliberação não estão disponíveis para todos 

os conselheiros. 

Os conselheiros, representantes do governo, não abarcam os custos para 

o exercício dessa participação. Todavia os atores, representantes da sociedade 

civil, encontram-se em real desigualdade, haja vista que os conselheiros 

representantes da sociedade nesses conselhos são onerados com os custos dessa 

participação. Como exemplo, citamos custos com passagens, alimentação, 

combustível. 

Nesse sentido, interpretamos que para a participação social no 

CONEMA/RN ser fortalecida, é necessário um conjunto de características que 

enredam o capital social. Segundo Putnam (1996), a eficiência das instituições (e 

da própria sociedade) é fortemente condicionada por um conjunto de características 

específicas da organização social, tais como laços de confiança, normas, sistemas, 

redes de interação e cadeias de relações sociais. É esse conjunto de características 

que constitui o capital social dessa sociedade. Esse autor 

Ensina que o capital social compreende um conjunto de 
características percebidas na organização de uma entidade social, 
pode ser uma região geográfica, uma empresa ou outro ente, desde 
que abarque relações entre pessoas (...) essas características são 
a confiança, as normas e sistemas vigentes numa sociedade, por 

exemplo. (p.117). 

 

Nesse aspecto, é importante ressaltarmos que os conselheiros que 

representam a Sociedade Civil com assento no CONEMA/RN, de modo geral, não 

conseguem apresentar proposições, por inúmeros motivos, inclusive com ênfase 

na teoria de Putnam, podemos citar que não há cooperação mútua dos diversos 

atores no conselho. Essa afirmação é justificável, pois quando as atas de reuniões 

foram analisadas, observamos a participação mínima dos conselheiros oriundos da 

sociedade civil, sempre em seu mínimo, para justificar o quórum para abertura das 

reuniões. 

O próprio CONEMA/RN não se constrange no que se refere à questão da 

comunicação do órgão com a sociedade, uma vez que o canal direto com o público 
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identifica-se através de uma janela dentro do sítio eletrônico do IDEMA/RN que, 

imediatamente apresenta como matriz o próprio instituto. Dentro desse portal 

conseguimos identificar a janela referente ao CONEMA/RN. Nessa caixa não há 

um canal como “Converse com os conselheiros”, seguindo um tipo de boletim de 

notícias, tampouco o suporte “Fale Conosco”, para atendimento ao público em 

geral. 

Quanto às instâncias e respectivas atribuições que delimitam o modelo de 

gestão da política ambiental no Rio Grande do Norte, levamos a efeito que esse 

conselho estadual reúne-se com periodicidade irregular. Entre os anos de 2007 a 

2014 foram realizadas vinte reuniões, sendo a última a sexagésima nona reunião 

ordinária, ocorrida no mês de março de 2013.  Todavia no último dia 09 de setembro 

de 2014, foi realizada uma reunião do CONEMA/RN, ainda sem ata aprovada, 

mesmo assim estivemos presentes, sendo importante a presença uma vez que 

serviu de subsídios para a análise dos resultados da pesquisa. 

No gráfico abaixo, selecionamos a quantidade de reuniões ordinárias 

realizadas pelo CONEMA/RN no espaço temporal de 2007 a 2014, respeitando o 

recorte temporal de estudo. Esse balanço apresentado reproduz o 

comprometimento do conselho com a política ambiental no estado: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados extraídos das atas de reuniões ordinárias 

do CONEMA/RN. 
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Analisando o número de reuniões do CONEMA/RN no espaço temporal dos 

dois últimos governos estaduais, observamos que o governo de Vilma de Faria 

(2007 a 2010), desde o primeiro ano, mesmo com número mínimo de reuniões, 

manteve um equilíbrio até o seu último ano de governo que se encerrou em 2010. 

Nesse último ano não houve nenhum compromisso do conselho, esta ausência de 

reuniões pode ser interpretada de várias formas, inclusive por ser um ano eleitoral 

e também pelo fato da governadora da época, afastou-se em meados do ano de 

2010 para concorrer ao cargo de senadora da república. 

No segundo momento, a partir do Gráfico 1, observa-se que as reuniões 

ordinárias do CONEMA/RN, no período de 2011 até a data de hoje, portanto, no 

governo de Rosalba Ciarlini, apresenta um desequilíbrio referente às reuniões. 

Vejamos que em 2011 ocorreu uma reunião. Já em 2012 foram um total de oito 

reuniões e, no ano passado, novamente uma reunião. Até a presente data, ocorreu 

uma reunião do colegiado, em 09 de setembro, embora sua ata ainda não tenha 

sido aprovada pelo conselho, portanto, não sendo possível campear seu conteúdo.   

Doutra via, o enlace de anos com mais e outros com menos reuniões não 

necessariamente determina avanço ou retrocesso na política ambiental do Rio 

Grande do Norte. Com relação a esse contexto, podemos dar uma resposta, 

quando no capítulo seguinte faremos um levantamento dos temas discutidos ano a 

ano de cada governo, respeitando o recorte da pesquisa de 2007 a 2014.  

Outro entrave é o fato da presidência do CONEMA/RN ser ato exclusivo do 

chefe do poder executivo, ou seja, não é escolhido pelos conselheiros. Ele sempre 

será nomeado pelo governador. Por regra, este ator que desempenha o papel de 

presidente é o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

Embora haja uma crescente preocupação com as questões ambientais e 

com o desenvolvimento sustentável, o CONEMA/RN apresenta um arcabouço de 

resoluções produzidas pelo conselho, que condicionam o cumprimento de ações 

que preservam o meio ambiente. Todavia, essas decisões foram tomadas no 

âmbito do conselho sem a promoção de fóruns ou audiências públicas para que 

seus conselheiros (atores) tivessem maior abrangência dos temas necessários 

para as decisões deliberativas de suas pautas. 
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4.2 PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES DAS RESOLUÇÕES CONEMA/RN (2007 A 

2014). 

Neste subcapítulo, iremos discorrer sobre a aprovação das resoluções que 

tematizam uma conduta de política ambiental a ser seguida pela administração 

pública do Rio Grande do Norte, ressaltando que essas resoluções foram 

promovidas e aprovadas sobre o crivo do CONEMA/RN. Ao ser delimitado o 

período dos dois últimos governos, transcreveremos as resoluções que de fato 

tratam da preocupação com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável 

no Rio Grande do Norte. 

Sobre as resoluções do CONEMA//RN, compilamos suas normas dos anos 

de 2007 a 2014. Tal recorte fundamenta-se no espaço temporal da pesquisa, que 

se inicia no Governo de Vilma de Faria até o ano de 2014, já no governo Rosalba 

Ciarlini. Após ter acesso às resoluções e aos dados que foram extraídos do sítio 

eletrônico do IDEMA/RN, chegamos ao número de onze resoluções no período do 

governo de Vilma de Faria (2007 a 2010). Doutro lado, no governo de Rosalba 

Ciarlini (2011 a 2014), foram produzidas seis resoluções até o momento. No gráfico 

abaixo, observamos a produção de resoluções do CONEMA/RN, que foram 

aprovadas nos dois últimos governos: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados extraídos das resoluções do 

CONEMA/RN.  
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Tabela 4 - Resoluções aprovadas pelo CONEMA/RN (2007 a 2013) 

RESOLUÇÃO ANO CONTEÚDO 

01 2007 Altera a Resolução 01/06 e dá outras providências 

02 2007 
Aprova o Regimento Interno do Conselho Gestor da Área de 
Proteção Ambiental Jenipabu, de Extremoz e Natal, no Estado 
do Rio Grande do Norte e dá outras providências 

06 2007 
Aprova o Plano de Gestão dos Recursos Pesqueiros na Área 
de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais nos Municípios 
de Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros no RN 

02 2008 
Dispõe sobre o uso controlado do fogo e redução da queima da 
palha da cana-de-açúcar no Rio Grande do Norte 

01 CONERH/ 
CONEMA/RN 

2008 
Estabelece diretrizes de articulação dos procedimentos para 
obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos e da 
licença ambiental 

03 2008 Nova versão do Anexo Único. Resolução CONEMA/RN 04/2006 

01 2009 Nova versão do Anexo Único. Resolução CONEMA/RN 04/2006 

02 2009 
Estabelece a criação de faixas de proteção e de uso restrito do 
solo no entorno de estação de tratamento de esgotos do tipo 
lagoas de estabilização no RN e dá outras providências 

03 2009 Aprova o Plano de Gestão Ambiental Compartilhada do RN 

04 2009 
Define empreendimentos e atividades de impacto local para fins 
de licenciamento ambiental 

05 2009 
Aprova Regimento da Área de Proteção Ambiental dos Recifes dos 
Corais, nos Municípios de Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros 

- 201016 - 

01 2011 
Altera o art. 2º da Resolução nº 03/2009, que cria a Câmara 
Técnica de Gestão Compartilhada 

02 2011  Aprova nova versão do Anexo Único. Resolução 04/2006 

03 2011 
Dispõe sobre a Averbação de Reserva Legal e Projetos de 
Reposição Florestal e dá outras providências 

04 2011 Aprova nova versão do Anexo. Resolução CONEMA/RN 04/2009 

05 2011 
Aprova a relação de atividades cujas inversões agropecuárias, 
não se sujeitam à comprovação de regularidade ambiental 

06 2011 

Dispõe sobre a instalação e operação de postos (revendedores e 
de abastecimento), sistemas retalhistas de combustíveis, postos 
flutuantes que utilizam sistemas de armazenamento de 
combustíveis e/ou que efetuem troca de óleo e/ou lavagem de 
veículos 

- 2012 Ausente de informação até o presente momento 

- 2013 Ausente de informação até o presente momento 

- 2014 Ausente de informação até o presente momento 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor a partir de dados do IDEMA/RN 

                                                
16 No ano de 2010 não houve reuniões do CONEMA/RN, consequentemente inviabilizou a 
informação de dados por parte do conselho, encerrando o governo de Vilma de Faria. 
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Dando continuidade, compilamos o conteúdo dessas resoluções do 

CONEMA/RN, apresentando o número de ordem, ano e conteúdo da norma, 

conforme Tabela 4. 

A legislação produzida através das resoluções citadas na tabela 4 

demonstra a legal e legítima atribuição do CONEMA/RN, no que se refere ao seu 

papel de servir no campo da negociação para a condução da política ambiental e 

as diretrizes do desenvolvimento da política ambiental no Rio Grande do Norte. 

Passamos a discorrer sobre as resoluções constantes na tabela 4, percebemos que 

no ano de 2007, das três resoluções aprovadas, uma delas tangencia com 

efetividade a proteção do meio ambiente, foi a Resolução 06/2007, que aprovou o 

Plano de Gestão dos Recursos Pesqueiros na Área de Proteção Ambiental dos 

Recifes de Corais nos municípios de Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros. 

Já no ano de 2008 foram aprovadas outras três resoluções, porém duas 

seguiram com diretrizes em convergência com a preocupação dos recursos 

naturais e desenvolvimento sustentável. Foram a Resolução 02/2008, que dispõe 

sobre o uso controlado do fogo e redução da queima da palha da cana-de-açúcar 

no estado. E a outra foi a Resolução 01 CONERN/CONEMA/RN, que estabeleceu 

diretrizes de articulação dos procedimentos para obtenção da outorga de direito de 

uso de recursos hídricos e da licença ambiental.  

No ano de 2009 foram aprovadas cinco resoluções, dessas, três merecem 

destaques por tratativas de políticas públicas na gestão ambiental do Rio Grande 

do Norte. São elas: a Resolução 02/2009, que estabeleceu a criação e faixas de 

proteção e de uso restrito do solo no entorno de estação de tratamento de esgotos 

do tipo lagoas de estabilização no Rio Grande do Norte. Outra foi a Resolução 

03/2009, que aprovou o Plano de Gestão Ambiental Compartilhada do estado e a 

Resolução 04/2009, que definiu empreendimentos e atividades de impacto local 

para fins de licenciamento ambiental.  

Em 2011, primeiro ano de Governo de Rosalba Ciarlini, foram aprovadas 

seis resoluções, dentre as quais duas merecem destaque por aportar como 

resoluções que empreendem medidas efetivas de proteção ao meio ambiente do 

Rio Grande do Norte. São elas: a Resolução 03/2011, que dispõe sobre a 

averbação de Reserva Legal e Projetos de Reposição Florestal e a Resolução 

06/2011, que dispõe sobre a instalação e operação de postos (revendedores e de 
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abastecimento), sistemas retalhistas de combustíveis, postos flutuantes e demais 

instalações que utilizam sistemas de armazenamento de combustíveis e efetuem 

troca de óleo ou lavagem de veículos. 

Após o encerramento desse primeiro ano do Governo de Rosalba Ciarlini, 

até esta data (setembro de 2014), o CONEMA/RN não produziu mais resoluções 

como fonte de direito para auxiliar o poder executivo na preservação do meio 

ambiente e do desenvolvimento sustentável. Verificamos que muitas resoluções 

preveem, no próprio texto, revisões periódicas de outras resoluções anteriormente 

editadas, quando for necessário sanar equívocos em seu conteúdo técnico ou 

jurídico, por problemas de aplicação prática ou ainda por estarem desatualizas.  

Passada a apreciação das resoluções do CONEMA/RN, esperamos que 

ese , além de um órgão burocrata-formal,  coloque em dia seus atos, com a 

publicação e a transparência, sejam essas no campo da produção legislativa atípica 

(resoluções), sejam nas ações colacionadas como proposições nas atas de 

reuniões do conselho de meio ambiente.  

Para Meireles (2003), as chamadas funções atípicas, nesse sentido, o 

Poder Legislativo, ao realizar um procedimento licitatório para contratação de 

serviços de necessidade do órgão, estará exercendo atipicamente, a função 

administrativa. Da mesma forma, o Poder Executivo pode editar medidas 

provisórias, nos moldes permitidos pela Constituição Federal, atuando, nesses 

casos, na função legislativa, de forma atípica. É importante ressaltar que as funções 

atípicas decorrem do fato de que a tripartição de poderes não tem caráter absoluto 

e devem ser analisadas em caráter excepcional. Inclusive salienta-se a 

possibilidade de atividades de natureza administrativa serem atipicamente 

exercidas pelo Legislativo e Judiciário. 

Observamos tanto no governo de Vilma de Faria, quanto no governo de 

Rosalba Ciarlini, que as resoluções, mesmo não sendo antecipadamente discutidas 

em fóruns e audiências públicas para a sua edição e aprovação, vieram a colaborar 

para a normatização de proteção e desenvolvimento da política ambiental do Rio 

Grande do Norte. 

No próximo subcapítulo será feita uma investigação e transcrição dos 

pontos importantes que foram matéria nas reuniões do CONEMA/RN, levando em 

consideração as proposições dos diversos atores, as influências no campo dos 
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interesses e como se desenvolvem as deliberações e aprovações de normas, 

resoluções e recomendações editadas no processo decisório pelos múltiplos 

atores. 

4.3 ATAS DE REUNIÕES DO CONEMA/RN (2007 A 2010) 

Neste subcapítulo, será apresentado o estudo da transcrição das atas das 

reuniões do CONEMA/RN, quais discussões e em que grau o planejamento e as 

agendas estabelecidas foram propostos, bem como quais as prioridades de acordo 

com o recorte temporal. Foram transcritos o conteúdo das reuniões, utilizando a 

primeira e a última ata das reuniões ordinárias de cada ano, identificando as 

demandas de natureza ambiental que, com maior frequência, constaram nas 

pautas de reuniões dos dois últimos governos, o de Vilma de Faria e o de Rosalva 

Ciarlini respectivamente. 

Para compreender as decisões do CONEMA/RN, foi fundamental o 

entendimento do processo de decisão política no subcapítulo anterior, avaliando 

em que medida as deliberações do conselho representam as aspirações da 

sociedade; assim como observar se houve transparência nas decisões e ações 

implementadas. Nesse sentido, buscamos acompanhar a interpretação de 

Lindblom (1981): 

Para compreendermos quem ou o quê formula políticas, é preciso 
entender as características dos participantes, os papéis que 
desempenham, a autoridade e os outros poderes que detêm, como 
lidam uns com os outros e se se controlam mutuamente (p. 8).  
 
 

A heterogeneidade dos agentes e instituições envolvidas nas diferentes 

agendas políticas, isto é, de um lado, representantes do governo e de outro, 

representantes da sociedade, apresenta-se como um conglomerado de atores 

sociais, acarretando que o processo de decisão política seja complexo. Lindblom 

(1981) enfatiza que isolar e analisar separadamente cada componente da decisão 

política é um método que pode dar bons resultados.  Foram, então, transcritas as 

atas das reuniões dos anos de 2007 a 2010, respeitando a primeira e a última 
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reunião de cada ano sequente, considerando, para tanto, esse período de atuação 

do CONEMA, como sendo, o governo de Vilma de Faria. 

Incialmente, transcrevemos e destacamos as proposituras de maio a qual 

tem relevância no que se refere à temática ambiental.  Trazemos, assim, à baila, 

as reuniões de 2007, sendo a primeira a 49ª Reunião Ordinária, ocorrida em 08 de 

maio de 2007, que trouxe como pauta a apreciação do plano plurianual do 

IDEMA/RN (2008/2011); a apreciação da alteração da Resolução nº 01/2006 – 

CONEMA, que dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental na 

faixa de proteção ambiental do Rio Pitimbu e a apreciação do regimento interno do 

conselho gestor da Área de Preservação Ambiental (APA) de Genipabu. O 

presidente do CONEMA, na mesma reunião convidou a assessora técnica Josenite 

Dantas para a apresentação do primeiro ponto da pauta e fez um breve comentário 

sobre a utilização do Plano Estratégico pelo IDEMA/RN dede 2003. Nesse 

formulário apresentado pela técnica, observamos que constaram denominação do 

programa, as ações, metas, justificativas e objetivos. O Plano Plurianual (PPA) 

subdivide-se em sete programas: Programa de Conservação e Recuperação 

Ambiental; Programa Gestão e Desenvolvimento Floresta; Programa de 

Fortalecimento da Gestão Ambiental, visando ao fortalecimento institucional do 

órgão, com o objetivo de buscar a descentralização e a gestão ambiental 

compartilhada com os municípios, inclusive o licenciamento ambiental; Programa 

de Educação, Comunicação e Divulgação Ambiental; Programa de Gestão 

Integrada da Zona Costeira; Programa de Monitoramento Ambiental e; Programa 

de apoio às atividades do Pólo Gás-Sal. Na mesma ata, foi ressaltado pelo 

Presidente que a questão do monitoramento da qualidade da água, discutido no 

Planejamento Estratégico da SEMARH, que vinha sendo desenvolvido pelo 

IDEMA/RN, passaria para a responsabilidade do Instituto de Gestão da Águas do 

Rio Grande do Norte (IGARN). 

Preponderante se faz destacar que inicialmente já observamos que o 

enredo dessa reunião do conselho desenvolveu-se em volta da figura de seu 

presidente, inclusive foram trazidas por ele informações que o IDEMA/RN detinha 

à época dos fatos. Observamos: ainda os demais atores sociais que participaram 

dessa reunião, identificando-os em seguida, a qual núcleo de representatividade 

pertence. Presente se fez, pela ordem constante na ata: O presidente do CONEMA, 
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(poder público); o representante da secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos (poder público); o representante da Assembleia Legislativa (poder 

público); o representante da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte 

(setor privado); o representante das Secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca 

(poder público); o representante da Secretaria de Turismo (poder público); o 

representante da Ordem dos Advogados do Brasil (sociedade) e o representante 

dos profissionais de nível superior (sociedade). 

No mesmo ano, como última reunião desse conselho, realizou-se a 51ª 

Reunião Ordinária, datada de 11 de dezembro de 2007. Identificamos na ata dessa 

reunião proposições importantes, como: a definição da Relatoria do Recurso 

Administrativo do processo nº 202.942/2007 (não consta nessa ata qual a demanda 

ambiental que originou o presente processo); a regulação das normas de 

procedimentos operacionais para aplicação dos Recursos provenientes do Fundo 

Estadual de Preservação do Meio Ambiente (FEPEMA); a Revisão da resolução nº 

04/2006 – CONEMA (porte/potencial); a apreciação da resolução de homologação 

do plano de gestão dos recursos pesqueiros da área de proteção dos recifes de 

corais e, por fim, informe de caráter meramente administrativo e burocrático. 

Após a leitura da pauta, o presidente relatou aos presentes, que, a 

princípio, o Conselho aprovou a Lei 272 que dispõe sobre a Política e o Sistema 

Estadual do Meio Ambiente, as infrações e sanções administrativas ambientais, as 

unidades estaduais de conservação da natureza, institui medidas compensatórias 

ambientais. Mais uma vez identificamos a interferência de representantes do poder 

público. Partiu do presidente do conselho, que convocou a assessora Jurídica do 

IDEMA/RN, a senhora Letícia Von Sosthen a qual esclareceu que a revisão da Lei 

272 era para criar a definição de empreendimento e também o enquadramento de 

EIA/RIMA e Compensação Ambiental, contudo, em algum momento a definição 

sofreu uma adulteração, visto que a definição original dizia que os 

empreendimentos e atividades significativas de impacto ambiental, são aqueles 

que se enquadram na categoria de grande ou excepcional porte e grande potencial 

poluidor e degradador, ou seja, a combinação do porte com o potencial.  Em algum 

momento o “e” foi substituído pelo “ou” e a consequência disso é que se pode ter 

um pequeno empreendimento enquadrado num potencial grande e, assim, estaria 

sujeito ao Estudo de Impacto Ambiental e ao Relatório de Impacto Ambiental 
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(EIA/RIMA) e à Compensação Ambiental, da mesma forma que um grande 

empreendimento de baixo potencial ficaria (está) sujeito ao EIA/RIMA e à 

Compensação Ambiental e, evidentemente, isso geraria uma falsa demanda para 

o EIA/RIMA. Já que esse não é o objetivo do EIA/RIMA, para correção foi proposta 

a substituição do “ou” pelo ”e” aprovado pelos presentes. A outra situação 

considerada foi a análise do parágrafo que vai definindo prazos de validade: “O 

prazo de validade das empresas concedidas aos empreendimentos ou atividades 

de grande potencial poluidor, independentemente de seu porte, bem como, 

daqueles de excepcional porte independente de seu potencial polidor será de um 

ano”. A sugestão foi de revogar esse parágrafo, o que foi aprovado por 

unanimidade. 

Segundo ponto importante da pauta da reunião, por ora em foco, foi sobre 

o acidente da mortalidade dos peixes no Rio Potengi, na época fato de maior 

comoção no meio ambiental, realçando a importância da instauração de um 

procedimento administrativo para apuração da infração ambiental. No mesmo 

corpo da ata, esclareceu-se que, diante dos fatos, deveria ser, então, criado tal 

procedimento administrativo por uma comissão formada por um representante da 

OAB, um representante da Universidade e um representante do Governo, que seria 

a SEMARH ou a Secretaria da Agricultura e Pesca.  

Observamos neste ponto que por questões de competência, presenciamos 

uma comissão que desponta com dois atores representantes da sociedade civil 

organizada, um ator representando o poder público. Nesse caso isolado houve o 

despencar da balança no que se refere às características do conselho, por ser esse 

por força normativa de seu regimento, um órgão paritário. 

Nessa reunião ainda produziram-se discussões pertinentes sobre a 

regulamentação das normas e procedimentos operacionais do Fundo Estadual de 

Meio Ambiente (FEPEMA). Relataram que o fundo já existe com conta aberta, 

todavia nunca foi usada, propuseram fortalecer o fundo, buscando a 

operacionalidade. Também discutiram a reforma da Resolução 04/2006, 

esclarecendo que o plano de manejo e zoneamento da APA dos corais são uma 

delimitação estadual e uma área de proteção ambiental do Estado, colocando em 

evidência o procedimento para a aprovação e homologação da Resolução do Plano 

de gestão e recursos pesqueiros da APA dos corais. 
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Ao findo, identificamos os atores sociais que participaram da reunião e a 

qual núcleo de representação eles pertencem. Para tanto, os descrevemos 

conforme constante na ata, vejamos: O Presidente do CONEMA (poder público); o 

representante da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(poder público); o representante da Federação das Indústrias do Rio Grande do 

Norte – FIERN (setor privado); o representante da Secretaria de Estado de Saúde 

Pública (poder público); o representante da Secretaria de Estado de Turismo (poder 

público); o representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (poder público) e o representante dos Profissionais de Nível 

Superior (sociedade). 

O que extraímos destas duas reuniões de 2007 foi a influência 

determinante dos atores sociais representantes do poder público sobre os outros 

do mesmo conselho. Percebemos que o tangenciamento e a conduta do 

representante do IDEMA/RN nortearam os tópicos e proposituras discutidas na 

pauta, havendo uma relapsa abstração dos representantes da sociedade.  

Neste ínterim, também foi extraído que em ambas as reuniões a presença 

de conselheiros que não representam o poder público foi ínfima, ou seja, a 

presença mínima para o quórum exigido. Dos dois representantes que não 

participam da quota de representação do poder público, um é o da FIERN, que 

representa mais os interesses do setor privado, do que propriamente os interesses 

perquiridos pela demanda ambiental/social e o outro estritamente representante da 

sociedade civil organizada. 

Já nos arquivos de 2008, selecionamos a primeira e a última ata de reunião 

para análise. A primeira ata a ser analisada foi a 52ª Reunião Ordinária do 

CONEMA, ocorrida no dia 11 de março de 2008, que teve início com a posse de 

dois novos conselheiros para o mandato de dois anos, conforme se infere no 

regimento interno do conselho. Nessa reunião foram deliberados atos de recursos 

administrativos de anos anteriores, bem como, encaminhou-se a recomendação 

001/2008 do Ministério Público Estadual (Declaração de Interesse Social no 

Empreendimento GRAND NATAL GOLF da SPEL e aprovação do mapeamento e 

codificação de Dunas móveis e fixas, da célula 07, que abrange a região do Rio 

Ceará-Mirim e Maxaranguape). 
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A posse dos conselheiros Representantes da Federação de Indústrias do 

Estado e das Instituições Educacionais de Nível Superior dada nessa reunião e 

consignada nessa ata analisada, representam a o contingente da sociedade civil 

organizada. 

Presente na reunião o presidente do CONEMA (poder público); o 

representante da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(poder público); o representante da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária 

e Pesca (poder público); o representante da Secretaria de Estado de Turismo 

(poder público); o representante da Ordem dos Advogados do Brasil (sociedade); 

o representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (poder público); representante da Federação das Indústrias do Rio 

Grande do Norte (setor privado); representante da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Norte (poder público); e o representante dos Profissionais 

de Nível Superior (sociedade). 

Nessa ata de reunião, identifica-se uma pauta curta, em que a discussão 

restringiu-se aos resultados de processos administrativos de anos anteriores e de 

uma posição por parte do CONEMA no que concerne a uma recomendação do 

Ministério Público Estadual, recomendação esta que não fora deliberada a respeito 

de resposta.  

Ao se findar a investigação da ata, percebemos o número bem superior de 

representantes do poder público no que se refere ao número de representantes 

oriundos da sociedade civil organizada. Novamente, as deliberações são 

conduzidas e realçadas pelo manto da maioria de representantes do poder público. 

A lógica se justifica, pois, mesmo havendo divergência por parte dos conselheiros 

representantes da sociedade nas matérias propostas na reunião, ainda assim 

seriam aprovadas devido ao desequilíbrio entre números de conselheiros 

representantes do poder público e conselheiros oriundos dos canais 

representativos da sociedade civil organizada. 

Do mesmo ano de 2008, como última reunião, compilamos a investigação 

da ata que registrou a 55ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de outubro, 

presenciamos a deliberação sobre a aprovação da lei de criação e regimento 

interno do conselho gestor da reserva de desenvolvimento sustentável estadual 

Ponta do Tubarão; em seguida houve a aprovação de atas anteriores e informes 
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burocráticos. Sobre a aprovação da lei de criação e regimento interno do conselho 

gestor da reserva de desenvolvimento sustentável estadual Ponta do Tubarão, mais 

uma vez o IDEMA/RN esteve à frente das demandas ambientais, tendo os trabalhos 

sido conduzidos pela assessora jurídica e por uma técnica e aprovado por 

unanimidade. Nessa reunião, marcaram presença o presidente do CONEMA/RN 

(poder público); o representante da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos (poder público); o representante das Associações dos 

Profissionais de Nível Superior (sociedade); o representante da Secretaria de 

Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (poder público); o representante da Ordem 

dos Advogados do Brasil (sociedade); o representante do Instituto Brasileiro de 

meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (poder público) e o 

representante da Assembleia Legislativa (poder público). 

Destacamos que o quórum da reunião se qualificou, conforme estabelece 

o regimento interno, nesta reunião havia dois conselheiros representantes da 

sociedade civil organizada, o exigido por mínimo para o andamento dos trabalhos 

do CONEMA/RN. Todavia, matérias que requerem uma intensidade de atenção 

maior, observamos ser tratada com simplicidade, haja vista, que nesta reunião 

específica a grande maioria dos conselheiros, quase que sua totalidade são 

representantes oriundos do poder público, que em tese, pende para as 

necessidades do governo. 

Dando continuidade às investigações das atas, partimos para o ano de 

2009. Como primeira reunião do conselho, analisamos a 56ª Reunião Ordinária, 

ocorrida em 10 de março de 2009. Identificamos logo de início a preocupação com 

a pauta que tratou sobre a comissão do CONEMA/RN e das respostas referentes 

aos julgamentos de recursos administrativos de infração ambiental da Empresa 

Veríssimo e Filhos LTDA. Tratou também da apresentação da proposta do plano 

de gestão ambiental compartilhada do Rio Grande do Norte. Ao nosso ponto de 

vista, o que foi uma importante promoção para a política ambiental no Estado. Na 

pauta da reunião, veio à discussão da apresentação e encaminhamento do 

zoneamento Ecológico e Econômico da área de Proteção Ambiental 

Compartilhadas no Rio Grande do Norte; o processo de estudo do zoneamento foi 

apresentado pelo técnico do IDEMA/RN, órgão este que detém assento 

permanente no conselho, aprovada na íntegra pelos conselheiros presentes. Sendo 
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ele o presidente do CONEMA/RN (poder público); o representante da Secretaria do 

Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; o representante da secretaria 

de Estado de Turismo (poder público); o representante da Ordem dos Advogados 

do Brasil (sociedade); o representante do Instituto Brasileiro de meio ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (poder público); o representante da Federação 

das Indústrias do RN (setor privado) e o representante da Assembleia Legislativa 

(poder público) foram esses os representes do Conselho que se fizeram presentes. 

Essa reunião foi uma das três ocorridas no ano de 2009, todavia, o controle 

do IDEMA/RN não dispõe de informações das outras duas, possivelmente por 

perda dos dados que estariam armazenados no computador. As outras duas 

reuniões foram realizadas, mas não há registro em livros, protocolos ou qualquer 

outro meio de fonte de arquivo. O que lamentavelmente inviabiliza a extração de 

maiores informações no que tange a produção do CONEMA/RN. 

Já em 2010, o conselho não realizou reunião, consequentemente não 

aprovou resolução, nem deu andamento a qualquer processo administrativo que se 

acumulam pelas estantes do IDEMA/RN e que necessitam da apreciação por parte 

do conselho. A resposta para um ano de imobilidade por parte do CONEMA/RN, 

possivelmente pode ser explicado por ter sido um ano de eleições estaduais, e que 

há época a governadora Vilma de Faria, renunciou à cadeira de governadora no 

mês de maio de 2010, para lançar-se candidata ao cargo eletivo de senadora. 

Nesse tempo, até o fim do mandato, à frente do governo, conduzindo as tarefas do 

poder executivo, permaneceu o Iberê Ferreira de Souza, que saiu da posição de 

vice-governador para a de chefe máximo do poder executivo estadual. Permaneceu 

na cadeira de governador até dia 31 de dezembro de 2010. Nesse período que 

esteve governador, o CONEMA/RN também não apresentou nenhuma 

manifestação ou preocupação com a política ambiental no Estado. 
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4.4 ATAS DE REUNIÕES DO CONEMA/RN (2011 A 2014) 

Em 1º de Janeiro de 2011, assumiu a atual governadora Rosalba Ciarlini, 

a qual permanece no governo até os dias atuais. Para Lindblom (1981), o processo 

de decisão política tem caráter desordenado, pois um complexo conjunto de forças 

(políticas) produz determinadas ações, chamadas de “políticas”, o que torna o 

processo extremamente complexo. Em outras palavras, o processo de decisão 

política não tem um desencadeamento lógico, cada caso tem suas características 

específicas, construídas ao longo do processo. Portanto, “[...] para compreender o 

que se passa no processo de decisão política precisamos entender a atividade 

política no seu conjunto” (Lindblom, 1981, p. 11). 

Com o novo governo Rosalba Ciarlini (2011 a 2014), mesmo na nova 

gestão, a atuação CONEMA/RN não apresentava ainda organização 

administrativa. Essa afirmativa se justifica pelo fato, da administração responsável 

pelo escopo normativo e registral não apresentar as atas das outras reuniões 

ocorridas anteriores a 59ª Reunião Ordinária. Em 2011 tivemos acesso a essa ata 

de reunião ocorrida em 11 de Outubro de 2011, o que de fato prejudica a 

investigação da produção in totum por parte do conselho.  Passemos, assim, à 

investigação dessa ata: foram empossados dois representantes da Associação de 

Classe de Profissionais de Níveis Superior (sociedade) e do suplente da secretaria 

municipal de meio ambiente e urbanismo (SEMURB), representando o poder 

público junto ao conselho; Como de praxe, trataram da distribuição de processos 

de Recursos Administrativos; Nomeação dos representantes da SEMURB, da 

associação nacional de órgãos municipais do meio ambiente (ANAMMA), SEMARH 

e IBAMA, para comporem a câmara técnica – CT para análise de propostas 

relacionadas às Unidades de Conservação; Analisaram ainda o Regimento Interno 

do Conselho Gestor do Parque Estadual da Mata de Pipa (PEMP); Analisaram 

ainda a proposta de alteração do anexo único da Resolução CONEMA 04/2006 que 

visava a facilitar os processos de licenciamento ambiental das atividades, 

agropecuárias proposta pela Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da 

Pesca (SAPE). 
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Presentes se encontravam na reunião, o representante da Secretaria de 

Planejamento e Finanças do Estado (poder público); o representante da Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Econômico (poder público); o representante da 

Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte (poder público); o representante da 

Secretaria de Estado da Saúde Pública (poder público); o representante da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (poder público); o 

representante do IDEMA/RN (poder público); o representante da Associação 

Nacional de Órgãos Municipais do Meio Ambiente (poder público); o representante 

do fórum dos secretários Municipais do Meio Ambiente (poder público); o 

representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (poder público) e o representante das Associações dos Profissionais 

de Nível Superior (sociedade). 

Na presente ata de reunião, verificamos algo bastante grave, o regimento 

interno do CONEMA/RN foi atropelado. Para se abrir a reunião, é necessária a 

presença de dois representantes da sociedade civil, conforme, o Art. 14 do Decreto 

15.117/2000, vejamos: 

Artigo 14 - A presença dos Conselheiros, para efeito de quórum 
para abertura dos trabalhos e votação, será verificada pela lista de 
comparecimento, assinada em Plenário. Parágrafo único. Em 
primeira convocação, verificada a presença de pelo menos 2/3 (dois 
terços) dos membros do CONEMA/RN, o Presidente declarará 
aberta a reunião. Caso contrário, aguardará 30 (trinta) minutos e 
fará a segunda convocação. Estando presente 1/3 dos membros, 
sendo no mínimo dois representantes da sociedade civil, a reunião 
será iniciada. Persistindo a falta de quórum, a reunião não será 

realizada. 

 

Todavia, o regimento do CONEM/RN não foi respeitado, e verificamos uma 

afronta às próprias características do conselho. Se no decorrer dessa jornada 

investigativa já declinávamos para o não cumprimento do papel atuante que se 

espera dos conselheiros que, em tese, representam a sociedade civil, com o 

resultado da reunião prolatada nessa ata, chegamos a efeito, a constatar a 

fragilidade dos atores sociais oriundos da sociedade civil organizada.   

Em 2012, segundo ano do governo Rosalba Ciarlini, como primeira reunião 

anual foi atribuída à 60ª Reunião Ordinária, ocorrida em 14 de fevereiro, aberto o 
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pregão diferente do que ocorreu na reunião anterior em que o regimento interno 

fora atropelado, consignada na ata a falta de dois membros representantes da 

sociedade civil, número mínimo para a realização da Assembleia, atendendo o que 

reza o título II, Seção I, artigo 14, parágrafo único do Regimento Interno, aprovado 

pela Resolução nº 01/1999. No mesmo feito, o próprio presidente do conselho não 

se fez presente, deixando de empossar, portanto, o representante do IDEMA/RN, 

que sequer pode dar andamento à reunião na qualidade de substituto legal da 

presidência do conselho. 

Nessa reunião, presente estavam o representante da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Finanças (SEPLAN), representando o poder público; o 

representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico; o 

representante da Secretaria de Turismo do RN(poder público); o representante da 

Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (poder público); o 

representante das Associações dos Profissionais de Nível Superior (sociedade); o 

representante da Secretaria de Estado da Saúde Pública (poder público) e o 

representante da Procuradoria Geral do Estado do RN (poder público); Com efeito, 

na investigação desta ata, não deixou insumos para maiores esclarecimentos 

referentes os efeitos da atuação dos atores sociais, tanto do poder público, quanto 

da sociedade civil organizada.   

Como última reunião do conselho no ano de 2012, passamos a investigar 

a ata da 68ª Reunião Ordinária, ocorrida em 11 de dezembro. Inicialmente se 

colocou em discussão a aprovação das atas 64ª e 66ª Reunião Ordinária do 

CONEMA/RN, sendo aprovadas por unanimidade. Em discussão também 

interessante, destacou-se a proposta de Lei que o IDEMA/RN encaminhou para a 

Casa Civil e para Consultoria Geral do Estado, sobre o licenciamento digital e 

simplificado, para empreendimentos de baixo potencial impactante. Em pauta 

também discutiu-se a posição do conselho sobre o Processo 2007-

016221/TEC/LRO-0422 – Novo Horizonte, é importante ressaltar que o parecer da 

Câmara Técnica referente a esse conselho foi apresentado pelo conselheiro do 

IBAMA (representante do poder público). Por fim, passou-se à leitura de inúmeros 

informes, encerrando os trabalhos do CONEMA/RN no ano de 2012. Presente na 

reunião o representante da SEPLAN (poder público); o representante da SESAP 

(poder público); o representante da SETUR (poder público); o representante da 
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SEMARH (poder público); o representante do IDEMA/RN (pode público); o 

representante do IDEMA/RN (poder público); o representante da SETUR (poder 

público); o representante da ANAMMA/RN (poder público); o representante do 

IBAMA/RN (poder público); o representante da FECOMERCIO (setor privado); o 

representante OAB/RN (sociedade) e o presidente do conselho, neste ano 

representante oriundo do poder público. 

Não diferente das outras reuniões que compõem este estudo, observamos 

uma maciça atuação e presença constante dos atores sociais representantes do 

poder público. Em contrapartida, os conselheiros oriundos da representação da 

sociedade civil organizada, com assento no conselho, raríssimas vezes se fazem 

presentes com mais de dois representantes. Sendo esse número o mínimo para a 

abertura do pregão. Nessa reunião, a atuação dos conselheiros oriundos da 

sociedade civil, são discretamente percebidos no decorrer da narrativa da ata de 

reunião.   

Em 2013, o CONEMA/RN reuniu-se uma vez, o que originou a ata da 69ª 

reunião ordinária, ocorrida em 12 de março de 2013. Os trabalhos do conselho 

iniciaram-se com a posse dos novos conselheiros do CONEMA/RN, sendo os 

representantes do IDEMA/RN, bem como o da SEMURB. Passada a posse, 

aprovaram ata de reunião anterior pendente, em seguida passaram para a votação 

e aprovação sobre a informatização do procedimento do licenciamento ambiental; 

e da instrução normativa elaborada pela SAPE, que classifica as atividades de 

Carcinicultura desenvolvidas no Rio Grande do Norte, como atividades 

agrossilvipastoris. Na reunião, fizeram-se presentes o presidente do CONEMA/RN 

(poder público); o representante da SEPLAN/RN (poder público); o representante 

da SEMARH (poder público); o representante da SETUR/RN e suplente (poder 

público); o representante da SAPE (poder público); o representante da SESAP e 

suplente (poder público); o representante da SEMURB (poder público); o 

representante da OAB/RN e suplente (sociedade); o representante do IDEMA/RN 

(poder público); o representante da FIERN/RN (setor privado); o representante da 

FECOMERCIO (setor privado); o representante da ANAMMA/RN e suplente (poder 

público); o representante do IBAMA/RN (poder público); representante das 

Associações dos Profissionais de Nível Superior (sociedade) e o representante da 

Procuradoria Geral do Estado – PGE/RN (poder público).  
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Na audiência, foi ressaltada uma preocupação com os pequenos 

empresários que necessitam de financiamento dos bancos, porém esses 

financiamentos são liberados quando as empresas apresentam a licença 

ambiental. Todavia há uma crescente burocracia que dificulta a expedição desse 

documento por parte do IDEMA/RN. A discussão girou em torno de que se tinha 

que desenvolver um sistema que, ao mesmo tempo, ofereça a rapidez e agilidade 

esperado pelo setor produtivo, mas que não vulnere as questões ambientais que 

precisam ser efetivamente analisadas. Encerrada a reunião, não se apresentou no 

corpo da ata, interferência nas demandas discutidas por conselheiros 

representantes da sociedade civil, bem como, é de se registrar que, nessa reunião, 

compareceu um número bem superior, levando-se como parâmetro as outras atas 

de reuniões do conselho analisadas neste estudo. Mais uma vez, se percebe a 

vazia atividade dos atores oriundos da sociedade civil, uma vez que, até este 

patamar, em todas as atas investigadas, observamos presente o domínio das 

matérias que se referem às demandas ambientais pelos conselheiros oriundos da 

representação do poder público, o que não foi diferente nessa reunião. 

Após essa reunião, o CONEMA/RN permaneceu o ano de 2013 inerte, visto 

que só agora em setembro é que foi possível retomar os trabalhos do conselho. 

Essa reunião foi realizada em 09 de setembro de 2014, na sede do IDEMA/RN. 

Para maiores detalhes do trabalho, fizemo-nos presentes na condição de ouvinte e 

a reunião tratou sobre a nova posse dos conselheiros para o biênio 2014-2015. Foi 

ressaltado nessa reunião que ainda há assentos de conselheiros que não foram 

empossados e outros que não foram indicados, como é o caso dos representantes 

das instituições de ensino superior pública. Até o fechamento desta pesquisa, as 

universidades públicas do Rio Grande do Norte não haviam deliberado pelo seu 

representante para exercer a função de conselheiro. 

Diante dos resultados apresentados, a partir da investigação das atas de 

reuniões, percebemos que as desigualdades dentro do processo decisório são 

perceptíveis, seja por desigualdade de armas entre os conselheiros representantes 

do poder público e os conselheiros oriundos da sociedade civil; seja por 

desinteresse e desinformação no que tange a não assiduidade dos atores sociais 

representantes da sociedade.   



93 

Outra importante informação devidamente extraída deste estudo é 

referente aos representantes da FIERN e do FECOMÉRCIO/RN, mesmo esses 

sendo considerados da quota de representantes da sociedade civil, ousamos 

discordar, pelo fato de haver um conflito de interesses. Os empresários, que são 

esses conselheiros, detêm assento desses órgãos, gerenciam as decisões pela 

lógica do mercado, não terão o desapego da preocupação da demanda ambiental 

sem antes se preocupar com a possibilidade ou não de lhes trazer ônus em 

determinada deliberação. 

Nesse sentido, Lindblom (1981, p. 66) afirma que, “a desigualdade mais 

fundamental do processo de decisão política, a que existe entre os formuladores 

de políticas e os cidadãos comuns, aparece reproduzida no sistema de mercado.” 

Ou seja, os empresários se aproveitam de sua posição privilegiada para influenciar 

as decisões políticas, pendendo o jogo do poder para o seu lado.  

Segundo Gottdiener (1993), os conselhos gestores constituem uma parte 

importante da estrutura pública, talvez o exemplo mais notório em que as esferas 

públicas e privadas tornam-se indistinguíveis, pois neles se concentram as partes 

interessadas como indivíduos particulares ou membro de coalizões ou grupos 

seletos, os quais procuram favorecer seus interesses através dos poderes de 

intervenção conferidos a essas comissões.  

Todavia, não podemos deixar de frisar que o CONEMA/RN ainda é o canal 

de participação da sociedade civil na arena decisória, que divide espaço com o 

Estado na promoção de políticas públicas ambientais. E que, muitas vezes, a 

ausência desses representantes nas reuniões do conselho, podem ser explicadas 

por motivos que não são necessariamente responsabilidade devido a ação do 

Estado. Tal discussão já promovemos em capítulo anteriores, quando explicamos 

o capital social na visão de Putnam.   

Para Gohn (2003, p. 43), os novos mecanismos participativos [...] se 

baseiam no engajamento popular como um recurso produtivo central: a participação 

dos cidadãos provê informações e diagnósticos sobre os problemas públicos, 

gerando conhecimentos e subsídios à elaboração de estratégias para a resolução 

dos problemas e conflitos envolvidos.  

Ainda para Gohn (2003), as questões da representatividade e da paridade 

são problemas cruciais dos conselhos gestores, pois critérios precisam ser 
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discutidos no sentido de dar maior legitimidade aos conselhos, tais como: a garantia 

de igualdade de participação aos conselheiros; a renovação parcial dos 

conselheiros, de modo a não coincidir com a eleição dos dirigentes políticos; a 

implantação de estruturas jurídicas que garantam o caráter deliberativo, o que leva 

o poder judiciário executivo a acatar suas decisões; a representatividade dos 

conselheiros, que precisam ter vínculos permanentes com seus representados; e a 

composição do conselho, que precisa ser discutida com a sociedade.  

Entendemos como Gohn (2003, p. 43), quando afirma que “a qualidade da 

participação pode ser mensurada pelo grau de informação (ou de desinformação), 

contidas nas opiniões dos participantes.” Para aprimorar esse processo decisório 

político é preciso incentivar ainda mais a participação popular nas decisões 

políticas, e os conselhos gestores são os instrumentos eficazes na implantação, 

implementação, controle e aprimoramento das políticas públicas, desde que os 

seus representantes assimilem a importância da consciência mútua entre os 

diversos atores, sejam eles do poder público ou da sociedade civil organizada.  

Quanto à implementação e impacto dos resultados do CONEMA/RN, a qual 

se direcionou a investigação das atas de reuniões, não foi possível se ter 

conhecimento da execução por parte do governo quanto às deliberações e 

proposituras. Não foi possível, também, no decorrer das investigações das atas de 

reuniões, identificar resoluções discutidas e deliberadas se trouxeram ou não 

medidas genéricas. Quanto aos representantes da FIERN e do FECOMÉRCIO/RN, 

não conseguimos identificar nas atas reclames da impossibilidade de implementar 

resoluções devido aos custos econômicos às empresas ou aos produtores. 

Por fim, o CONEMA/RN privilegiado pela presença dos atores sociais no 

período investigado, não conseguiu dar andamento às reuniões periódicas, bem 

como a agenda do conselho caracteriza-se pela propositura de temas direcionados 

em sua totalidade pelos representantes do IDEMA/RN; a produção das resoluções 

não foi frequente, anos que foram aprovadas mais e outros anos nenhuma, 

conforme Gráfico 1, apresentado nos capítulos anteriores. A investigação dada as 

atas dos anos de 2007 a 2014 permitem afirmar que inexiste uma organicidade no 

projeto dos atores sociais, não apresentam consistência à sua intervenção e não 

constroem capacidade de negociar, pactuar e de concertar coalizões. A ausência 

de negociação se observa mais presente quando das deliberações. Uma vez que 
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os atores sociais oriundos do poder público tomaram a frente das discussões, que 

resulta na frágil capacidade de influência dos atores sociais, conselheiros 

representantes da sociedade civil organizada, na missão da implementação da 

política ambiental, o que indica uma baixa capacidade de articulação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na maioria das análises sobre as relações entre Estado e Sociedade Civil, 

o foco habitual é sobre a partilha efetiva do poder, isto é, sobre a resistência do 

executivo em compartilhar seu poder de decisão no que diz respeito às políticas 

públicas. Isso porque, na prática, o poder deliberativo previsto para os Conselhos 

Gestores transforma-se em função consultiva ou mesmo meramente legitimadora 

das decisões tomadas nos gabinetes. 

A partir da investigação das atas de reuniões ordinárias do período de 2007 

a 2014, chegamos à conclusão que o CONEMA/RN não vem cumprindo a contento 

seu papel de definição de prioridades, pauta e articulação na promoção da 

preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável do Estado do Rio 

Grande do Norte. Tal constatação sustenta-se quando observada a discrepância 

das decisões oriundas do conselho, dito que quase nunca são questionadas por 

conselheiros com assentos oriundos da representação da sociedade civil 

organizada.  

Sendo assim, o CONEMA/RN mesmo compartilhando dos processos de 

decisão com seus atores, os representantes da sociedade civil, os quais, raríssimas 

vezes, estiveram presentes nas reuniões em número maior que o mínimo exigido 

pelo seu regimento interno para abertura do pregão. E, em diversas atas 

analisadas, presente se fazia o representante da FIERN, todavia, por ser 

representado por empresários, mesmo se encaixando na quota dos representantes 

da sociedade civil. Entendemos que a preocupação desse ator social, antes das 

questões ambientais, farar-se-á na possibilidade de que se é possível o 

empreendedor arcar com o ônus de determinada política pública.  

É nesse processo que reside os desafios e limites em relação às decisões 

democráticas. Esses desafios referem-se a sua democratização como entidade 

representativa da sociedade, o que diz respeito à representatividade dos 

conselheiros, aos grupos sociais que representam à capacidade desses grupos 

manterem-se coesos e vinculados aos conselhos, cobrando a transparência das 

decisões e evitando que os conselhos se transformem em entidades burocráticas, 

que ratifiquem as decisões previamente tomadas.  
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Apesar dos preceitos constitucionais, as experiências do CONEMA têm 

demonstrado que as atuais práticas ainda estão distantes de serem pautadas por 

decisões mais democráticas. Os representantes da sociedade civil com assento no 

CONEMA/RN ainda não assimilaram o dever de cidadão. Não assimilaram a 

responsabilidade de sua atuação nesse conselho que promove políticas públicas 

ambientais.  

Conforme Gohn (2003), para que os conselhos tenham eficácia e 

efetividade em sua área de atuação e na sociedade de um modo geral, torna-se 

urgente: garantir uma representação paritária entre representantes da sociedade 

civil, do estado e do mercado; garantir que essa representação seja democrática e 

realmente representativa dos diversos seguimentos da sociedade, tanto em 

acesso, quanto em participação; propiciar um aumento efetivo de recursos públicos 

de modo que os conselhos tenham uma maior autonomia; ampliar os espaços de 

discussão levando a sociedade a conhecer os conselhos, sua importância e seu 

papel na sociedade; instituir nos conselhos “formas próprias de pensar a cidade e 

seus problemas para além dos ‘planejamentos estratégicos”, de caráter 

emergencial, que diagnosticam para selecionar/priorizar as urgências.” (Ibid, p. 

111). 

No momento em que cada vez mais se discute a sustentabilidade das 

cidades, estudamos de forma a compreender as decisões políticas e o jogo do 

poder na arena do CONEMA/RN, o comportamento e desempenho de cada 

conselheiro no jogo político. Para tal, torna-se primordial minimizar as contradições 

e conflitos entre os atores sociais com acento neste conselho. Contatamos que os 

trabalhos do CONEMA/RN concentraram-se muito na capital. Ainda não foi possível 

implementar a extensão dessa atividade através dos conselhos municipais de meio 

ambiente, sendo privilégio daqueles municípios maiores e de maior espaço político. 

Percebemos que diversos atores, bem como, em sua maioria, aqueles que 

são representantes da sociedade civil não comparecem às reuniões com projeto 

claro e propositura definida sobre as demandas ambientais, nem mesmo para se 

contrapor as proposituras do Estado apresentadas pelos seus representantes no 

conselho. Os atores sociais identificados nesta investigação não conseguiram 

articular os segmentos que representam.  
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Na cobrança de demandas, na lembrança de pendências e na declaração 

de denúncias, destacam-se o ator que tem assento no CONEMA/RN: o 

representante da Associação dos Profissionais de Nível Superior das Instituições 

Privadas que na última reunião, realizada no dia 09 de setembro de 2014, 

consignou em ata várias proposituras e apresentou discussões necessárias para o 

entendimento dos demais atores sociais que não são técnicos e detêm assento no 

conselho na qualidade de representantes da sociedade civil. 

Esperamos que a contribuição deste trabalho possa oferecer subsídios que 

credenciem e favoreçam outras pesquisas e projetos no campo da efetiva 

participação social na condução da atuação de políticas públicas ambientais 

propostas pelos conselhos de defesa do meio ambiente.  
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ANEXO 01 

ORGANOGRAMA 

 

Sistema Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente do  

Rio Grande do Norte – SISNEMA,1996. 
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ANEXO 02 

 Resoluções do CONEMA/RN (2007 A 2014) 
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ANEXO 03 

 Atas de Reuniões do CONEMA/RN (2007 A 2014) 
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ANEXO 04 
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