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RESUMO 

No contexto da cidade, as controvérsias envolvendo o uso e apropriação do solo e 
dos recursos naturais foram responsáveis por desencadear alguns conflitos 
ambientais. A partir do processo desordenado de crescimento urbano de Fortaleza, 
a pesquisa objetiva compreender como ocorreu o conflito envolvendo uma área de 
relevância ambiental encravada em uma zona de intensa valorização imobiliária. 
Contemplada pela Lei Municipal, se tornou a Área de Relevante Interesse Ecológico 
(ARIE) Dunas do Cocó em 2009. Desde então se encontra como núcleo de litígios, 
estando em disputa a preservação ambiental e o direito de propriedade. A 
metodologia é sistêmica e qualitativa. Sob o caráter interdisciplinar, três abordagens 
constroem a análise: a ambiental, a político-social e a jurídica. Para efeitos 
conclusivos, se entende que apesar do avanço histórico de crescimento de 
Fortaleza, persistem influências e disputas políticas, incongruências jurídicas e 
déficit de abrangência na atuação dos movimentos ambientais, fatores que 
propiciam a permanência de conflitos ambientais, tal como o que envolve as Dunas 

do Cocó. 

Palavras-Chave: Conflito Ambiental. ARIE Dunas do Cocó. Urbanização. 

 

ABSTRACT 

In the context of the city, the controversies involving the use and ownership of land 
and natural resources were responsible for triggering some environmental conflicts. 
From the disorderly process of urban growth of Fortaleza, the research aims to 
understand how the conflict involving an area of environmental significance 
embedded in a zone of intense real estate appreciation occurred. Contemplated by 
the Municipal Act, became the Area of Relevant Ecological Interest (ARIE) Cocó 
Dunes in 2009. Since then is as the core of disputes being disputed environmental 
preservation and property rights. The methodology is qualitative and systemic. Under 
the interdisciplinary, three approaches build analysis: environmental, social and 
political-legal. For conclusive effects, it is understood that despite the historic 
breakthrough growth of Fortaleza, influences and political disputes, legal 
inconsistencies and deficit coverage in the performance of environmental 
movements, factors that favor the persistence of environmental conflicts persist, such 

as involving the Cocó Dunes. 

Keywords: Environmental Conflict. ARIE  Coco Dunes. Urbanization. 
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INTRODUÇÃO 

A acelerada expansão das grandes cidades vem promovendo diversas 

transformações na vida urbana - seja em aspectos econômicos, sociais, físicos ou 

ambientais. Associado a esse panorama, o precário planejamento urbanístico das 

cidades veio ao longo das décadas permitindo o adensamento de algumas áreas 

sem o devido ordenamento, comprometendo tanto a qualidade de vida dos 

habitantes, como a proteção de áreas ambientalmente relevantes – áreas estas que 

tem sido „estranguladas‟ em meio ao desordenado modo de ocupação do solo. 

Repensar as simbologias e valores sociais envolvidos no processo de 

desenvolvimento urbano acelerado se faz fundamental para a compreensão da 

paisagem da cidade, considerando os entraves econômicos, políticos e culturais, a 

fim de que se passe a enfrentar os problemas ambientais como problemas sociais 

(GONDIM, 2012) na tentativa de encontrar possíveis soluções para o atual quadro 

de caos urbano. 

Pensar a questão ambiental e seus problemas de forma multissetorial nos 

leva a compreensão de que a sustentabilidade não se trata de uma nova “grife” dos 

conceitos, mas de uma verdadeira e premente necessidade socioambiental mais 

ampla, a qual envolve toda a sociedade de maneira direta ou indireta. Nesse 

sentido, é necessário articular as discussões a respeito da sustentabilidade como 

forma de enriquecer o debate científico por melhorias nas perspectivas futuras sobre 

o tema. 

O conceito para desenvolvimento sustentável veio ganhar destaque mundial 

em 1983 por ocasião da reunião da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU). A conclusão 

dos trabalhos da Comissão se deu em 1987 originando o Relatório Brundtland, o 

qual define “desenvolvimento sustentável como aquele que promove o atendimento 

das necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações 

atenderem as delas”. Tal definição ampliou os debates ao associar desenvolvimento 

e justiça social, contudo levantou contestações ao considerar os aspectos 

ambientais como aspectos morais da vida humana, ou seja, o cerne da preocupação 

http://www.infoescola.com/geografia/organizacao-das-nacoes-unidas-onu/


8 
 

do desenvolvimento sustentável seriam as necessidades humanas básicas ao invés 

das necessidades ambientais (LENZI, 2005). 

No campo do saber crítico geográfico, o desenvolvimento sustentável não é 

mais que uma continuidade de paradigmas, visto que visa apenas integrar de forma 

técnica as desigualdades sociais para um futuro comum, esclarece Carlos Walter 

Porto Gonçalves (1993). O autor coloca que tal posicionamento pode construir um 

discurso totalizante em torno da questão ambiental, já que não propõe a busca por 

alternativas transformadoras para a problemática ambiental a partir das relações 

sociais economicistas.  

No âmbito das Ciências Sociais, as articulações teóricas entre ambiente e 

sociedade emergiram na década de 1960 com as movimentações sociais contra o 

industrialismo, porém de forma ainda tangencial (FERREIRA, 2006). Com a 

consolidação da Sociologia Ambiental na década de 1980, Andrew Dobson (1998) 

chegou a uma conceituação mais complexa da sustentabilidade, abrangendo os 

entendimentos teórico e discursivo. Dividida em três tipos, a sustentabilidade passa 

a ser compreendida como manutenção do capital natural crítico, que é a 

conservação do patrimônio natural físico e concreto pelo homem; como preservação 

da natureza irreversível, que é a valorização dos processos e propriedades naturais 

que uma vez destruídos não podem ser recuperados; ou como manutenção do valor 

natural, que é a valorização dos processos ambientais enquanto fenômenos 

históricos particulares. 

Já na esfera do Direito, o desenvolvimento sustentável é tido como um 

princípio fundamental, presente inclusive no texto constitucional, ressalta Celso 

Fiorillo (2006). Esse princípio preza pela manutenção dos alicerces vitais da 

condição humana, seja na sua reprodução ou nas suas atividades sociais, 

assegurando um equilíbrio harmônico entre o homem e o seu ambiente natural e 

garantido as mesmas condições para as gerações futuras (FIORILLO, 2006). O 

direito urbanístico e ambiental vem atribuir maior especificidade jurídica à questão 

ambiental, correlacionando o bem construído ao bem natural no meio urbano de 

modo interacional e legal. 
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Diante das explanações acima, se compreende que ambiente e homem 

necessitam de uma interação aliada a uma capacidade de suporte para promoção 

de uma boa qualidade de vida, sobretudo na cidade, onde as produções e 

reproduções socioambientais se dão de maneira efêmera e complexa.  

Apesar dos esforços teóricos e dos avanços alcançados na construção de 

uma conceituação sólida para o termo, alguns críticos colocam que o 

desenvolvimento sustentável ainda se encontra arraigado ao plano da teoria, não 

atingindo o plano das práticas sociais. Como forma de reverter esse panorama, os 

recursos naturais precisam ser vistos como bens de uso comum do povo, atribuindo 

acesso equitativo à população e elucidando a ideia de que são tão importantes 

quanto o ser humano para o alcance de uma cidade sustentável (MACHADO, 2006). 

Portanto, homem e natureza devem possuir mesmo peso e importância na 

composição de um desenvolvimento sustentável.  

Os problemas ambientais devem ser entendidos enquanto processos, e não 

problemas estanques, elucidando uma perspectiva de mudança de paradigmas 

conforme são dadas suas transformações. Portanto, a questão ambiental se mostra 

como uma das centrais na discussão concernente à construção da sociedade pós-

moderna, em virtude de sua elevada complexidade e de sua relevância para a 

sociedade, merecendo, pois, se tornar objeto de pesquisa interdisciplinar.  

Baseando-se nas principais noções conceituais que envolvem o objeto desse 

estudo dentro de um contexto urbano, este trabalho vem dar sua contribuição na 

medida em que evidencia as disputas ambientais e territoriais e a importância do 

papel do poder público, dos órgãos de justiça, bem como dos movimentos sociais 

nos processos de revisão de interpretações para a elaboração de novas políticas 

públicas ambientais e novos planos de gestão para os recursos naturais nas 

grandes cidades.  

Tendo por base as justificativas apresentadas, o objetivo geral da 

investigação consiste em compreender como se dá o conflito envolvendo uma área 

de relevância ambiental, a partir do ano de 2009, frente ao crescimento urbano de 

Fortaleza. 
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Quanto aos objetivos específicos, se pretende analisar os mecanismos, as 

posturas e estratégias adotadas pelos agentes do poder público e pelos órgãos de 

justiça. Também se objetiva traçar uma explanação do processo histórico de 

formação urbanística da cidade de Fortaleza, evidenciando o crescimento urbano da 

região do Cocó, na qual são considerados os aspectos social e ambiental de sua 

estruturação, assim como apontar as características geofísicas e naturais do 

território em questão. Busca-se também analisar a importância dos movimentos 

sociais e ambientalistas no contexto conflitual. Para tanto, é utilizado como estudo 

de caso o conflito ambiental referente à Área de Relevante Interesse Ecológico 

(ARIE)
1
 Dunas do Cocó (ver figura 1).  

 

FIGURA 1: Composto ambiental de dunas centenárias e vegetação fixadora  
FONTE: Foto de autoria de um informante. 

 

                                                           
1
 Categoria de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, sob a Lei Ordinária nº 9.502 de 2009 do 

Município de Fortaleza/Ce. 
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A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (2000), nos 

termos do seu art. 16, define a ARIE como: 

 

[...] área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 
ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou 
que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo 

manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e 
regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo 

com os objetivos de conservação da natureza (SNUC, 2000). 

 

Esta área verde das Dunas do Cocó corresponde a um composto ambiental 

formado por dunas centenárias e ampla diversidade faunística e florística encravado 

na zona urbana de Fortaleza; e que se encontra como núcleo de litígios judiciais nos 

quais estão em disputa a preservação e manutenção desse bem natural e o direito 

de propriedade.  

 

METODOLOGIA 

A investigação emprega uma metodologia sistêmica (CAPRA, 1996) e 

qualitativa, permitindo colher informações e familiarizar com o objeto de estudo 

específico, conhecendo a lógica social, política e jurídica de proteção ao meio 

ambiente para então chegar a uma constatação científica. 

Na construção da base teórica de análise, foi realizado um levantamento 

bibliográfico de autores relacionados às temáticas do meio ambiente, cidade, 

planejamento urbano e direito ambiental, além da legislação urbanística e ambiental, 

a partir de indicações de docentes, pesquisas em bibliotecas e referências de artigos 

relevantes, como forma de respaldar as discussões aqui apresentadas. Consta 

também um levantamento documental, no qual foram coletados e analisados 

materiais técnicos e peças jurídicas específicas, bem como foram acompanhados os 

principais noticiários pertinentes como meio de atualização permanente. 

O recurso da observação in loco foram importantes para perceber as 

transformações físicas e sociais do local e do entorno, além de auxiliar na definição 
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de componentes ecológicos e na identificação dos impactos sobre esse 

ecossistema. Foram realizadas cinco observações entre os anos de 2012 e 2014, 

dispostas no quadro abaixo: 

 

DATA DA 
VISITA 

OBJETIVO DA VISITA 

Fevereiro / 

2012 

Conhecimento inicial dos limítrofes das dunas, percorrido de carro. 

Outubro / 

2012 

Reconhecimento inicial dos limítrofes das dunas, percorrido à pé. 

 

Março / 2013 

Visita técnica à parte interna da área, através de caminhada, a fim 
de conhecer in loco a morfologia dunar, os córregos naturais, as 
espécies vegetais, assim como as degradações ambientais e as 

intervenções públicas e privadas ocorridas no local 

Setembro / 

2013 

Constatar eventualidades relatadas por um informante; Fazer 

registros fotográficos 

Fevereiro / 
2014 

Ratificar a permanência de impactos negativos, bem como a 
descoberta de novos.  

 

Incluem-se também como ferramenta metodológica os recursos visuais – 

relevantes fontes de esclarecimento a cerca da disposição geográfica e da dinâmica 

evolutiva do espaço, considerando fotos e imagens atuais e anteriores (disponíveis 

pelos veículos públicos de comunicação) e cópias de plantas arquitetônicas (obtidas 

nas sedes de órgãos públicos competentes).  

Fotografias de autoria própria e confecção de mapas cartográficos da região 

são utilizadas como subsídio fundamental tanto na compreensão dos aspectos 

físicos quanto para reforçar a discussão aqui delineada, expondo a situação atual da 

região – sendo eles: um mapa de localização e um mapa de visualização de 

impactos. É importante aqui resguardar que a construção dos mapas é baseada nos 
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termos legais da Lei da ARIE Nº 9502/2009 e nas definições geográficas expressas 

em Parecer Técnico (2009) sobre o local. As imagens utilizadas na confecção dos 

mesmos foram extraídas do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) de Fortaleza, 

datado de 2006. Embora o Google Earth contenha imagens de satélites mais 

atualizadas, não detém resolução suficiente para visualizar com clareza os pontos 

que se quer destacar, ao contrário das imagens do ZEE que sendo de alta resolução 

permitem observar os sistemas ambientais e o avanço da urbanização em detalhes. 

Por fim, e não menos importante, foi utilizado o recurso da entrevista 

semiestruturada com agentes e técnicos municipais competentes, representantes de 

órgãos de justiça pertinentes, moradores das imediações e membros dos 

movimentos ambientalistas, a fim de apreender informações fidedignas específicas 

da problemática em questão. Através de agendamento prévio, foram entrevistados 

04 (quatro) agentes políticos (vereadores, assessor parlamentar e secretária 

municipal), 01 (um) agente jurídico (advogada) e 03 (três) agentes sociais (morador 

dos arredores, estudante militante e representante do movimento ambiental SOS 

Cocó). Foram também utilizadas informações de entrevistas anteriormente 

realizadas pertinentes às abordagens aqui tratadas, discriminadas pelas entrevistas 

com o Promotor-Chefe da 1ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano do Ministério Público do Estado do Ceará e com uma 

Procuradora do Estado e ex-membro do Conselho Superior do Ministério Público.  

. Houve tentativas de agendamento de entrevista com um juiz envolvido no 

processo, contudo a falta de disponibilidade de horários do entrevistado impediu que 

a mesma lograsse êxito.  

A presença em algumas audiências públicas relacionadas à disputa de 

direitos sobre o local permitiu observar as discussões proferidas e os argumentos 

utilizados sobre os valores em questão. Conforme quadro abaixo, as observações 

foram realizadas entre os anos de 2009, quando se discutia o então projeto de lei da 

ARIE, até 2013: 
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DATA DA 
AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 

LOCAL DA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

OBJETIVO DA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 

 
30/03/2009 Câmara Municipal Discutir o projeto de lei da ARIE 

07/08/2009 Câmara Municipal Votar o projeto de lei nº 9502/09 

25/04/2011 Câmara Municipal Discutir a preservação das 

áreas verdes de Fortaleza 

23/01/2013 OAB / CE Debater a autorização para 

construir na ARIE 

20/03/2013 Biblioteca da Unifor Discutir a regulamentação 
estadual do Parque do Cocó 

 

A fim de consolidar os procedimentos metodológicos, esta abordagem 

dissertativa busca ser substancialmente interdisciplinar, tendo em vista o grau de 

complexidade do problema a ser analisado. A busca pelo entendimento claro e 

amplo do problema perpassa pela apreensão da totalidade contextual, tornando 

prejudicada sua reflexão a partir da fragmentação de pensamento (MORIN, 2010). 

Embora se saiba que a interdisciplinaridade plena dificilmente é alcançada, os 

esforços realizados em prol do afastamento do exagero de especialização já 

significa grande avanço na compreensão mais ampla dos conflitos ambientais.  

Sob uma perspectiva sistêmica, o núcleo dessa problemática reside na 

intersecção de múltiplos aspectos, sobretudo o físico, o político-social e o jurídico. A 

análise de um objeto complexo e multidimensional sob um único olhar inibe as 

possibilidades de reflexão da totalidade que o abrange (MORIN, 2002). Tendo em 

vista o fato do problema de pesquisa compartilhar de vários saberes do 

conhecimento, serão utilizados autores, conceitos e dados de três áreas científicas 

de forma integrada. A saber: Geografia, Sociologia/Ciência Política e Direito. 

Elegidas as disciplinas que norteiam a pesquisa, cabe justificar a escolha 

interdisciplinar das mesmas. Considerando a categoria de análise conflitos 
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ambientais e um levantamento documental preliminar do objeto empírico, três 

questões substanciais permeando as disputas são identificadas: as questões 

territoriais e físicas, visto que é preciso espacializar o objeto de estudo a fim de ter 

definido o que está em causa, do ponto de vista ambiental e territorial; as questões 

sociopolíticas, considerando que muitas das ações sociais em disputas por território 

envolvem movimentos sociais e agentes políticos e/ou sociais; e as questões 

judiciais, uma vez que os conflitos ambientais geralmente passam por 

questionamentos da norma jurídica até atingirem as esferas judiciais. A partir das 

questões supracitadas, são inescapáveis as noções geográficas, sociopolíticas e 

jurídicas a fim de que se possa empreender uma análise sistemática do objeto de 

estudo, considerando suas interfaces e correlações na realidade empírica. 

Tendo em mente que a crise ambiental abre espaços para reflexões e 

debates cada vez mais reconhecidos no campo social, político e jurídico na 

formação de novos paradigmas (SÁ; MAKIUCHI, 2003), a interdisciplinaridade se 

torna, portanto, uma facilitadora da fertilização cruzada entre os saberes elegidos. 

Segundo Morin (2010), a análise interdisciplinar permite a construção de uma rede 

de conhecimentos, interligando múltiplos conteúdos e promovendo um entendimento 

global a partir de uma perspectiva local. Embora a disciplinaridade não seja 

descartada - ela continuou sendo utilizada na coleta das informações, na exploração 

dos dados e no aprofundamento das teorias específicas de cada saber abordado.  

Para findar este panorama introdutório, é descrito brevemente o conteúdo dos 

capítulos dessa investigação. O capítulo inicial se delineará a partir de uma 

abordagem acerca do processo de produção do espaço urbano como forma de 

conhecer as valorações, simbologias e os aspectos materiais atrelados ao 

entendimento da cidade enquanto território de disputas, compreendendo suas 

transversalidades dentro do contexto histórico do planejamento urbano.  

O segundo capítulo contém, primeiramente, um panorama histórico de 

crescimento e ordenamento urbanístico da cidade de Fortaleza, evidenciando a 

formação da zona leste, como forma de contextualizar o estudo de caso. Em 

seguida, se apresenta uma breve identificação dos principais impactos negativos e 

conflitos dentro da área verde do Cocó, seguida por um levantamento das 

características geográficas e abióticas das dunas propriamente ditas, a fim de 
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evidenciar sua relevância geográfica e paisagística, bem como o grau de 

vulnerabilidade ambiental a que esse território está exposto. O capítulo se encerra 

com a descrição cronológica dos acontecimentos políticos, judiciais e sociais 

associados ao conflito em questão. 

O terceiro e último capítulo trata especificamente da análise da lógica política 

e judiciária frente a conflitos ambientais, além da trajetória do movimento 

ambientalista em Fortaleza, considerando sua função social junto à tentativa de 

promoção da justiça ambiental. Esta divisão é necessária para a produção de uma 

análise clara e sistêmica (CAPRA, 1996) de como as estratégias político-jurídicas e 

sociais dos seus agentes de mediação, decisão e mobilização são utilizadas. 

 

JUSTIFICATIVA 

Compreender a escolha desse objeto de estudo é mergulhar em uma longa 

trajetória de descobertas e, porque não dizer, “encantamento” por uma temática 

instigante e intrigante como o Meio Ambiente. A temática ambiental despertou meu 

interesse logo no início do meu percurso na graduação, em 2007, quando percebi 

certa dissociação entre as discussões sociais e ambientais. Ao enveredar pela linha 

da Sociologia Ambiental, realizei minhas primeiras pesquisas, intituladas A torre da 

discórdia: uma abordagem eco-sociológica
2
 e a A educação ambiental em escola 

pública de Fortaleza-CE
3
. A experiência profissional entre 2004 e 2009 como 

supervisora de segregação de resíduos sólidos da construção civil também foi 

importante fonte sensibilizadora para a temática ambiental. 

Entre os anos de 2009 e 2010 passei pela experiência de ser Bolsista de 

Iniciação Científica no Laboratório de Estudos da Cidade – UFC (LEC)
4
, permitindo a 

aproximação das discussões acerca do meio ambiente e do planejamento urbano e 

de uma bibliografia mais específica, além da participação nas pesquisas “Estatuto da 

Cidade, Plano Diretor e a questão da favela: novas soluções para velhos 
                                                           
2
 Apresentado no XIV Congresso Brasileiro de Sociologia, de 28 a 31 de julho de 2009, no Rio de 

Janeiro-RJ.    
3
 Apresentado no I Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Aplicada e Gestão Territorial, de 22 

a 24 de abril de 2010, em Fortaleza-CE. 
4
 Vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da UFC e coordenado pela Prof.ª Dr.ª Linda 

Gondim. 
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problemas?” e “Direito à cidade e regularização de assentamentos precários: estudo 

comparativo do Programa Municipal de Regularização de Favelas (Fortaleza-CE) e 

do Programa Favela-Bairro (Rio de Janeiro-RJ)”. Participei também de congressos, 

seminários e audiências públicas correlacionadas à problemática urbanoambiental.  

Minha monografia
5
 de graduação em Ciências Sociais, intitulada Lagoa do 

Papicu: vulnerabilidade socioambiental e o direito à habitação, apresentou como 

objeto a perspectiva política quanto à habitação em áreas ambientalmente 

vulneráveis, envolvendo a Favela Pau Fininho e o Condomínio Village San Carlo. 

Nesta pesquisa, entrevistei e estabeleci uma rede de contatos com alguns agentes 

políticos do município e do Ministério Público Estadual que poderão oferecer 

contribuições para este novo estudo. Foram frutos desta pesquisa dois artigos 

científicos publicados: Os conflitos socioambientais e o poder político no espaço 

urbano: o caso da lagoa do Papicu – Fortaleza/Ce
6
 e Aspects of inequality in Brazil: 

cases of socioenvironmental injustice in Fortaleza – Ceará
7
. 

Ainda no que concerne aos trabalhos em torno da temática, pertenço ao 

Grupo de Estudos Cidade, Habitação e Meio Ambiente, organizado pelo Laboratório 

de Estudos da Cidade. Dessa forma, meu interesse pelo tema vem sendo reforçado 

pelas experiências de pesquisa e extensão pelas quais passei, de forma que já 

possuo alguma experiência teórica e empírica anterior nesta temática. 

Cabe aqui justificar que essa investigação partiu do interesse e da inquietação 

frente aos impasses ambientais vividos pela cidade de Fortaleza, sobretudo quando 

estes transpõem os limites civis e chegam às esferas judiciais, se caracterizando 

como litígios. O caso envolvendo as dunas do Cocó desperta interesse investigativo 

a partir de alguns questionamentos: por que este conflito precisou ir a âmbito 

judicial? Por que, apesar de rezar a Constituição a sobreposição dos direitos 

coletivos sobre os individuais, o direito de propriedade disputa prevalência com o 

direito ao meio ambiente? Por que este litígio perdura por tantos anos sem decisão 

                                                           
5 Orientada pela Prof.ª Dr.ª Linda Gondim. 
6 Apresentado no 36º Encontro Anual da ANPOCS (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais), de 21 a 25 de outubro de 2012, em Águas de Lindoia-SP.  
7
 Apresentado no II Forum International Sociology Association, de 1 a 4 de agosto de 2012, em 

Buenos Aires-Argentina. 
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final? Dessa forma, esta pesquisa tem o intuito buscar respostas a estas perguntas, 

na medida em que compreender tal conflito de maneira científica e objetiva. 

No contexto das disputas por direitos urbanos, esta pesquisa apresenta sua 

relevância pelo fato de colaborar para a urgente reflexão de um problema na 

atualidade: as disputas em entorno de áreas verdes urbanas, de modo que tal 

problema se apresenta como uma necessidade social não resolvida e a sua solução 

ou mitigação possui um valor inestimável para a sociedade. 

Ganha relevância também pelo fato de inserir a perspectiva científica das 

Ciências Sociais, área do conhecimento que ainda pouco contribui para as 

discussões acerca do desenvolvimento urbano e ambiental (LENZI, 2006), como 

forma de lançar luz sobre os problemas urbanoambientais a partir da perspectiva 

social em concomitância com a ambiental. Leila Ferreira (2006) ressalta essa 

intersecção de saberes ao suscitar que: 

 

 
[...] o conhecimento sócio-ambiental já produzido permite ir além da 

questão dos impactos do progresso técnico sobre o ambiente natural 
e construído, para o enfrentamento de temas que levam as ciências 
biológicas e sociais convergirem para um pensamento operatório 

compartilhado e de uma linguagem trans-fronteira. Não se trata, 
portanto, de abrirmos mão de nossas especificidades disciplinares, 

mas tentarmos analisar os diferentes objetos correlacionados ao 
problema ambiental de forma mais ampla (FERREIRA, 2006, p. 95-

96).  

 

Através das contribuições da ciência política e da sociologia, se busca trazer 

uma perspectiva interdisciplinar para o incremento de novos conhecimentos à base 

científica de estudos relacionados à (re)construção ou (re)organização do espaço e 

ao desenvolvimento sustentável, congregando os conhecimentos das ciências 

naturais e sociais. Essa união de conhecimentos é importante não só para o 

conhecimento dos processos, como para a tomada de decisões. 
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1 A RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

URBANO 

A dinâmica de produção e reprodução dos espaços está estreitamente ligada 

à relação do homem e as apropriações que faz do ambiente. A partir dessa relação, 

se constitui a base processual histórica da vida em sociedade. Partindo da 

perspectiva geográfica, é essencial entender as representações sociais do território 

e do espaço, incluindo suas distinções conceituais, a partir de uma macrovisão, para 

compreender os fenômenos socioambientais e suas valorações simbólicas ocorridas 

na estruturação do (des)ordenamento em esfera urbana. 

O espaço, enquanto fruto da produção e reprodução das relações sociais, foi 

alçado como categoria de análise por Lefebvre (1974) na década de 1970, 

contribuindo para que a Geografia construísse sua própria definição epistemológica 

para o termo a partir de Santos (1978). Este último pincelou as primeiras distinções 

conceituais entre território e espaço de forma analítica: de maneira simples afirma 

que a utilização do território pelo povo cria o espaço (SANTOS apud SAQUET & 

SILVA (2008)). Mais adiante, o mesmo autor aprofunda o entendimento ao definir a 

configuração territorial como uma área, um local ou espaço geográfico construído 

materialmente num dado período de tempo, entendendo que o espaço engloba o 

território. Sendo, pois, o espaço é o somatório da materialidade física ao processo 

social aplicado a este território material. O espaço é um híbrido entre formas, 

funções, ações, conteúdos e processos, sendo um composto predominantemente 

técnico associado à cultura, à economia e à política, conforme Santos (1996).  

Ampliando o debate acerca do território e se contrapondo aos apontamentos 

anteriores, Souza (2001) elucida a ideia de não associar o território somente ao 

aspecto físico. Através de uma abordagem política e cultural dentro do contexto de 

grandes metrópoles, o autor identifica que os grupos sociais utilizam a delimitação 

de territórios para demarcar conflitos sociais e culturais. A partir dessa nova 

perspectiva, o conceito de território passa a definir configurações sociais e, portanto, 

estabelecer relações de poder, sendo o fundamento material do sustento social e 

cultural da sociedade (SOUZA, 2001), visto que exerce diversas funções e detém 

múltiplas vertentes.  
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Vislumbrando os acontecimentos acerca do objeto de estudo em questão, se 

percebe que o território não é entendido somente enquanto espaço físico, mas, sim, 

como um espaço de construção social e cultural, no qual se exercem disputas de 

poder e se apresentam representações sociais, estando nele intrínsecos diversos 

aspectos da vida histórica de uma sociedade. 

Indo além dos padrões e limites espaciais, Corrêa (2001) considera o espaço 

como um meio em que sociedade e natureza se amalgamam dentro de um 

mecanismo dialético de trocas espaciais e processos históricos, visto que é a partir 

da apropriação de um determinado território que a relações sociais são 

(re)construídas, transformando o território num espaço concreto. Ou seja, a relação 

sociedade/natureza tece a formação socioespacial (CAPRA, 1996). 

Santos [1996], em uma atualização de sua obra, enfatiza a categoria de 

espaço geográfico como algo mais amplo, no qual associa os recursos naturais já 

existentes à interferência humana, em sua forma mais elementar. O espaço seria 

então entendido como “[...] um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações [...]” (SANTOS, [1996], p. 

63). Acrescenta que tal conjunto de relações entre natureza e homem é promovido 

através da técnica - que nada mais seria do que os meios ou instrumentos sociais 

utilizados para prover a vida humana num dado território. Portanto, o espaço é 

categorizado como o conjunto das técnicas instrumentalizadas pelo ser humano 

para (re)produzir suas relações e o território no qual essas relações se espacializam 

e tomam forma concreta. Dentro desse entendimento, a categoria território perpassa 

a noção de espaço, uma vez que detém funções materializadoras das relações 

sociais de forma mais operacionalizável. 

Em conformidade com as concepções geográficas supracitadas, as ações 

sociais atuantes num determinado território podem construir ou desconstruir, ampliar 

ou reduzir, produzir ou transformar seus valores simbólicos e/ou materiais conforme 

as relações de poder estabelecidas pelos agentes sociais atuantes na produção e 

reprodução do espaço urbano.  

A multiplicidade de ações engendradas nas relações sociais de poder tornam 

o espaço um meio vulnerável ao surgimento de diversos conflitos (FOUCAULT, 
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1995), seja no meio rural ou urbano, sendo que nesse último se dão de forma mais 

veemente. Os conflitos dados nas áreas rurais, embora menos recentes, nem 

sempre ganham grande visibilidade, seja por desconhecimento da mídia, omissão 

política, temor à represália por parte da população, dentre outros. Já no meio 

urbano, além dos acontecimentos se darem de maneira acelerada e intensa, a 

população possui maior autonomia para contestar uma dada situação, o anonimato 

colabora para o surgimento de denúncias, as entidades políticas e judiciais sofrem 

maior pressão para solucionar o embate e os conflitos ganham maior e mais rápida 

repercussão pelos meios de comunicação. Além desses apontamentos, existe a 

questão do vínculo com a terra, com o apego ao solo dentro do meio rural. Enquanto 

no meio urbano predomina o apego ao patrimônio, o acúmulo de bens e a 

especulação imobiliária, impulsionando as disputas mercantilistas. O aumento do 

adensamento populacional também agrava o acirramento pela posse do espaço 

urbano. Conforme demonstra pesquisa do Censo de 2010, 84% da população 

brasileira vivem em cidades. Portanto, é no espaço urbano onde se dá a maioria dos 

conflitos (SANTOS, [1996]).  

Tendo em mente a maneira como se dão as relações sociais de poder entre 

sociedade e natureza, se constrói um aporte mais sólido para discorrer 

especificamente acerca dessas relações dentro do âmbito da cidade, pensando a 

vida dos seus indivíduos e suas características peculiares dentro da configuração do 

espaço urbano.  

Corrêa (1999, p. 9) entende o espaço urbano como uma formação social 

complexa, organizada de modo “fragmentado e articulado, reflexo e condicionante 

social, um conjunto de símbolos e campo de lutas”. Seus valores são reconhecidos 

na diversidade, na quantidade e na riqueza de elementos naturais nele presentes, 

de modo que seu capital material é o produto dos recursos naturais preservados 

acrescidos dos recursos produzidos pelo homem (CUNHA; GUERRA, 2003). As 

transformações e irregularidades nas relações entre o homem e o meio ambiente 

fazem da cidade um ambiente de construção simbólica, no qual as interações 

sociais produzem e reproduzem um espaço múltiplo e fragmentado. Portanto, sua 

complexidade espaço-temporal, associada a seus fluxos naturais, tem muito a dizer 

acerca da configuração urbana e ambiental atual. 
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1.1. Perspectivas sociológicas acerca da cidade e do urbano 

Diversos autores tiveram a cidade como tema central de suas discussões. 

Convém discorrer acerca da perspectiva de alguns dos principais a fim de obter uma 

compreensão mais ampla e concreta da interação homem X urbano - conhecendo 

os atores envolvidos, os objetivos a serem alcançados, os interesses em jogo, as 

estratégias traçadas, os espaços apropriados, dentre outros. Sua riqueza e 

singularidade se devem aos atores e agentes (re)produtores dessas relações – 

agentes estes que serão discorridos com a atenção devida mais adiante. Devido a 

tais aspectos, a cidade possui um caráter multifacetado e complexo, no instante em 

que detém múltiplos significados simbólicos constituintes da sua vida social, 

segundo George Simmel (2001). Exatamente pelo fato da cidade ser uma entidade 

socioespacial muito complexa, é difícil encontrar uma definição amplamente 

sistemática para a mesma, conforme o geógrafo Marcelo de Souza (2003b).  

A reflexão sobre os significados presentes na vida moderna requer analisar a 

atuação entre as estruturas sociais e as ações individuais. Nessa interação entre o 

indivíduo e o movimento frenético da sociedade, as relações, atividades e interesses 

são tão complexos - em virtude da grande concentração demográfica - que passam 

a construir uma inter-relação mútua dotada de funcionalidade em sua magnitude 

(SIMMEL, 2001). Ou seja, há uma estreita relação entre homem X cidade, na qual 

as atividades humanas na metrópole significam o conjunto de efeitos produzidos no 

espaço e no tempo, entendendo que ela se faz pelo raio de ação que exerce num 

contexto espaço-temporal. 

 Entretanto, Simmel (2001) teve como sucessor às suas ideias um teórico que 

foi considerado fundador da Escola de Chicago
8
: Robert Park (1967). Este já 

apontava como sugestões para a investigação da cidade a noção de que esta se 

figura como um estado de espírito, composta por costumes, ações e valores 

                                                           
8 Conforme Alain Coulon (1995), a Escola de Chicago foi designada por um conjunto de trabalhos e 

pesquisas sociológicas desenvolvidas pela Universidade de Chicago, entre 1915 e 1940. Tais 

trabalhos diziam respeito aos problemas urbanos que a cidade de mesmo nome passava a enfrentar 
devido a imigração. Ficou conhecida como o berço da Sociologia Urbana por adotar a cidade como 
objeto, como um laboratório de pesquisa. Buscava-se o conhecimento da cidade e o enfrentamento 

dos seus problemas sociais, se voltando para a produção de uma sociologia da ação e se afastando 
da perspectiva assistencialista dos sociólogos da época. 
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representados pelos que nela vivem, ou simplesmente que a cidade é um produto da 

natureza humana, sendo, portanto, um fato cultural. 

 Park, ainda na década de 1930, afirmava que a dinâmica regente da cidade 

abrange não só uma unidade geográfica e ecológica, mas também uma unidade 

econômica. Tal dinâmica envolve a multiplicação dos fenômenos urbanos de forma 

relacionada (organização moral com organização física) – como ele cita, “uma 

espécie de mecanismo psicofísico” - na qual a cidade adquire uma especificidade 

cultural enquanto habitat natural do homem (PARK, 1967). 

 A planta da cidade e sua organização local possuem, nessa configuração, 

uma inter-relação mútua entre estrutura e interesses, ou seja, as formas 

arquitetônicas e urbanísticas da cidade são determinadas conforme os interesses 

locacionais e as conveniências econômicas; assim como as vantagens e 

desvantagens naturais terminam por influenciar fisicamente os modos de 

segregação e classificação de seus habitantes, como expressam suas palavras: “[...] 

a cidade possui uma organização moral bem como uma organização física, e estas 

duas interagem mutuamente de modos característicos para se moldarem e 

modificarem uma a outra” (PARK, 1967, p. 32).  

Destacando, sobretudo, os aspectos geográficos e econômicos, Park (1967) 

conclui que a cidade é pautada em mudanças de estruturas, em reajustamento de 

condutas e em estímulos externos. Mas, ao mesmo tempo, em crises, em 

segregação. A cidade é então constituída por um complexo conjunto de forças e 

comportamentos individuais numa ação coletiva. Isto é, a cidade possui uma base 

psicológica de ações individuais que se pautam em uma ação de controle social. 

Buscando não trilhar o raciocínio de Park (1967), Gilberto Velho e Machado 

da Silva (1977) se sustentaram estritamente na compreensão das interações 

culturais e das práticas sociais para então discorrer sobre os problemas ditos 

urbanos, se distanciando do determinismo ecológico. Haveria então, uma crise do 

racionalismo, na qual era necessário destacar a heterogeneidade e os fatos sociais 

e culturais expressos na vida em aglomerados urbanos. Aqui, portanto, se 

posicionava um determinismo cultural, no qual Velho e Silva (1977) exaltavam o 
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fator cultural como produtor e modelador do espaço urbano em detrimento de 

qualquer influência do espaço sobre o homem. 

 Assim como os autores supracitados, o crítico Manuel Castells (1983) tece 

argumentos em defesa da relativização da vida urbana, mas entendendo a cidade 

por um viés historicamente economicista. E, por assim ser, o indivíduo que nela 

estabelece suas relações sociais encontra estreita relação com a economia 

monetária, no instante em que adquire a capacidade de reagir aos estímulos da vida 

urbana de acordo com o que lhe convém, beneficia ou não lhe prejudica. Assim, as 

relações sociais urbanas nada mais seriam que uma subcultura do capitalismo. 

Portanto, a cidade seria produzida e transformada conforme interesses estritamente 

econômicos; assim, pois, desprezando a importância geográfica na influência à 

dinâmica urbana. 

Seguindo a linha de raciocínio geográfica e ecológica de Park (1967), Louis 

Wirth (2001) observa que o crescimento e a urbanização são os mais notórios 

fenômenos da modernidade, nos quais a cidade exerce uma influência veemente 

sobre a vida social. Torna-se, pois, necessário relativizar os critérios e também os 

contextos culturais de surgimento e desenvolvimento das cidades dentro do 

fenômeno da urbanização, considerando não só as semelhanças, mas também as 

diferenças entre grandes cidades. Wirth (2001) defende ainda que a cidade é mais 

que um aglomerado predominantemente econômico - é frágil a relação entre a 

posição econômica e os grupos sociais. 

O mesmo autor esboça a contribuição do saber da sociologia para a 

configuração de uma definição mais abrangente do conceito de cidade, a qual passa 

a ser entendida como “[...] um agregado relativamente extenso, denso e estável de 

indivíduos socialmente heterogêneos” (WIRTH, 2001, p. 50), na qual não existe uma 

padronização – a vida urbana é composta de inexatidões e incongruências. Ou seja, 

a cidade se afigura como uma entidade social, densamente habitada e híbrida. 

Percebe-se aqui um entendimento mais amplo do conceito, passando a considerar 

uma multiplicidade de fatores influenciadores no urbanismo como forma de 

organização social.  
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Ademais, o teórico lança luz para um novo fator de influência à produção do 

espaço urbano. Considerando o fator ambiental como preponderante para o 

saudável desenvolvimento do meio urbano, Acselrad (2000) introduz a importância 

do planejamento territorial como forma de colaborar na ordenação urbana a partir da 

variável ambiental, sugerindo uma sociologia do planejamento territorial. Assim: 

 

A consideração da variável ambiental tem, por diferentes caminhos, 

alterado as dinâmicas correntes do planejamento territorial. [...] O 
desenvolvimento de uma sociologia do planejamento territorial seria 

de grande valia para entendermos melhor os caminhos e os 
descaminhos da “ambientalização” do planejamento. (ACSELRAD, 
2000, p. 5). 

 

Ao relacionar o crescimento das cidades à degradação ambiental, Wirth 

(2001) destaca que a densidade demográfica numa cidade passa a compor uma 

relação intensa de disputa e competitividade com relação ao território, afirmando que 

a luta pelo espaço é intensa e, por isso, os indivíduos tendem a reservar 

determinadas áreas da cidade a atividades que garantam melhores rendimentos 

econômicos. Nesse sentido, Wirth (2001) salienta que características como o valor 

dos terrenos, a acessibilidade, a valorização paisagística, o prestígio espacial, o 

ruído e outros fatores são determinantes para construir a forma de organização das 

populações urbanas, assim como para a disputa por investidores imobiliários. 

Portanto, “[j]amais a humanidade se distanciou tanto da natureza orgânica como sob 

as condições de vida características das grandes cidades” (WIRTH, 2001, p. 45). 

Nesse panorama econômico do território, se percebe a origem de distintos 

espaços de debate e conflito nas arenas de ações dos diversos atores no território. 

Este geralmente está relacionado à racionalidade total no uso de recursos, à plena 

apropriação do território e à totalidade no uso do espaço - a aplicabilidade prática 

geralmente visa a capacidade máxima produtiva do território, a inserção de técnicas 

eficientes e o padrão competitivo empresarial, no qual o meio ambiente é visto como 

espaço de negócios, produto rentável.  

Buscando uma compreensão mais abrangente da relação homem X cidade, 

na qual se faz necessário considerar um leque maior de fatores, Christaller (1966) 
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observa as atividades econômicas agregadas ao aspecto geoespacial, afirmando 

que toda cidade é uma localidade central, em maior ou menor nível, conforme sua 

centralidade – esta, entendida como a capacidade de ofertar bens e serviços a 

outros centros urbanos; é igualmente um centro de gestão do território. Além da 

perspectiva geoeconômica ou demográfica, Souza (2003b) salienta que a cidade 

também é o lugar no qual os indivíduos se organizam e reproduzem seus interesses 

e valores territorialmente. Isso quer dizer que “[a] cultura desempenha um papel 

crucial na produção do espaço urbano e na projeção da importância de uma cidade 

para fora de seus limites físicos, assim como o poder” (SOUZA, 2003b, p. 28). 

Visando atualizar o debate dos sucessores da Escola de Chicago e 

“aparando” as arestas relativistas de Velho e Silva (1977) e Castells (1983), o crítico 

Isaac Joseph (2005) reforça a importância de estudar o meio urbano a partir das 

lentes da ecologia urbana, considerando tanto o entendimento das culturas urbanas, 

quanto a passagem da urbanidade à cidade, compreendendo a cidade sobre si 

mesma. 

Sob a perspectiva da ecologia urbana, a relação entre espaços urbanos e 

sociedade é estruturalmente instável, porque o próprio espaço se (re)compõe 

através da dinâmica social e cultural presentes na cidade. Nessa lógica, “As forças 

ecológicas, ou seja, aquilo que faz da urbanidade um fenômeno territorial, agem 

duplamente: concentram e mobilizam” (JOSEPH, 2005, p. 111), produzindo distintos 

interesses e, a partir daí, o surgimento de conflitos de toda ordem no espaço urbano 

público, que conforme Albernaz (2004) este não é espaço de produção universal, e 

sim como de “hibridação e excentramento”, portanto o espaço público é considerado 

o lugar das oposições – é onde se configuram as mais diversas disputas e conflitos, 

sendo estes uma legítima representação social da vida na cidade e, mais 

recentemente, da relação entre homem e meio ambiente. 

Nessa contextualização, o conflito é definido por Georg Simmel (MORAES 

FILHO, 1983) como uma força de dimensão positiva e sociologicamente relevante 

entre polos de discussão contrários que se relacionam de maneira complexa. O 

conflito, para o autor, teria um efeito sociativo, uma vez que promove uma força 

integradora entre as partes, que, por sua vez, se aproximam para conhecer suas 

forças e fraquezas e os elos possíveis de ligação ou distanciamento entre elas.  
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O conflito enquanto fenômeno social pode ser observado tanto no ambiente 

rural como no ambiente urbano - sendo este último o foco espacial desta pesquisa, 

visto que no meio urbano os conflitos geralmente se dão de forma mais intensa e 

dinâmica. Em conflitos na cidade, se percebe frequentemente um forte envolvimento 

do aspecto ambiental, atrelado à disputa do espaço, do território e/ou dos recursos 

naturais disponíveis, configurando, pois, um panorama entendido como conflito 

ambiental.  

Elucidando a discussão acerca dessa categoria, é importante desprender o 

conceito de conflito ambiental de uma utilização autoexplicativa, sendo fundamental 

utilizá-lo enquanto categoria de análise. Nas ciências sociais, sua aceitação 

enquanto objeto epistemológico ganhou espaço apenas na década de 1970 nos 

EUA; e no Brasil somente nos últimos anos, quando o componente ambiental 

passou a ser considerado um fator problematizante dentro dos processos conflitivos 

sociais a partir dos estudos de Mário Fuks (1998) e Henri Acserald (2004). Este 

último propagou para a comunidade científica um dos conceitos de conflito ambiental 

mais aceitáveis da atualidade. Segundo Acselrad (2004), os conflitos ambientais  

 

[...] são aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados 
de apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando 

pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de 
apropriação do meio que desenvolvem ameaçadas por impactos 
indesejáveis transmitidos pelo solo, ar, água, ou sistemas vivos 

decorrentes do exercício das práticas dos outros grupos (ACSELRAD 
2004, p. 269).   

 

Alguns escritos científicos utilizam o termo „conflito socioambiental‟ para 

caracterizar as disputas envolvendo homem e meio ambiente. Contudo, Cleyton 

Gerhardt
9
 afirma ser uma terminologia redundante no instante em que a referência 

ao aspecto ambiental contempla o fator social agregado. Portanto, havendo um falso 

conflito entre homem e meio ambiente (FERNANDES, 2006), seria suficiente 

                                                           

9
 Na ocasião das discussões do Grupo de Trabalho Conflitos ambientais, terra e território: estratégias 

de resistência e construção de direitos, ocorrido no 36º Encontro Anual da Associação Nacional de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS), em 2012. 
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considerar a dualidade contida na esfera ambiental e fazer uso do termo „conflito 

ambiental‟ – sendo este aqui adotado. 

No contexto da cidade, o processo histórico de oposições entre meio 

ambiente e sociedade foi desencadeado por consequência de disputas envolvendo o 

uso e apropriação do solo urbano e dos seus recursos bióticos e abióticos (COSTA; 

BRAGA, 2004), de modo que os conflitos ambientais se caracterizam por uma 

dinâmica que engendra relações e disputas de poder (FOUCAULT, 1995), visando 

legitimar interesses ou práticas sociais e ambientais.  

Os problemas sociais desencadeados por conflitos ambientais, sobretudo em 

âmbito urbano, geralmente expressam injustiças ambientais, configuradas por 

Acselrad (2004) como o acúmulo de prejuízos ou danos na estrutura social de 

camadas menos favorecidas da população em decorrência de uma conjuntura 

conflitual possuidora de um caráter político que merece consideração. 

A injustiça ambiental se torna mais evidente em virtude do caráter impalpável 

que a questão ambiental é capaz de adquirir. Em meio à relação physis x polis, a 

multiplicidade de sentidos presente no organismo ambiental promove uma espécie 

de camuflagem do seu atributo essencial, a universalidade (FUKS, 1998), 

dificultando a atribuição de responsabilidades pelas injustiças ambientais 

(BERNARDINI, 2012).  

A partir de uma perspectiva analítica mais recente, se identificou que os 

conflitos ambientais possuem particularidades a eles inerentes. Andrea Zhouri e 

Klemens Laschefski (2010) propõem que o conflito ambiental se configura, 

sobretudo, pela heterogeneidade de seus atores, conforme as tipologias de conflito 

identificadas. Segundo os autores, tal heterogeneidade surgiu a partir das 

divergências entre os povos tradicionais aliados aos ambientalistas e os 

desenvolvimentistas da iniciativa privada acerca do uso da terra. Uma nova frente, 

com uma visão politizada, fundamentou um novo paradigma para a sustentabilidade, 

a partir da perspectiva da adequação ambiental e social entre os interesses 

tradicionais e privados. 
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Diante de um caso empírico com esta configuração, Zhouri e Laschefski 

(2010) categorizaram o conceito em três modalidades: os conflitos ambientais 

distributivos, os conflitos ambientais espaciais e os conflitos ambientais territoriais. O 

primeiro se afigura como um desequilíbrio social na distribuição e no acesso aos 

recursos naturais disponíveis, promovendo uma espécie de „dívida ecológica‟ para 

com os menos favorecidos nesse aspecto. O conflito ambiental espacial diz respeito 

aos efeitos ou consequências ambientais de grande abrangência; aquelas que 

transcendem a barreira do território e tomam proporções ampliadas e difusas, de 

acordo com os fluxos espaciais. Já o conflito territorial se caracteriza pelo vínculo 

com uma determinada base territorial física; se desencadeia por atritos entre os 

diferentes modos de produção e apropriação de um território por distintos grupos 

sociais. 

Embora reconheçam a existência de uma dinâmica processual que não 

permite uma configuração estática a essas tipologias, frequentemente se observa 

uma coexistência entre as modalidades e, ademais, uma pode existir a partir da 

existência da outra e provocar consequências entre si, tal como se percebe no 

estudo de caso utilizado nessa investigação.  

A partir das considerações de Zhouri e Laschefski (2010), a categoria conflito 

é central na pesquisa, visto que há a coexistência das três tipologias no caso Dunas 

do Cocó: além do conflito ambiental já explícito, estando presente uma disputa de 

caráter simbólico pelos recursos naturais; está em questão também o conflito 

distributivo, associado ao acesso e usufruto justo daquele espaço pela sociedade 

fortalezense como um todo ou por um grupo privilegiado economicamente que 

venha a se apropriar daquela área; e, em concomitância, o conflito territorial, já que 

tem vínculo direto com um espaço fisicamente delimitado, do ponto de vista 

mercadológico e empresarial. 

Portanto, se compreende que os conflitos ambientais possuem um caráter 

multifacetado, no sentido em que são produzidos a partir dos diversos modos de 

apropriação do mundo material, seja social, técnica e/ou culturalmente; e em 

conformidade com as práticas, os discursos, os ideais, bem como com as 

percepções sobre a utilização do espaço por parte dos sujeitos envolvidos (ZHOURI; 

LASCHEFSKI, 2010). Nessa dialética, os atores do conflito produzem 
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especificidades que colocam sobre a mesa a discussão acerca do que se entende 

por desenvolvimento, expressando, por um lado a resistência contra o modelo de 

sociedade urbano-capitalista e por outro a tentativa de hegemonia desse modelo, 

fazendo do espaço territorial uma unidade de mobilização social. 

De acordo com tal panorama teórico, se entende a cidade como uma arena 

de forças, na qual estão envolvidos de maneira estreita homem e ambiente. Essa 

relação se dá de forma complexa, dinâmica, sistêmica e processual, ainda que não 

obrigatoriamente de modo harmônico. A construção da cidade se dá justamente 

pelas conveniências, interesses e/ou circunstâncias favoráveis, assim como também 

pelas lutas, disputas e oposições conflituais, seja entre seus agentes de 

desenvolvimento ou entre estes e o meio urbanoambiental, de modo que a ecologia 

urbana se encontra em constante transformação.  

 

1.2. O TABULEIRO URBANO DA CIDADE DE FORTALEZA 

Nas arenas públicas de embates ambientais, a tensão entre o uso público e 

privado dos recursos naturais, sociais, bióticos e abióticos da cidade permeia os 

principais conflitos, demonstrando que o núcleo da problemática urbana com relação 

ao meio ambiente é a sua má apropriação, isto é, o seu mau uso é o desencadeador 

dos conflitos ambientais hoje existentes nas grandes cidades (BERNARDINI, 2012).  

As áreas nas quais o uso e ocupação do solo urbano ocorreram de maneira 

descontrolada e desordenada (COSTA; BRAGA, 2004) estão geralmente mais 

propensas a sofrer impactos ambientais (SANCHEZ, 2006). Contudo, ao contrário 

do que aponta o senso comum, esses impactos não ocorrem somente em áreas 

vulneráveis ou de baixa renda (BERNARDINI, 2012) – se desencadeiam também em 

regiões de grande valorização imobiliária e servidas de investimentos, equipamentos 

urbanos e infraestrutura, demonstrando que até mesmo áreas planejadas e 

legalizadas podem ser geradoras de impactos ambientais e sociais negativos, a 

exemplo da região do Cocó.  

Esse acúmulo de impactos negativos na (re)produção das cidades 

provocados por inúmeros conflitos de ordem distributiva e/ou territorial e/ou 
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ambiental desencadeia um cenário de crise de sustentabilidade das cidades, 

expressada geralmente por uma combinação de relações entre polos urbanos, por 

exemplo: a falta de suporte para habitação, as catástrofes naturais, o aumento da 

população e da pobreza, a escassez de recursos para a produtividade, dentre outros 

(FERNÁNDEZ, et al, 1999). 

Conforme Sánchez (2007), a crise de sustentabilidade das cidades é 

promovida pela chamada mercantilização da cidade dentro de um processo 

capitalista de (re)estruturação urbana, de modo simultaneamente econômico, 

espacial e simbólico. Dessa forma,  

 

A realização da cidade-mercadoria (VAINER, 2000; SÁNCHEZ, 2003) 
tem ocorrido através da formação de um espectro de coalizões 
sociopolíticas visando à reestruturação do espaço urbano, com o 

objetivo de adequá-lo à atual dinâmica econômica, ou seja, de inseri-
lo no atual circuito de reprodução e valorização capitalista 

(SÁNCHEZ, 2007, p. 25). 

 

Essas coalizões se assemelham a uma espécie de empresariamento das 

cidades, sob a qual a cidade vai sendo privatizada, cercada por patrocínios 

empresariais e por apadrinhamentos políticos. Nesse contexto dinâmico e mutável 

da ecologia urbana, surgem disputas e lutas por interesses no uso e apropriação do 

solo urbano, se assemelhando a cidade a um jogo de cartas (SANTOS, 1988). “Em 

Fortaleza, as ações do Estado vêm mostrar o sentido de se configurar uma cidade-

empresa como empreendimento de comunicação e promoção, „mercadorização 

integral de um valor de uso civilizatório como a cidade‟” (ACCIOLY, 2009, p. 7). 

Para compreender a dinâmica mercantil da cidade e as causas dos seus 

problemas, é fundamental conhecer quem são os agentes sociais atuantes nesse 

ambiente, bem como as estratégias e os instrumentos utilizados. A forma como 

evidenciam suas necessidades sobre o uso do solo, exercem seu poder sobre o 

ordenamento urbano e aplicam suas estratégias na posse da terra são 

determinantes para a configuração urbana. Desse modo, é tarefa indispensável 

entender a lógica do capital no espaço, compreendendo “como” e “por quem” o 
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capital controla a terra urbana (SOUZA, 2003), ou seja, a mercantilização da cidade 

tem como elemento estratégico na sua constituição o ordenamento urbano. 

Conforme a configuração da cidade como um jogo, se consolida, portanto, 

diversos fatores de interferência sobre o “tabuleiro”, entendido como o espaço 

urbano: o social, o geoespacial, o cultural e o político. Essas interferências se dão 

sob uma estrutura pré-definida composta por leis e normas a serem obdecidas por 

seus “jogadores” ou agentes de desenvolvimento urbano. Esses agentes se figuram 

como o governo, os grupos de capital (empresas) ou a população (SANTOS, 1988). 

Ao analisar especificamente o estudo de caso desta pesquisa, é evidente a 

participação ativa de cada um desses agentes / jogadores no jogo: o Estado – 

representado pela esfera política municipal, estadual e federal e orgãos de justiça; 

os grupos de capital – na figura da Associação Cearense dos Empresários da 

Construção Civil (ACECOL), representante da construtora autodenominada 

proprietária do território das dunas do Cocó; e a população – representada pelos 

movimentos sociais e ambientalistas, com ênfase no Movimento SOS Cocó. 

A fim de nos posicionar diante das disputas de grupos e/ou organizações 

sociais pela cidade, Harvey (1980) coloca que o „preço‟ da terra e seus possíveis 

usos são estabelecidos por diversos grupos ou agentes sociais, os quais a atribuem 

valor e significado conforme suas necessidades, interesses, percepções e/ou 

racionalidades. Ou seja, a partir das múltiplas motivações dos atores envolvidos em 

um conflito – que podem ser de cunho econômico, moral, político, ideológico ou 

ambiental -, o solo urbano adquire distintas atribuições e apropriações.  

Ademais, o poder social exercido por esses grupos e/ou organizações 

ordenadoras do espaço pode ser decisivo para a destinação do solo urbano 

(HARVEY, 1980), ou seja, se numa disputa por determinado território, um dos 

grupos detém maior influência ou benefício social que os outros, provavelmente terá 

favorecimento ou vantagem no usufruto daquele solo. Para esses agentes, o solo 

urbano é uma mercadoria de extremo valor, que de acordo com Harvey (1980, p. 

134) “[...] é a expressão de inúmeras relações sociais que através da simples 

mudança de mãos, pode passar por uma transformação radical de significado”. 
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Levando em consideração o domínio do espaço como fonte do poder social, 

se revelam intensas disputas dentro do jogo sob o qual a cidade funciona, no qual as 

ações dos seus jogadores nem sempre se dão de maneira harmônica e pacífica; 

pelo contrário, na condição de mercantilização da cidade, são estabelecidas 

estratégias, alianças, oposições e rupturas que geralmente dão concretude a uma 

configuração de conflito. E quando envolve a geografia urbana e seus recursos 

naturais, tomam forma os denominados conflitos ambientais e/ou territoriais.  

 

1.3. O urbano sob a ótica jurídica 

Sob a ótica jurídica, o meio ambiente urbano é visto como um território da 

atuação das políticas públicas, o qual possui três concepções: a demográfica – que 

enxerga a cidade como um aglomerado populacional a partir de um mínimo 

quantitativo; a concepção econômica – que entende a cidade conforme um 

desenvolvimento do mercado num determinado local; e a concepção subsistêmica – 

que vê a cidade como um conjunto de sistemas dentro de um sistema geral a partir 

de um determinado aspecto (SILVA, 2000). 

Na busca por mitigar os impactos negativos causados por conflitos dessa 

natureza e proporcionar um ambiente urbano mais sadio e igualitário, Lefebvre 

(2001) alerta para um direito fundamental resguardado pela legislação brasileira: o 

direito à cidade. Positivado pelo Estatuto da Cidade (2001), seu artigo 2º traz sua 

primeira diretriz da política urbana como a “garantia do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho 

e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2001). Segundo o autor, 

este não se constitui em um direito a uma cidade dada, já com padrões de formação 

estabelecidos por minorias, mas, sim, é um direito a uma cidade em construção, na 

qual seus múltiplos agentes sociais podem ter papel ativo na idealização e produção 

de um espaço urbano que contemple as mais variadas necessidades e anseios; ou 

seja, o direito à cidade deve ser uma construção plural (LEFEBVRE, 2001). 
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Portanto, diante da exposição deste capítulo, se compreende que a cidade é 

fruto de práticas sociais de dominação e apoderamento sobre um espaço, de forma 

coletiva e acumulativa (ACCIOLY, 2009). A partir de um processo histórico e 

complexo, os múltiplos agentes de produção do espaço urbano (os agentes judiciais, 

sociais e os agentes políticos) assumem suas respectivas representações de poder 

e delineiam de forma simultânea a formação da cidade. 

A fim de auxiliar na compreensão dos fenômenos ambientais existentes no 

meio urbano, a discussão toma um rumo mais específico, no qual é necessário se 

ater à organização interna da cidade, no caso, Fortaleza, visto que ela é “[...] a 

chave para chegarmos aos processos sociais que animam o núcleo urbano e que 

estão envolvidos na dinâmica da produção do espaço [...]” (SOUZA, 2003b, p. 63).  

Traçando uma breve retrospectiva histórica do processo de formação da 

capital cearense e, mais especificamente, da região do Cocó, se tornam claras as 

causas estruturantes do conflito em torno das dunas do Cocó, entendendo quais os 

agentes sociais envolvidos e quais as contradições e complexidades presentes na 

dinâmica de (re)estruturação urbanoambiental desta região da cidade de Fortaleza. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E AMBIENTAL LOCAL 

Mostra-se substancialmente importante não só conhecer os acontecimentos e 

transformações presentes, mas também considerar o processo de produção do 

espaço urbano que se quer compreender dentro de sua conjuntura histórica, 

identificando seus agentes produtores, sua relevância urbanística, seu potencial 

ambiental e as formas de apropriação desse espaço, ciente de que “[c]ada lugar na 

cidade está carregado do que ali aconteceu antes; é um símbolo do seu próprio 

passado. Mas é também um molde do que poderá acontecer daí para a frente” 

(SANTOS, 1988, p. 53).  

Partindo da prerrogativa de que devemos conhecer nosso problema de 

pesquisa em sua totalidade, é necessária a contextualização do todo em que está 

inserido para a sua compreensão. Torna-se então fundamental conhecer a relação 

entre homem e natureza e suas peculiaridades dentro do processo de ordenamento 

urbano de um local, são, portanto, objetivos deste capítulo traçar uma 

contextualização histórica do processo de formação da cidade de Fortaleza, dando 

ênfase ao crescimento urbano da região do Cocó, na qual são considerados os 

aspectos social e ambiental de sua estruturação. Além disso, é realizada uma 

descrição das características geográfica e geológica da área das dunas em questão 

e, por fim, a narrativa do processo conflitual envolvendo esse território. 

 

2.1. O processo histórico de ordenamento urbano na região do Cocó 

Antes da abordagem acerca da organização do espaço nas proximidades do 

Cocó, considerando o planejamento urbano e os aspectos ambientais e 

paisagísticos, é indispensável o breve relato da trajetória histórica de constituição da 

cidade de Fortaleza, já que a ocupação daquela região está estreitamente 

relacionada ao modo pelo qual ocorreu a ocupação da cidade de maneira geral.  

O geoespaço atualmente compreendido pela cidade de Fortaleza teve sua 

estruturação iniciada na segunda metade do século XIX, quando a atividade agrícola 

de exportação de algodão se intensificou em detrimento da pecuária, exigindo 

investimentos em infraestrutura, transporte coletivo, serviço telefônico, postal, etc 
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(FUCK JUNIOR, 2004). Portanto, o algodão foi de suma importância para consolidar 

a cidade de Fortaleza como sede administrativa e econômica do estado do Ceará. 

Segundo o mesmo autor, a ocorrência de fortes secas e a queda no comércio 

também impulsionaram a província a aprimorar suas condições portuárias e 

implementar vias férreas, agregando condições suficientes para tornar Fortaleza um 

importante centro comercial e político da época (FREITAS, 2004). 

Depois de intensificadas tais atividades, foram elaborados Códigos de Obras 

e Posturas na tentativa de regular o ordenamento local, no século XIX, apesar de se 

preocuparem, sobretudo, com a padronização, o higienismo e o embelezamento 

urbano (FUCK JUNIOR, 2004). A falência de proprietários de grandes sítios nos 

períodos de seca nordestina de 1877 a 1879 favorecem a venda e 

consequentemente o parcelamento do solo da região, de modo que em meados do 

século XX Fortaleza já indicava o advento da modernização, atraindo também 

retirantes oriundos do interior do Ceará que buscavam fuga da estiagem no sertão e 

da diminuição de pequenas propriedades (GONDIM, 2007). 

A ocupação da cidade se deu inicialmente a oeste, sul e sudoeste, ocupando 

espaços correspondentes aos bairros Jacarecanga e Benfica, uma vez que o Rio 

Pajeú representava um obstáculo natural para o leste (FUCK JUNIOR, 2004). 

Contudo, a posterior industrialização em Jacarecanga afastou as pessoas de classe 

mais abastada para o litoral, correspondente a Praia de Iracema e Aldeota, 

demonstrando uma tendência à espacialização da desigualdade social. A incipiente 

expansão de Fortaleza em 1930 passa a configurar uma segregação espacial 

urbana, dividindo a cidade em setores a partir do centro como região comercial, o 

oeste como zona industrial e residencial de classe baixa; e o leste, residencial de 

classes média e alta (FUCK JUNIOR, 2004). 

A ocupação da zona litorânea da cidade vem acompanhada de edificações
10

 

e obras de maior porte que na zona oeste, distribuição urbanística em quadras e 

perda de recursos naturais, já indicando como seria a composição urbana futura 

dessa região. Vale mencionar que tal conjuntura de apropriação do espaço vem 

amparada pela Constituição Federal de 1934, a qual previa as primeiras diretrizes 

                                                           
10

 A principal investida urbanística da zona litorânea foi a construção da Avenida Beira-Mar, em 1963. 



37 
 

urbanísticas – já assegurando o direito à função social da propriedade (BENEVIDES, 

2009). 

Em 1940, já se considerava Fortaleza como uma das cidades nordestinas em 

maior crescimento (GONDIM, 2007). A zona leste da cidade foi a última a ser 

ocupada em virtude da presença do rio Cocó, dificultando o desenvolvimento deste 

lado da cidade (BERNARDINI, 2012a). Tal avanço só veio a ocorrer após uma 

autorização da Prefeitura Municipal, no ano de 1954, para iniciar o processo de 

parcelamento do solo naquela área (SOARES, 2005), loteando os sítios de 

propriedades particulares ali existentes. 

Após a liberação, a zona leste passava a ser o destino escolhido para 

moradia de boa parte dos empresários e proprietários fundiários da época. Estes, 

visando tanto o privilégio paisagístico do litoral como o isolamento espacial da classe 

popular que habitava a região oeste, lotearam sítios rurais que passaram a integrar a 

perifeira urbana nas imediações do Cocó, Alagadiço Novo e Cambeba, “[p]or 

exemplo, o sítio Cocó, da família Diogo (à margem esquerda do rio), deu origem a 

um loteamento na Praia do Futuro (na década de 1950), e à Cidade 2000 (a partir de 

1971)” (FUCK JUNIOR, 2004, p. 152). Diante deste volume populacional, a zona 

leste foi incorporada à modernização, constituindo bairros e loteamentos de classe 

média-alta e alta.  

Na década de 1960 se registrava meio milhão de habitantes; e na década de 

1980 Fortaleza já atingia a marca de um milhão de moradores. Segundo dados do 

IBGE, nos anos 2000 a população dobrou, passando a dois milhões. Nessa 

conjuntura de crescimento acelerado, os recursos naturais deixaram de ser 

obstáculo (BERNARDINI, 2012a), ocasionando a perda de grande parte desses 

recursos paisagísticos, como confirmam as palavras de Betty Lafer (1970), ao tratar 

dos condicionantes relacionados ao planejamento territorial urbano no Brasil, em 

menção ao crescimento de Fortaleza na década de 1970: 

 

Fortaleza, que também passa por um processo de expansão urbana 
recente, [...] sofre as consequências desse crescimento. [...] Também 

as praias junto à área urbana vão sendo pouco a pouco obstruídas 
pela construção de clubes e edifícios de apartamentos, sem que haja 
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nenhuma possibilidade de controle ou orientação (LAFER, 1970, p. 
150).  

 

Com postura tecnocrata e funcionalista, o Plano Diretor Integrado da Região 

Metropolitana de Fortaleza/PLANDIRF, elaborado na década de 1970 com o intuito 

de dar diretrizes para o planejamento urbano local, se ateve apenas a definir a 

região metropolitana da cidade (SILVA, 1992) – não considerando de caráter central 

as estratégias de uso do solo e nem tampouco estabelecendo diretrizes ambientais 

que regulassem os índices de poluição e degradação dos recursos naturais 

disponíveis, como os rios Maranguapinho e Cocó, apesar da cidade já ser 

considerada uma metrópole em 1973 (ACCIOLY, 2009). Ao contrário, 

 

Vale destacar que o PLANDIRF reforçou o processo de ocupação dos 
bairros na zona leste da cidade. Em suas diretrizes constavam: a 

instalação de infraestrutura e equipamentos e a incorporação à malha 
urbana de Fortaleza, além do Sítio Cocó (hoje Vicente Pizón, Papicu 

e Cocó), os sítios Colosso (Alagadiço Novo) e Cambeba [...]. Por 
conseguinte, toda essa porção da cidade de Fortaleza vai se tornar 
um prolongamento dos bairros das classes alta e média-alta [...] 

(SOARES, 2005, p. 35). 

 
 
 

Esse modelo de ocupação recebeu facilitação do próprio governo local, visto 

que o então governador do Estado, o Coronel César Calls, era membro da família 

Diogo – proprietária de muitos sítios da região, incluindo o Sítio Cocó (abrangendo 

bairros Vicente Pizon, Papicu e Cocó), e a área de dunas correspondente a esta 

pesquisa. As instalações de grandes equipamentos urbanos na zona litorânea e 

sudeste, a exemplo do Hospital Geral, da Universidade de Fortaleza e do Centro de 

Convenções, também foram grandes promotoras do avanço imobiliário, já que 

através deles os governos municipal e estadual justificavam suas investidas em 

obras de grande porte e no sistema viário - amparadas pela garantia federal da Lei 

do Parcelamento do Solo Urbano (nº 6766), de 1979, que regulamentava os 

desmembramentos e loteamentos em quadras dos sítios existentes. 

Deste modo, ocorreu um forte adensamento do solo na região litorânea e do 

Cocó, com a verticalização das construções na orla marítima e a impermeabilização 
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do solo, apesar da tentativa do PLANDIRF de conciliar o interesse imobiliário à 

preservação das condições climáticas da cidade. Tal processo de adensamento 

assinalava o início da degradação ambiental local, como afirma Soares (2005, p. 

36), “[...] comprometendo o micro-clima e os recursos naturais de algumas regiões 

mais centrais da cidade”, visto que as obras estavam na maioria das vezes atreladas 

ao aterramento de lagos, lagoas e manguezais e/ou associadas à utilização de areia 

de dunas para as mesmas. 

É de grande valia frisar que desde a década de 1970 houve grande empenho 

dos movimentos sociais e ambientais locais contra empreendimentos imobiliários 

que interferissem na dinâmica ambiental da cidade. No entanto, as investidas 

particulares mantiveram fluxo contínuo nessa região, citando o exemplo 

emblemático da obra de implementação do Shopping Iguatemi em 1982, de 

propriedade do Grupo Jereissati, sobre uma antiga área de salina, componente de 

um manguezal já revitalizado (SOARES, 2005). Tal empreendimento foi importante 

símbolo do avanço da urbanização sobre o ecossistema do Cocó, incentivando a 

construção de outros imóveis comerciais, a implementação de residências de classe 

média-alta, vias de acessos e equipamentos urbanos de grande porte, alterando 

significativamente a dinâmica urbana da região. 

A promulgação da nova Constituição Federal (CF) ocorreu somente em 1988, 

após intensas mobilizações populares e de movimentos sociais em função de um 

remodelamento do que se entendia por planejamento urbano. Por intermédio do 

artigo 182, a CF/88 veio reafirmar a consolidação do direito urbanístico brasileiro e 

trazer a responsabilidade de implementação da Política de Desenvolvimento 

Urbano, a fim de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade. Para tal, 

uma das exigências era que os municípios acima de 20 mil habitantes instituíssem 

um plano diretor. Fortaleza se enquadrava em tal exigência, se fazendo necessária a 

sua urgente implementação, visto que possuía mais de 2 milhões de habitantes e já 

apresentava muitos dos problemas típicos de uma grande cidade, tal como enfatiza 

Benevides (2009, p. 100): “[a] invasão dos campos pelas cidades, o crescimento 

urbano desordenado, a devastação ambiental e as desigualdades sociais aparecem 

como pano de fundo da exigência do plano diretor”. 
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Assim sendo, o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) 

da capital veio a ser elaborado em 1992, objetivando atualizar as diretrizes de 

ocupação em vigor até então. Porém, novamente era de caráter estritamente físico – 

tratava acerca de construções conforme o sistema viário instalado, não valorizando 

o crescimento da cidade em função da proteção dos recursos naturais disponíveis 

(SOARES, 2005). 

Apesar da existência do PDDU, a ocupação da zona leste e da planície 

costeira da capital cearense continuou a avançar, de modo que se percebe a perda 

da importância de seus redutos ambientais e, consequentemente, de suas 

características e proporções originais para a urbanização e a modernização, 

advindas de um processo de caráter histórico de intensa expansão e de políticas 

públicas que indicam reproduzir os moldes capitalistas (ACCIOLY, 2009).  

Na tentativa de implementar novos dispositivos legais reguladores do 

ordenamento urbano nas grandes cidades, em 2001, foi promulgada uma nova lei 

federal de desenvolvimento urbano: o Estatuto da Cidade (EC), sob o nº 10.257. 

Fruto da mobilização e participação da sociedade civil em prol da melhoria de 

condições de habitação, o Estatuto regulamenta dois artigos do texto constitucional 

(artigos 182 e 183) que rezavam sobre diretrizes gerais para a promoção da reforma 

urbana. Sua implementação passa a representar um importante impacto no direito à 

cidade (SAULE JUNIOR, 2007), uma vez que deixa de ser reconhecido apenas no 

campo político para ser também considerado na esfera jurídica, empregado 

enquanto direito fundamental perante os direitos coletivos e difusos. A 

implementação dessa política urbana inclui pensar e organizar as cidades de modo 

a promover condições dignas de moradia, saneamento básico, transporte público, 

meio ambiente, etc, sob os preceitos do planejamento urbano. Tal ideia permeia a 

noção da gestão democrática da coisa pública, afastando as práticas clientelistas 

enraizadas no modelo de política representativa brasileira e adotando os ideais da 

democracia participativa (BENEVIDES, 2009). 

Uma das principais exigências estabelecidas pelo Estatuto da Cidade é a 

utilização da propriedade urbana conforme sua função social para municípios 

possuidores de Plano Diretor, caso de Fortaleza. Contudo, o avanço desenfreado 

tanto da iniciativa privada quanto pública sobre as áreas verdes da cidade se dava 
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de forma contínua, atribuindo-as uma função econômica. Apesar do peso jurídico da 

CF/88 e do significativo avanço no planejamento das cidades trazido pelo Estatuto 

da Cidade, o Inventário Ambiental de Fortaleza (2003) constatou que a capital 

possuía 65,79% de sua cobertura vegetal em 1968, porcentagem esta reduzida para 

apenas 7,06% naquele ano, ou seja, a cidade possui menos de 10% de sua 

cobertura vegetal atualmente (BERNARDINI, 2012). 

O atraso na revisão do PDDU colaborou para a configuração desse cenário, 

visto que sua revisão, prevista para 2002, foi encaminhada para a Câmara de 

Fortaleza somente em 2004, pelo então prefeito Juraci Magalhães. Quando já 

tramitava sua aprovação, o MPF interpôs uma Ação Civil Pública (ACP) contra o 

município e a Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin – ASTEF 

(empresa contratada para a revisão), para impedir a aprovação sob a alegação da 

ausência de participação popular em sua reformulação e atualização (GONDIM; 

LIMA; MOREIRA, 2005). Cabe ressaltar que a participação popular deve ser aqui 

compreendida enquanto espaço amplo, longo e complexo de debates entre os 

representantes do corpo Executivo, Legislativo e da sociedade civil de modo a dar 

condições para o encaminhamento de propostas que tenham o poder de influir nas 

decisões políticas; e não uma conotação de consulta popular rápida e pouco 

maturada pela sociedade, considera o MP em suas justificativas (GONDIM; LIMA; 

MOREIRA, 2005). 

Sob os efeitos da ACP, o projeto foi retirado de pauta em 2005, em meio à 

transição para o governo Luizianne Lins, o qual seguiu os trâmites. Diga-se aqui que 

a participação popular exigida pelo MPF foi acrescida ao processo de revisão de 

maneira superficial. Machado (2010), ao analisar a implementação do novo Plano 

Diretor, afirma que nas reuniões promovidas no CPPD predominou o caráter 

informativo. A participação comunitária era geralmente „abafada‟, com exceção de 

momentos pontuais de debates, desprovidos de caráter deliberativo. Em momentos 

de decisões efetivas, a participação “popular” era exercida prioritariamente por 

ocupantes de posição técnica e/ou política presentes ou representantes do setor da 

construção civil (MACHADO, 2010).  

Diante da não valorização do saber comunitário e das prioridades dadas às 

demandas do setor imobiliário, diversas manifestações públicas foram promovidas 
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entre 2005 e 2006 pelos setores comunitários em parceria com o Núcleo de 

Habitação (Nuhab), organizando dias de lutas em praça pública, reuniões com o 

núcleo executivo municipal, oficinas de nivelamento e audiências públicas, com o 

objetivo de levar a um maior conhecimento da população o momento de reforma 

urbana pelo qual a cidade atravessava, assim como tentar promover uma articulação 

efetiva entre a qualificação técnica e a popular nas discussões a cerca das 

necessidades urbanas da cidade (MACHADO, 2010). A revisão veio a ser concluída 

somente em 23 de dezembro de 2008, “[...] como uma espécie de presente que não 

deixa de compor a „arquitetura do espetáculo‟” (BENEVIDES, 2009, p.113), e 

instituído em definitivo em 2009 (MACHADO, 2010). 

O então nomeado Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Participativo 

(PDP-For) trazia a nova proposta de ser um instrumento de democratização da 

gestão urbana (GONDIM; LIMA; MOREIRA, 2005). Com a definição da função social 

da propriedade, se esperava, a rigor, que a coexistência do Estatuto da Cidade e do 

PDP-For representariam uma efetiva gestão democrática das atividades urbanas e 

ambientais no que diz respeito ao território da cidade, através de uma política 

urbana que prioriza a construção de cidades sustentáveis (BENEVIDES, 2009). 

Para a área do Cocó, o PDP-For demonstrava sua importância enquanto 

instrumento político de reformulação urbana no instante em que promovesse a 

inibição da especulação imobiliária, o controle às intervenções urbanas através do 

rigor na concessão de alvarás e a utilização de áreas já estruturadas para o 

desenvolvimento urbano. Representava um novo horizonte de expectativas quanto à 

proteção efetiva de suas áreas verdes, vislumbrando a delimitação legal do parque, 

o controle das iniciativas anônimas de degradação à vegetação e a elaboração de 

um plano de manejo para a ARIE legalizada naquele mesmo ano.  

Apesar do peso político e legal desses instrumentos políticos sobre o 

ordenamento urbano de Fortaleza, as palavras do Procurador da República no 

Ceará, Alessander Sales, confirmam o quadro de degradação ambiental vivido no 

entorno do Cocó: “[a] cidade de Fortaleza convive com um acelerado processo de 

devastação, patrocinado pela especulação imobiliária, de um importante 

ecossistema encravado em uma de suas áreas urbanas mais nobres, denominada 

de „Parque do Cocó‟” (SALES, 2009, p. 7).  
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O processo histórico que culminou na referida conjuntura da cidade de 

Fortaleza é fruto da associação entre a ação social e a complexidade 

geomorfológica e suas correlações, que promoveu e promove ao longo do decorrer 

histórico o surgimento de intensos conflitos territoriais e ambientais, envolvendo os 

mais diversos objetos de direito, como o de propriedade, o direito à cidade, o direito 

à vida, o direito à moradia, o direito ao meio ambiente, dentre outros.  

 

Por conta desse modelo de cidade, a natureza é vista muitas vezes 

pelos agentes produtores do espaço urbano como algo a ser 
“acondicionado” por mecanismos como a urbanização; e assim 

transformada em símbolo/produto, o qual valoriza determinadas áreas 
da cidade, antes lugares, hoje territórios disputados por 
especuladores, antigos e novos moradores, comerciantes, gestores, 

ambientalistas etc (SOARES, 2005, p. 11). 

  

Remetendo-se a tais disputas, é possível facilmente recordar diversos 

acontecimentos
11

 envolvendo os interesses na defesa da região do Cocó e outros 

interesses grupais, que, de maneira direta ou indireta, tiveram grande relevância e 

repercutiram com frequência nos meios de comunicação, se fazendo marcantes nas 

lutas pela subsistência dos redutos ambientais até os dias atuais.  

Tais conflitos são “[...] típicos da sociedade desigual e desestruturada que 

transforma e é por esta mesma estrutura transformada. Conflitos que também não 

foram considerados na elaboração das propostas dos planos ditos físico-territoriais, 

os planos diretores” (SOARES, 2005, p. 41). 

Na atualidade, é importante observar as medidas urbanísticas e de 

infraestrutura adotadas pelo atual prefeito da cidade, Roberto Cláudio. Apesar dos 

discursos ambientalistas proferidos no início do mandato, o chefe do executivo 

municipal vem demonstrando a continuidade dos moldes daquela configuração 

urbana - que prioriza o setor imobiliário em detrimento das comunidades populares, 

que valoriza grandes obras de infraestrutura ao invés da proteção ambiental e que 

exalta a imposição de valores mercantilistas em detrimento de valores sustentáveis. 

                                                           
11

 Alguns destes relevantes acontecimentos envolvendo a proteção da área verde do Cocó serão 

brevemente descritos em subcapítulo adiante. 
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Tal postura político-administrativa não poupa a cidade dos conflitos ambientais, fruto 

das controvérsias urbanas entre o modelo capitalista e o modelo sustentável. 

O processo histórico, social e político da cidade demonstra que inúmeros 

redutos ambientais de Fortaleza, a exemplo dos campos dunares, vem perdendo 

suas proporções originais para a urbanização e modernização, advindas do 

processo de caráter histórico de intensa expansão, de modo que os redutos naturais 

núcleo da pesquisa são atualmente os últimos representantes de uma formação 

geológica de aproximadamente 1300 e 1700 anos (PARECER TÉCNICO, 2009). O 

registro fotográfico (ver figura 2) demonstra esse avanço e evidencia os contrastes 

presentes na convivência entre o bem natural e o bem construído no Cocó. 

 

 
 

FIGURA 2: A proximidade entre o natural e o urbano no seio da ARIE. 
FONTE: Foto de Camila Bernardini, setembro/2013. 
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Ao passo que os espaços naturais foram se tornando escassos em função da 

urbanização, se iniciou um processo inverso de demandas por ecossistemas 

preservados, ou seja, áreas ambientalmente conservadas e com vantagens 

locacionais foram sendo vistas como espaços de valorização econômica e 

imobiliária, elevando o preço daqueles territórios e adjacências e aumentando as 

disputas pela sua apropriação ou benefícios paisagísticos trazidos em decorrência 

de sua existência (FREITAS, 2004). 

Torna-se fundamental, em meio a esse panorama, conhecer a importância 

ecoambiental dessa área, na tentativa de atribuí-la um maior reconhecimento de seu 

valor natural e, consequentemente, contribuir para sua preservação. 

 

2.2. Caracterização geoambiental das dunas do Cocó 

 

Após a exposição das principais modalidades de degradação à área verde do 

Cocó, convém destacar as características ambientais do território em questão - no 

que tange aos seus aspectos geofísicos e morfológicos, tendo como finalidade 

evidenciar sua relevância ambiental, paisagística e urbana, bem como apontar as 

fragilidades ambientais a que esta unidade natural está exposta, estando encravada 

em uma das áreas de mais elevada especulação imobiliária e econômica de 

Fortaleza.  

Pensando o núcleo ambiental que abrange a área do Cocó de modo 

abrangente, as dunas ali presentes se posicionam enquanto unidades 

geomorfológicas representantes dos processos geológicos de origem da planície 

costeira. Enquanto sistema ambiental, envolve forte presença de fluxos de matéria e 

energia (seja natural ou antrópica), recebe carga e transferência de sedimentos e dá 

suporte territorial para as reproduções sociais (MEIRELES, 2013). A planície costeira 

e seus fluxos energéticos se apresentam como fenômeno complexo, processual e 

sistêmico, no qual há intensa interdependência entre os elementos que a compõem, 

sociais e/ou naturais. 
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As formações dunares, propriamente ditas, são geologicamente constituídas 

pelo acúmulo de sedimentos arenosos em decorrência dos movimentos eólicos, 

podendo ser recobertas ou não por vegetação – adquirindo as nomenclaturas de 

fixas, semifixas ou móveis (PARECER TÉCNICO, 2009). O arcabouço jurídico 

brasileiro, por sua vez, classificou as dunas como Área de Preservação Permanente 

(APP), conforme o Código Florestal (1965) e a Resolução nº 303/2002 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2008). O texto legal as define como  

 

X - duna: unidade geomorfológica de constituição predominantemente 
arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação 
dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo 

estar recoberta, ou não, por vegetação (BRASIL, 2008, p. 415). 

 

Componentes dos processos estuarinos, as dunas têm como funções 

ambientais principais ser fonte de reserva subaquática e aporte de sedimentos 

(MEIRELES, 2013). Assim, contribuem para a manutenção de lagos e lagoas, 

favorecem o controle natural dos sedimentos orgânicos oriundos do litoral e fazem o 

controle da absorção das águas pluviais. Dentre suas funções sociais, as dunas são 

estruturas naturais contentoras de enchentes e processos erosivos sobre áreas 

edificadas ou sobre outras áreas naturais e funcionam como reservatórios 

subterrâneos de água.  

Referindo-se neste momento especificamente às dunas do Cocó, estas 

ocupam uma área de 15 (quinze) hectares, em localização limítrofe ao “Parque do 

Cocó” (ver figura 3), inserida dentro do domínio das planícies costeiras, conforme 

consta em Parecer Técnico (2009) elaborado pela Pós-Doutora em Geomorfologia 

Costeira Vanda Claudino Sales, compatível com as seguintes delimitações: ao norte 

faz limite com a Avenida Padre Antônio Tomás; a leste, se limita à Rua Magistrado 

Pompeu; ao sul, à área de proteção do Rio Cocó; e a oeste faz limite com a Avenida 

Sebastião de Abreu. 
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FIGURA 3: Mapa de localização geoespacial do terreno das dunas do Cocó 

FONTE: FARRAPEIRA NETO, 2014 
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Composta de paleodunas e dunas fixas, vegetação fixadora de sedimentos e 

áreas alagadas associadas (lagoas interdunares e olhos d‟agua), suas dunas 

vegetadas (ver figura 4) são geomorfologicamente do tipo parabólica „harpin‟ ou 

„grampo-de-cabelo‟, oriundas de um processo evolutivo de condições climáticas de 

caráter milenar, “[...] representando um sítio geo morfológico [sic] de interesse 

especial”, (PARECER TÉCNICO, 2009, p. 22). Esse componente dunar adquire 

ainda maior importância por se encontrar em posição limítrofe ao ecossistema 

manguezal, dentro da planície fluvio-marinha. 

 
FIGURA 4: Destaque à formação paleodunar.  
FONTE: Foto de Camila Bernardini, setembro/2013. 

 

A sua origem advém da ação do vento, que direciona as areias disponíveis na 

faixa de areia litorânea para uma acumulação em forma de cômoros no interior da 

zona costeira. Seu tipo parabólico se deve a parcelas de sedimentos fixados por 

vegetação durante essa trajetória de mobilidade, formando braços alongados de 

duna. Entre esses braços, são facilmente encontradas lagoas interdunares, 

formadas pela ação de remoção de sedimentos do centro pelo vento, que os 

depositam na frente da duna para garantir sua migração e evolução. No Estado do 

Ceará, as dunas parabólicas apresentam uma formação ainda mais peculiar, em 
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virtude da sua formação derivar de mudanças morfológicas nas dunas barcanas, tipo 

mais comum na zona costeira nordestina. Isso atribui uma estabilização maior a 

essas dunas, formando uma nova morfologia dunar, com novos atributos de fauna e 

flora no local, atesta o Parecer Técnico (2009). 

Ademais, seu complexo sistema dunar compõe ainda riachos de água 

potável, nascentes de aquíferos subterrâneos, aves, mamíferos (foi identificada 

inclusive a presença de cutias) e vegetais de várias espécies, além de 

características manguezais, que formam um conjunto biótico e abiótico de elevada 

importância biofísica e química. Comprovando os apontamentos do Parecer, até o 

momento foi detectada uma variedade de mais de 160 espécies vegetais nativas e 

centenárias, algumas inclusive endêmicas, cuja importância funcional é de abrigo 

para diversas espécies de animais silvestres e ponto de apoio para aves migratórias 

oriundas do Canadá, de acordo com pesquisa em andamento realizada pelo 

Movimento Pró-Árvore, nas figuras de Antonio Sérgio Castro e Leonardo Jales 

Leitão.  

Diante dos atributos ambientais apontados, cabe ressaltar que essa formação 

morfológica é ainda mais peculiar pelo fato de ser a última manifestação evolutiva 

natural há pelo menos 1300 anos, sendo, portanto, o último remanescente de um 

amplo campo de dunas milenar que representa processos evolutivos singulares 

(PARECER TÉCNICO, 2009), sob os quais se pode compreender a formação 

histórica da zona costeira da cidade. 

De acordo com suas características geofísicas, se trata de uma área de 

fundamental importância para o pleno funcionamento do geossistema da cidade, 

sobretudo nas zonas nordeste e leste, visto que a dinâmica costeira é fortemente 

dependente do aporte de areia oriundo dos campos dunares (MEIRELES, 2006). 

Trata-se, pois, de um “[...] processo bastante singular – de transformação de feições 

costeiras -, representando a etapa final, madura, desse processo evolutivo [...]”, o 

que “[...] coloca esses terrenos em condições de preciosidade natural e ambiental” 

(PARECER TÉCNICO, 2009, p. 14), representando um “arquivo” natural de valor 

inestimável para a qualidade ambiental urbana (ver figura 5).  
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Cabe aqui mencionar que o sistema fluvial lá existente se situa na área do 

suposto „Parque do Cocó‟
12

, sendo, portanto, uma área de transição e 

tamponamento em relação aos impactos por ventura causados no seu entorno (lei nº 

9.502/2009), ou seja, as dunas em questão têm estreita relação com o rio e com a 

área do parque, visto que há forte presença de características de manguezais, 

ocorrendo, portanto, fluxo e refluxo de marés (PARECER TÉCNICO, 2009), de forma 

que não é adequado dissociar a existência desses dois redutos naturais. 

 

 
FIGURA 5: Exuberância das formações vegetadas da área.  
FONTE: Foto de Camila Bernardini, março/2013. 

 

Dentro dessa configuração, se torna relevante mencionar a contextualização 

espacial e política do „Parque do Cocó‟. De acordo com o Inventário Ambiental de 

Fortaleza (2003) este é considerado uma das maiores áreas verdes urbanas da 
                                                           

12 Denominação em aspas em virtude de um reconhecimento social desse reduto natural enquanto 

parque, todavia, ele não é igualmente reconhecido juridicamente. 
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América Latina, composto por uma reserva de manguezal de 1.155,20 hectares, 

compreendida entre a BR-116 e a foz do Rio Cocó, cortando a quinta maior 

metrópole do país
13

. O Rio Cocó, por sua vez, faz parte da bacia dos rios do litoral 

leste cearense. Com nascente na vertente oriental da Serra da Aratanha, percorre 

48 quilômetros incluindo três municípios (Pacatuba, Maracanaú e Fortaleza) até o 

Oceano Atlântico, nas praias do Caça e Pesca e Sabiaguaba, onde deságua. 

Ocupando dois terços da área urbana de Fortaleza, com 60% dos cursos d´água, ele 

conglomera lagoas, canais de drenagem e rios de menor proporção. Sua bacia 

hidrográfica tem 485 km², travessando a capital cearense de um extremo a outro 

(INVENTÁRIO DE FORTALEZA, 2003).  

Todavia, a falta de uma delimitação legalmente reconhecida para o „parque‟ 

por iniciativas municipal ou estadual abre precedente para o avanço acelerado da 

expansão urbana em suas margens, haja vista que se situa numa das atuais regiões 

de maior valorização urbanística da capital. Ao analisar os processos de degradação 

ambiental na zona costeira cearense, Meireles (2006) demonstra que 

 

Estas relações de uso e ocupação da zona costeira conduziram a um 

estado crítico de manutenção da qualidade sócio-ambiental. A relação 
socieade-natureza, pautada na exploração dos recursos naturais e na 

exclusão de classes sociais, já ultrapassou os limites da 
sustentabilidade no litoral cearense. Foram amplamente 
descaracterizadas as conexões entre os fluxos de matéria e energia 

que fundamentam a interdependência entre as reações evolutivas 
que controlam a diversidade dos geossistemas e processos 

ecodinâmicos associados (MEIRELES, 2006, p. 01). 

 

Desse modo, a planície costeira de Fortaleza fica submetida às interferências 

urbanísticas tanto públicas quanto privadas em locais anteriormente destinados à 

dinâmica natural (que envolve trocas sedimentares, transformações morfológicas e 

fluxos hidrológicos), perpetuando o modelo simplista de exploração da natureza pela 

ação humana. A conjuntura urbanística de Fortaleza confirma que sua dinâmica 

espaço-temporal está em constante transformação, tendo a interferência humana 

como fator preponderante para auxiliar no entendimento da sua configuração 

                                                           
13

 Segundo pesquisa do Censo 2010, realizada pelo IBGE, Fortaleza é a 5ª maior capital em número 

de habitantes. 
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urbanoambiental atual. Meireles (2013) evidencia que nossa planície costeira é 

altamente reativa às transformações da natureza, de modo que sua dinâmica 

geofísica e seus fluxos naturais tem efeito sobre os fluxos sociais e a relação 

homem X território. Essa visão dialética de ação contrária da natureza sobre a 

dinâmica social permite o afastamento das posições simplistas de controle do 

homem sobre os recursos naturais (FREITAS, 2004). 

No contexto social e ambiental de alta vulnerabilidade do ecossistema local, o 

déficit de sedimentos dunar provoca a degeneração subterrânea e do ecossistema 

manguezal, significando a contração de inúmeros impactos negativos para a 

qualidade de vida da cidade como um todo, a saber: alterações dos padrões 

climáticos, processos erosivos, propensão a enchentes, soterramento de áreas 

edificadas ou não, diminuição da biodiversidade faunística e florística, alterações nos 

fluxos eólicos, alagamento em áreas depressivas, etc (MEIRELES, 2013). 

Sobretudo em Fortaleza, as dunas exercem papel fundamental contra os 

efeitos produzidos por enchentes, uma vez que a cidade possui baixa altitude e solo 

predominantemente sedimentar, portando alta capacidade de infiltração pluvial em 

seus lençóis freáticos (PARECER TÉCNICO, 2009). Dentro desse cenário, os 

redutos ecológicos da capital possuem elevada importância urbanoambiental, se 

mostrando como elementos naturais fundamentais ao equilíbrio ambiental da cidade, 

tanto no que tange aos aspectos paisagísticos, quanto na questão de sobrevivência, 

exercendo influência direta na qualidade de vida da população. O território das 

Dunas do Cocó guarda sua importância devido a concentração de significados ali 

contidos, seja do ponto de vista histórico ou pré-histórico de Fortaleza, ambiental, 

jurídico, político ou dos interesses imediatos do capital imobiliário, evidencia João 

Alfredo em entrevista. 

Qualquer tipo de interferência antrópica no sistema de planície costeira deve 

ser posterior ao aprofundamento científico e à realização de diagnóstico ambiental 

do local, pautados no planejamento urbano e ambiental, sobretudo quando referente 

a campos dunares, a fim de mitigar possíveis interferências negativas dentro da 

complexa rede de interdependência dos elementos materiais e energéticos na 

planície costeira, uma vez que: 
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As dunas parabólicas harpin jamais voltarão à se desenvolver na 
zona litorânea de Fortaleza, ern função da presente limitação de 

espaço natural, dado o elevado grau de urbanização que a cidade 
apresenta. Na realidade, levando-se em conta o atual ritmo e, 
sobretudo, a atual forma de ocupação do litoral cearense, com 

grandes complexos turísticos e construções diversas realizadas sem 
critérios ambientais e preservacionistas, avaliamos que tal 

consideração coloca-se como verdadeira para o conjunto do litoral 
cearense. Além do impedimento, portanto, da modelagem natural 

futura desse tipo de feição, existe o risco iminente de destruição de 
todos os demais exemplares desses tipos de dunas no conjunto da 
zona costeira do Ceará. (PARECER TÉCNICO, 2009, p. 14). 

 

Portanto, quando se pensa em cidades sustentáveis não se pode associar à 

fragmentação, extinção ou eximição dos ecossistemas locais, sobretudo no local em 

questão, por se tratar de área institucional. De posse das informações quanto à 

localização geográfica e à representação social e ambiental da área em questão, se 

fará a exposição cronológica do processo conflitivo envolvendo este reduto 

ambiental a fim de delinear os fatos do caso empírico a ser analisado dentro da 

conjuntura histórico-espacial da cidade de Fortaleza. 

 

2.2.1.  O caso ARIE Dunas  

Após a explanação geofísica das características peculiares que fazem deste 

um precioso espaço natural no meio urbano, são adiante descritos de forma 

cronológica os fatos conflituais envolvendo o campo dunar do Cocó, como forma de 

apreender as disputas políticas, jurídicas e sociais em jogo. 

As dunas do Cocó, até o ano de 2008, não despertavam grande interesse 

público ou privado por ter sido uma das últimas regiões de Fortaleza a receber 

intervenções desenvolvimentistas, estando, pois, “relegada à especulação”, afirma 

um entrevistado. Até que no período de Natal daquele ano denúncias da vizinhança 

apontaram processos de destruição, como queimadas, depósito de lixo, 

desmatamento por tratores particulares e instalação de cercas de demarcações, de 

acordo com informante morador das imediações.  

Representantes dos movimentos ambientais procuram então o Partido PSOL, 

na figura do Vereador João Alfredo, para expor o problema e buscar soluções, já 
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que viria um período eleitoral adiante. João Alfredo acatou as reivindicações e se 

comprometeu a tentar reverter a situação caso viesse a se tornar Vereador da 

cidade. Assim sendo, a partir de 3 mil assinaturas reunidas por moradores do bairro 

Cocó, do Parecer Técnico elaborado pela professora Vanda Claudino e da iniciativa 

da própria Câmara Municipal, “[...] o que nós fizemos foi dar um formato jurídico, 

adaptando, eu diria, trazendo, concretizando um conceito para dentro de uma forma 

legal. Então nós estabelecemos a partir daí, quais são os usos permitidos, os usos 

proibidos para aquela área [...]”, explica o autor da lei. 

Visando garantir uma segurança jurídica mais específica, para além do 

resguardo federal (classificada por Área de Preservação Permanente (APP) pelo 

Código Florestal), no mesmo ano a área foi então contemplada com Projeto de Lei 

de autoria do supracitado Vereador, no qual propôs a criação de uma Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável, denominada Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE) – possuidora de maior caráter conservacionista e cujo tipo ainda 

não existia em Fortaleza.  

Além da definição concreta sobre ARIE, os §1º e §2º da referida lei também 

ponderam que tais áreas podem ser constituídas por terras públicas ou privadas, 

sendo possível a utilização da propriedade privada desde que respeitados os limites 

estabelecidos pela Constituição. Em conformidade com o relato posterior do 

impasse judicial envolvendo a casuística em questão, é possível notar que esse é 

um dos argumentos levantados em meio ao litígio, valendo-se da discussão acerca 

da função socioambiental da propriedade.  

O projeto de lei, com apoio da sociedade e dos movimentos ambientais, se 

efetivou na lei ordinária nº 9.502, em 24 de junho de 2009, garantindo às dunas em 

questão a classificação jurídica de ARIE. Uma advogada envolvida no caso afirma 

que desde então a área nunca deixou de ser questionada, seja através de ADIN, 

várias ações individuais, ACP‟s e mandados de segurança em que os construtores 

solicitavam autorização para implementar o loteamento. De fato, antes mesmo que a 

lei fosse sancionada pela Prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT), em outubro do 

mesmo ano, um conflito de cunho político-jurídico e ambiental começou a se 

delinear quando o Vereador Carlos Mesquita (PMDB) entrou com Mandado de 

Segurança em agosto de 2009 contra a validade da lei alegando grave equívoco 
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jurídico. Segundo seu depoimento em entrevista, a referida lei, por ser de caráter 

ordinário, não se sobrepõe a uma lei complementar, no caso o PDP-For – que 

considera aquele território uma Zona de Interesse Ambiental (ZIA). A então juíza da 

5ª Vara da Fazenda Pública acatou o Mandado de Segurança solicitado e impediu a 

sanção da lei. Porém, a liminar logo foi derrubada e a sanção concedida. 

O interesse do capital privado entra na questão ao final de 2009, quando a 

Associação Cearense dos Empresários da Construção e Loteadores (ACECOL), 

representando a Construtora Waldyr Diogo e associados, impetrou uma Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADIN) no Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) com pedido 

de liminar para que a Lei ARIE Dunas do Cocó fosse suspensa, com o argumento de 

ilegalidade na mesma. Foi argumentada a oficialização de um projeto de loteamento 

pela prefeitura (no mandato de Juraci Magalhães) em 19 de dezembro de 1975. 

Naquele período, a pauta “verde” tinha pouca expressão político-social e não havia 

normas municipais ou estaduais que regulassem a apropriação de áreas verdes. 

Ademais, um operador político entrevistado afirma que antes da família Diogo 

comprar o terreno do antigo proprietário consultou o Município e o Estado a fim de 

saber se havia interesse público em transformar a área em um reduto ambiental. 

Proferindo resposta negativa, a família então adquiriu o imóvel acompanhado da 

aprovação do projeto de loteamento.  

A interessada visa empreender no local um loteamento denominado Jardim 

Fortaleza, o qual prevê a construção de 20 (vinte) edifícios residenciais, abrangendo 

13 (treze) quarteirões, em uma área de 115.000m² com valor estimado atualmente 

em R$ 250 milhões. Em conformidade com a imagem abaixo (ver figura 6), é notável 

a formação de quadras com vias projetadas e todas nomeadas em homenagem a 

desembargadores de importante representatividade no cenário judicial cearense, 

fato que induz a um favoritismo social. A título de esclarecimento, a Avenida Antonio 

Sales representada na imagem se trata de uma projeção de prolongamento para a 

mesma adentrando a área verde do “Parque do Cocó”. 
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FIGURA 6: Planta baixa do projeto do Loteamento Jardim Fortaleza 

FONTE: Prefeitura Municipal de Fortaleza 
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Vale ressaltar que, até a aprovação da Lei da ARIE, não havia sido solicitado 

nenhum licenciamento para a construção juntos aos órgãos competentes, visto que 

os empreendedores aguardavam momento comercialmente viável para iniciar as 

obras. 

Ainda assim, a resposta positiva para a ACECOL veio em 05 de janeiro de 

2010, quando o Presidente do TJ-CE, Desembargador Ernani Barreira, concedeu a 

liminar, suspendendo temporariamente os efeitos da lei. Segundo seu entendimento, 

o direito de propriedade e o direito de construir são superiores ao direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, a lei entraria em conflito com o 

PDP-For, o qual a enquadra como Zona de Interesse Ambiental (ZIA) – essa 

classificação permite edificações na área segundo parâmetros e índices urbanísticos 

pré-estabelecidos. Sendo inconstitucional, seria proibida sua aplicação.  

Foi então encaminhada ao Pleno do TJ-CE uma petição produzida por um 

grupo composto de cientistas, políticos, movimentos sociais e ambientais em defesa 

da constitucionalidade da lei municipal, na qual afirmava que sua suspensão deixaria 

a área vulnerável, sem forte proteção jurídica e, portanto, “[...] „à mercê dos 

interesses privados e da especulação imobiliária que, em benefício de grupos 

econômicos, realizam loteamentos e construções irregulares numa Área de 

Preservação Permanente‟” (O POVO, 13/02/2012). O grupo também obteve o apoio 

da Procuradoria Geral do Município (PMG), que apresentou defesa em favor da 

ARIE ao TJ-CE, através da figura do então Procurador-Geral do Município, Martônio 

Mont-Alverne. Mais adiante, será discutida a postura supostamente contraditória 

desse orgão, colocando o mesmo agente político em duas esferas de ação em meio 

ao conflito. 

Apesar da petição apresentada e do apoio da PGM, em março de 2010, o juiz 

da 2ª Vara da Fazenda Pública determinou que o secretário responsável pelo órgão 

ambiental da capital, então Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle 

Urbano (SEMAM), concedesse licença para a construção do citado loteamento, se 

apoiando na liminar concedida pelo desembargador do TJ-CE em que determina à 

prefeitura a autorizar o início das obras pelos construtores. No mês seguinte (abril de 

2010), o TJ-CE rejeitou a Ação de Inconstitucionalidade (ADIN) movida contra a lei 

municipal, mas não julgou em definitivo sua constitucionalidade. 
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Diante da situação não consolidada, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) 

ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF), na qual questionava a previsão pelo PDP-For de 

ocupação e edificação na região das dunas do Cocó, com o argumento de que feria 

o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (O POVO, 

29/04/2010). 

A efetivação do cumprimento da referida lei também recebeu o apoio do 

Ministério Público do Estado do Ceará (MPE) e da Procuradoria Geral do Estado 

(PGE) que apresentaram pareceres se pautando no argumento de que pelo fato da 

ACECOL ser uma associação civil defensora de interesses específicos de duas 

categorias, não tendo caráter sindical, não poderia ser autora de uma ADIN. O MPE 

também entrou com uma ação anulatória contra uma ACP movida pela ACECOL, 

instrumento jurídico este inviável para fins de interesse privado. 

Ao final de 2010 a indefinição sobre o caso ainda permanecia, visto que o 

processo, tendo como relator o desembargador Paulo Camelo Timbó, entraria em 

julgamento em 02 de dezembro daquele ano. Contudo, seu adiamento foi dado pelo 

Pleno
14

 do TJ-CE em razão do pedido de vista antecipada do processo pelo 

Desembargador Lincoln Tavares Dantas. O processo ainda veio a sofrer mais três 

adiamentos em virtude da mesma razão – respectivamente, pelo Desembargador 

Francisco Suenon Bastos Mota em 16 de dezembro, pelo Desembargador José 

Mário dos Martins Coelho em 03 de fevereiro de 2011 e pelo Desembargador Ernani 

Barreira em 03 de março de 2011. Um dos informantes frisa inclusive que este último 

desembargador “tem fama” de conceder ganho de causa a empreendedores. 

Em março de 2011, o mesmo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública intimou 

novamente o Município de Fortaleza, na figura da SEMAM, a conceder 

licenciamento ambiental ao loteamento sob pena de prisão e multa diária de R$ 

30mil (direcionada ao secretário), em caso de descumprimento. Na intimação, o juiz 

levou em consideração o parecer favorável do MPE, mencionando um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) a ser elaborado pela 1ª Promotoria do Meio 

                                                           

14
 O Tribunal Pleno é compreendido pelo conjunto de todos os desembargadores de um Tribunal de 

Justiça reunidos em votação e presidido pelo Presidente do respectivo Tribunal. Ver em: < 
http://www.tjce.jus.br/institucional/org_julg_trib_pleno.asp>.  Acesso em: 20/01/2013. 

http://www.tjce.jus.br/institucional/org_julg_trib_pleno.asp
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Ambiente. O então secretário da SEMAM, Deodato Ramalho, declarou não ser uma 

surpresa a decisão do juiz, bem como que a Prefeitura iria recorrer, visto que 

discorda daquela área ser objeto de construção privada.  

Na semana seguinte, contudo, o magistrado anulou sua própria decisão em 

virtude da anterior rejeição pelo TJ-CE da ADIN interposta pela ACECOL (O POVO, 

22/03/2011). No último dia do mesmo mês, em reunião do Pleno do TJ-CE, foi, por 

fim, anulada a ADIN por 25 votos contra 08. Significa dizer que a lei ARIE Dunas do 

Cocó voltaria a vigor, ficando assim proibida qualquer intervenção que 

descaracterize aquelas feições naturais, até que outros questionamentos fundados 

invocassem a reabertura do caso ou que a propositora da ação, no caso a ACECOL, 

recorresse do processo. 

As duas possibilidades vieram a ocorrer. A associação dos construtores 

apresentou Embargo de Declaração junto ao TJ-CE, solicitando esclarecimento 

sobre alguns aspectos da decisão, segundo ela, não explicitados. Este é um 

instrumento útil como subsídio em caso de recurso à ação, uma vez que um dos 

advogados da associação demonstrou disposição para recorrer e levar o caso ao 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou até ao Supremo Tribunal Federal (STF), se 

necessário.  

Como agrave ao processo, com a possibilidade de remodelação do Plano 

Diretor da capital em decorrência de grandes jogos esportivos, a Vereadora Magaly 

Marques apresentou Emenda Complementar (EC) para votação na reunião da 

Comissão Especial do Plano Diretor, ocorrida em setembro de 2011, a qual anula os 

efeitos da lei da ARIE. Desse modo, seria considerada Zona de Interesse Ambiental 

(ZIA) – tornando-a passível de permissões para edificação. Conforme seu 

argumento, a ARIE viola os parâmetros apontados pelo PDP-For (Lei Complementar 

nº 62/2009), por se tratar de invasão de competência do legislador complementar.  

Na ocasião da votação, o autor da lei discursou e entregou à mesa diretora 

um abaixo-assinado composto por 5.185 assinaturas contra a EC. Magaly Marques, 

em discurso de caráter ideológico, afirmou que a cidade de Fortaleza precisava 

crescer e o meio ambiente significava um empecilho para tal desenvolvimento. 

Através de intensos protestos e mobilizações da sociedade civil organizada, a 



60 
 

proposta de revogação impetrada por Magaly Marques foi rejeitada por 28 votos 

contra 06 dos vereadores. A Vereadora ainda apresentou recurso questionando 

quórum mínimo de dois terços na votação. A 8ª Vara da Fazenda Pública extinguiu a 

proposta em outubro do corrente ano por falta de provas que atestassem a 

irregularidade ou ilegalidade do projeto de lei. O magistrado considerou que a 

vereadora não apresentou documentos que comprovassem descumprimento do 

Regimento Interno da Câmara Municipal. 

Não obstante, as decisões favoráveis à lei ARIE Dunas do Cocó não 

asseguram uma proteção ambiental efetiva à região, visto que há vários interesses e 

direitos em questão, e as partes que se sentirem prejudicadas de alguma forma 

provavelmente recorrerão das decisões tomadas até o momento. Um jornal local 

afirma que a investida de Magaly é apenas mais uma tentativa de derrubar a lei. Se 

fracassar, dificilmente será a última.  

De fato, após a extinção da EC invocada pela vereadora, houve algumas 

reuniões tanto do legislativo municipal, como da Comissão Especial do Plano 

Diretor, ambas na Câmara dos Vereadores. Contudo, não foram encontradas 

soluções razoáveis para as partes envolvidas a fim de adequar a EC da vereadora 

ao Plano Diretor. Como tentativa de frear os conflitos envolvendo a referida lei, foi 

sugerido o pagamento de indenizações aos proprietários do terreno em questão, a 

fim de desapropriar a área em favor do interesse público, uma vez que a prefeitura 

reconhece a propriedade privada ao realizar cobrança do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) sobre o terreno. Vale ressaltar que 

tal cobrança não pode se fundamentar enquanto ferramenta de legitimação da 

propriedade privada, visto que, se tratando de território de valor incomensurável, a 

cobrança já poderia ser sido suspensa perante solicitação dos proprietários.  

Como desfecho temporário, no mesmo mês, o TJ/CE, aceitando a Apelação 

da PGM na figura de Martônio Mont‟Alverne e acatando a posição contrária ao 

projeto do desembargador Lincoln Tavares, decidiu suspender a sentença que 

impedia a Prefeitura Municipal de validar a referida Lei de nº 9.502/2009, 

significando a proibição de construções no local. Enquanto não ocorria a apreciação 

final, entendeu ser fundamental validar a lei, a fim de evitar maiores danos ao local. 

Por sua vez, a ACECOL abriu novamente recurso por meio de Agravo Regimental. 
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Todavia, para surpresa dos defensores das dunas em questão, um decreto 

judicial divulgado em 03 de janeiro de 2013 veio a autorizar intervenções urbanas na 

área, mais precisamente, a construção do complexo residencial Central Park em 

parte remanescente do loteamento Jardim Fortaleza. Novamente o juiz da 2ª Vara 

da Fazenda Pública determinou que a SEMAM concedesse as aprovações 

definitivas para a execução dos projetos da iniciativa privada, incluindo alvará e 

licença cabíveis. O decreto judicial parece ter desconsiderado a posição contrária do 

Ministério Público e considerado um suposto Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC)
15

 assinado ainda na gestão petista de Luizianne Lins, em 16 de outubro de 

2012 - período entre 1º e 2º turnos das eleições municipais. Outra surpresa reside 

no conhecimento das partes presentes, que além da ACECOL e das construtoras 

Unit, Flórida, Waldir Diogo e Central Park Participações Ltda, estavam o  então 

Procurador Geral do Município (Martônio Mont´Alverne) e o ex-secretário da SEMAM 

(Adalberto Alencar), figuras estas que durante os trâmites do conflito se declaravam 

oponentes aos loteadores. 

Tal documento prolonga a polêmica, uma vez que o magistrado afirma ter a 

Prefeitura de Fortaleza renunciado ao direito de recorrer da decisão, dando plenos 

poderes para a legitimação do direito de construir. Contudo, o Ministério Público, 

através da Procuradora supracitada, afirma que cabe recurso à ação. Diante desta 

posição um paradoxo se constrói, visto que o ex-Procurador da PGM encaminhou ao 

TJ-CE no mês seguinte (dezembro de 2012) uma petição contra tal acordo, na qual 

solicitava a desconsideração do documento pelo desembargador responsável pelo 

caso, Durval Aires Filho. Nos termos da contestação, ele alega se tratar de uma 

“petição unilateral, firmada apenas pelos advogados dos apelados” e não 

homologada pela justiça, ou seja, seria apenas uma minuta de acordo. Explica ainda 

que, além de não constar sua assinatura digital, não poderia ter sido apresentada 

nos autos ao TJ-CE, acreditando ter sido um equívoco por parte dos advogados.  

Por outro lado, para o presidente da ACECOL, Athayde Neto, o documento 

tem validade por ser um ato jurídico perfeito, sendo irretratável, irreversível e 

irrevogável. Para mitigar o impacto ambiental em consequência das obras, a 

                                                           
15

 De acordo com a Lei da Ação Civil Pública nº 7347/85, art. 5º, parágrafo 6º, o TAC é um 
instrumento jurídico extrajudicial utilizado para estabelecer comprometimentos sobre determinadas 

condições entre as partes de um acordo, realizado perante promotores de justiça e/ou procuradores. 
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ACECOL se comprometeu a plantar 100 árvores da mesma espécie para cada 

árvore derrubada e a criar um horto florestal mantido em constante replantio de 

plantas nativas do local. Como cumprimento ao “TAC”, a ACECOL garante ter pago 

a quantia de R$500 mil como medida de compensação, além de alegar despesas 

advocatícias da Fazenda Pública Municipal no valor de R$ 60mil, segundo determina 

o TAC, em benefício Associação dos Procuradores da Administração Centralizada 

do Município de Fortaleza (O POVO, 14/01/2013). Contudo, uma das advogadas 

envolvidas no processo esclareceu em entrevista que mesmo que o documento se 

trate de um TAC, este não devia ter peso jurídico na questão, uma vez que versa 

sobre o meio ambiente - bem indisponível e tema jurídico inegociável, por se tratar 

de interesse público. 

Para além das informações e contrainformações proferidas por esses polos 

ativos do conflito, o início das obras não pode ser concedido até que a SEMAM 

emita o devido alvará e as licenças ambientais cabíveis. Águeda Muniz, secretaria 

da pasta do meio ambiente e urbanismo na nova gestão municipal, afirma não ter 

recebido notificação da justiça para fazê-lo, além de estar aguardando parecer 

emitido pela PGM sobre a polêmica. Por hora, a providência tomada pela secretaria 

foi o envio de uma equipe técnica in loco, que constatou o não início das obras.  

Houve ainda uma reunião entre o novo procurador-geral do Município, José 

Leite Jucá Filho, Águeda Muniz, integrantes dos Movimentos Salvemos as Dunas do 

Cocó e SOS Cocó; e João Alfredo. O objetivo foi ouvir as partes e analisar o caso 

para então a PGM tomar sua postura, tendo como orientação do novo Prefeito de 

Fortaleza, Roberto Cláudio (PSB), a prevalência ao meio ambiente - seguindo o 

entendimento da prefeita antecessora, que defendia a lei da ARIE como uma 

proteção extra a já reservada pela legislação federal, por suas especiais 

características. Devido a esse entendimento, as liberações de licenças para 

construções no local foram negadas, à época, mesmo quando a lei municipal estava 

suspensa. Antes de deixar o comando municipal, a então prefeita entregou em 26 de 

dezembro de 2012 à Câmara Municipal um projeto de veto popular que objetiva a 

proibição de construções públicas ou privadas no âmbito daquela área verde, exceto 

em casos de utilidade pública ou interesse social, conforme previsto em lei federal. 

O instrumento político foi elaborado pelo Movimento Veto Popular em Defesa do 
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Cocó, a partir da obtenção de 750 assinaturas dos eleitores do bairro. A lacuna 

política que se configura nesse momento é o fato do “TAC” ter sido firmado entre a 

Prefeitura e a ACECOL às vésperas do término de mandato de Luizianne Linz, ao 

final de 2012. 

O primeiro mês de 2013 foi marcado por decisão judicial do Desembargador 

Romulo Moreira em favor da apropriação imobiliária sobre a ARIE, entendendo 

como legítima a existência do TAC. Em resposta, o atual prefeito declarou a 

intenção de recorrer da decisão, determinando que a PGM a questionasse perante 

os órgãos judiciais, na tentativa de reverter a interpretação judicial. Enquanto uma 

decisão definitiva não é tomada, a SEUMA assegura que não concederá 

licenciamento para nenhuma iniciativa imobiliária e que mantém as dunas do Cocó 

sob vigilância constante, a fim de evitar o início de qualquer obra sobre o patrimônio 

natural, sob pena de autuação. 

Na tentativa de rever a decisão, em 23 de janeiro, foi realizada na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) – CE mais uma audiência pública para discutir o 

embrólio, tendo como pauta principal o TAC. Ademais, os movimentos sociais e 

ambientais continuaram se mobilizando, promovendo em 16 de fevereiro novo ato 

público no Anfiteatro do “Parque do Cocó” em defesa das dunas e da revogação da 

decisão judicial em prol das construções, além da solicitação junto ao prefeito do 

município que intensifique a fiscalização no local e elabore um plano de manejo para 

a área.  

Em abril, ocorreu nova reunião da Comissão de Meio Ambiente na 

Assembleia Legislativa (AL), com a presença de Eduardo Diogo (representante da 

Construtora Waldyr Diogo e também Secretário do Planejamento e Gestão do 

Governo Estadual) e novamente com a articulação dos movimentos populares, no 

intuito de organizar um Veto Popular em favor da proteção ambiental já exposta. 

Permanecem, ainda assim, pendências políticas e jurídicas em torno do 

conflito ambiental em questão, visto que os representantes sociais agora lutam pela 

manutenção do veto à emenda da PLC20 por parte da Câmara Municipal, pela 

efetivação do Veto Popular entregue em maio de 2013 ao prefeito Roberto Cláudio 

dando o direito democrático ao povo de decidir sobre as definições a cerca da região 
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do Cocó, bem como pela garantia de uma regulamentação definitiva para o parque 

pelo Governo do Estado e de um Plano de Manejo específico para a ARIE. 

Em meio a divergências de entendimento entre os próprios membros do 

judiciário quanto ao caso das dunas, o processo permaneceu sem novidades 

durante todo o restante do ano de 2013.  Já no último mês do ano, o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu o pedido de liminar em medida cautelar impetrado 

pelas construtoras em ação, rejeitando a validação do suposto TAC. Portanto, tal 

decisão dá efeito suspensivo às decisões anteriores em favor dos empreendedores. 

As construtoras Waldyr Diogo Ltda., Central Park Empreendimentos e Participações 

Ltda., Unit Construtora e Incorporadora Ltda e Microempresa e Construtora Florida 

Ltda., representadas pela ACECOL, alegam que por ser uma medida cautelar, a 

decisão ainda está passível de julgamento do mérito final, adiado para momento 

posterior. 

Para além das mobilizações realizadas e das controvérsias políticas e 

jurídicas em exemplos de grande repercussão social, política, urbana e ambiental 

como este, é notável a permanência de conflito de grande profundidade envolvendo 

a manutenção desse reduto natural como relevante área verde de Fortaleza. Para o 

autor da lei em questão está claro que “esta é uma guerra que envolve várias 

batalhas” (O POVO, 10/2011).  

A par da contextualização histórica que originou a configuração atual da 

cidade de Fortaleza e da depreciação natural sofrida em seu processo evolutivo, é 

relevante discorrer acerca da importância da dinâmica urbanoambiental na região do 

Cocó. Pondo em evidência as funções ambientais e sociais dos campos dunares 

que estão em objeto de disputa, se torna possível atribuir a valorização necessária a 

sua preservação em meio ao corrente conflito analisado a seguir. Logo, serão 

explanadas as funções da dinâmica dunar e sua relação com a planície costeira e a 

zona litorânea de Fortaleza, bem como os aspectos físicos das dunas do Cocó. 
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2.3. Área verde do Cocó: um alvo no jogo urbano 

O Zoneamento Ecológico-Econômico delineado pelo panorama histórico de 

crescimento de Fortaleza demonstra que esta não possui uma trajetória de 

preservação efetiva dos seus recursos naturais. Utilizando como argumento central 

o desenvolvimento da cidade, permanecem diversas iniciativas urbanísticas, tanto 

públicas quanto privadas, que de alguma forma fragilizam a estrutura geofísica dos 

recursos naturais disponíveis na cidade.  

Enfocando no processo de desenvolvimento da região do Cocó, tais 

iniciativas urbanísticas promoveram o „estrangulamento‟ de sua área verde ao longo 

do tempo. Prova dessa dinâmica são as dunas do Cocó, que se encontram como um 

dos últimos resquícios naturais existentes. Muitos são os casos já detectados de 

atitudes, criminosas ou não, de degradação natural na região do Cocó. Algumas 

delas, de menor proporção, talvez nem tenham identificados seus autores; outras 

tomaram grande repercussão midiática ao configurarem casos de conflitos 

ambientais propriamente ditos.  

Torna-se relevante, portanto, realizar uma breve descrição dos casos de 

degradações mais relevantes sofridos pela área verde do Cocó ao longo dos últimos 

anos, identificados a partir do acompanhamento dos acontecimentos 

urbanoambientais pertinentes e noticiários de veiculação local, a fim de situá-lo 

enquanto um alvo dentro da dinâmica mercantilista da cidade. São eles: 

 

I. TORRE IGUATEMI EMPRESARIAL: um intenso conflito foi vivenciado em 

Fortaleza envolvendo a área verde do Cocó entre os anos de 2007 e 2008. O 

Movimento Ecológico SOS Cocó e a SEMAM – Secretária Municipal do Meio 

Ambiente e Controle Urbano entraram em disputa no que concerne à polêmica 

construção do edifício Iguatemi Empresarial, pertencente ao Grupo Jereissati. 

Supostamente construída dentro do correspondente a uma Área de Preservação 

Permanente (APP) do “Parque do Cocó”, conforme Frota; Meireles; Rocha 

(2009) e Bernardini; Aguiar (2009), se previa graves consequências ambientais a 

partir de sua interferência na dinâmica ecológica. Ainda assim, a SEMAM 
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autorizou o empreendimento, possibilitando consequências negativas para 

cidade, como: intensificação do congestionamento de tráfego no bairro; 

diminuição da área verde e da biodiversidade; colaboração para a destruição da 

camada de ozônio; interferência no curso natural do rio Cocó, agravando a 

ocorrência de alagamentos; prejuízo da qualidade de vida desta geração e das 

futuras; além de abrir precedente para a construção de novas edificações em 

áreas verdes da capital cearense. 

 

II. DELIMITAÇÃO DA POLIGONAL PARA O PARQUE: buscando torná-lo 

reconhecido legalmente pelo Governo do Estado do Ceará, há anos os órgãos 

públicos e a mobilização ambientalista – dentre os quais se destacam o SOS 

Cocó e a Sociedade Cearense de Defesa da Cultura e do Meio Ambiente 

(SOCEMA) – vem promovendo debates a fim estabelecer uma delimitação 

possível, isto é, que garanta a proteção ambiental, mas que também garanta o 

crescimento urbanístico da região. Contudo, até o momento esta área verde não 

foi efetivada perante a lei devido à discussões quanto à possível necessidade de 

indenizações para alguns imóveis já instalados dentro da poligonal anteriormente 

estabelecida. Além disso, se discute a possibilidade de agregar o território da 

ARIE ao parque, visto que são ecossistemas inteiramente interligados, não 

devendo ser dissociados. Tal fato pode ser tomado como exemplo dos impasses 

entre o político, o jurídico e o ambiental na zona urbana. 

 

III. INCÊNDIOS E DESMATAMENTOS CLANDESTINOS: vem sendo detectados 

inúmeros casos de queimadas e desmatamentos no local, ainda sem 

identificação dos responsáveis. Um dos integrantes do Movimento Salve as 

Dunas do Cocó apontou novos episódios de incêndio entre os dias 18 e 19 de 

janeiro de 2013 nas proximidades das instalações da Cagece dentro da ARIE, 

localizado entre as dunas e o rio Cocó. Um integrante do Movimento SOS Cocó 

afirma em entrevista que tais episódios de incêndios são promovidos pelos 

construtores a fim de descaracterizar a vegetação do local. Em 12/3/13 foram 

detectadas extensas áreas de desmatamento de árvores de médio/grande porte 

dentro da ARIE e abertura de passagens para veículos, supostamente 

promovidos pela Construtora Beta (a mesma que realizou a construção da Torre 

Iguatemi). Denúncias foram realizadas junto à SEUMA (Secretaria de Urbanismo 
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e Meio Ambiente de Fortaleza), antiga SEMAM, para fiscalização e autuação no 

local.  

     

IV. ATERRAMENTO E ACÚMULO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: segundo 

informante residente das proximidades, moradores da região observaram que 

durante o período de um mês houve movimentação de caminhões no local 

descarregando areia e pedras dentro do território da ARIE.  Salienta ainda que já 

houve aterramento de olhos d‟agua e presença de tratores trabalhando em dias 

de feriados, apontando a movimentação de empreendedores da construção civil. 

O titular municipal da pasta do meio ambiente na época, Adalberto Alencar, 

acredita que o ato se assemelha a descarte de entulhos e garante ter 

providenciado uma visita técnica acompanhada de relatório oficial sobre o fato e 

intensificar a fiscalização no local. Foi identificada também a presença de grande 

quantidade de entulhos, depositados por caminhões-caçamba clandestinos. 

 
 

V. ESTACAS E CERCAS: cercas de arames também foram instaladas dentro da 

ARIE, por investidura da Coordenadoria de Biodiversidade do Conselho de 

Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM). Com justificativa de caráter 

técnico, objetivava separar a poligonal do “parque” de um sítio com moradores 

populares. Por intermédio do MPF, a instalação foi interrompida. Foram também 

depositadas diversas estacas de concreto empilhadas dentro da área das dunas 

indicando possíveis obras, conforme denuncia uma rede social. Na ocasião da 

visita técnica realizada, se identificaram diversos piquetes de concreto fincados 

no solo, demarcando um longo acesso terraplanado. Uma militante do 

movimento ambientalista informou serem indícios de construção de uma via de 

acesso
16

, supostamente iniciada na lateral do edifício vizinho e atravessando 

toda a ARIE até a Rua Magalhães Pompeu, ou seja, estes piquetes demarcavam 

possível abertura de via de acesso atravessando o território da ARIE. 

                                                           
16

 A observação através do Google Earth confirma a existência de uma trilha em meio à vegetação 

percorrendo exatamente o trajeto narrado pela militante. 
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VI. DRAGAGEM
17

 DE TERRENO LIMÍTROFE AO „PARQUE‟: em terreno limítrofe 

ao „parque do Cocó‟, próximo ao Shopping Iguatemi, foi iniciada uma obra de 

dragagem do Rio Cocó em meados de 2013. A placa de informações técnicas 

instalada na guarita informava ser iniciativa da SEMACE, apesar de Águeda 

Ribeiro (representante da SEUMA) afirmar que a Prefeitura não concedeu 

autorização para a mesma. Um geógrafo presente afirmou que a obra se 

assemelhava a uma aterragem ao invés de dragagem, dado o grande volume de 

areia espalhada sobre área verde desmatada, em nível avançado. Ademais, 

havia grande quantidade de barras espessas de ferro depositadas na areia e na 

água, a qual se encontrava com coloração alaranjada, indicando processo de 

oxidação. “Este ferro é utilizado para baixar o lençol freático, ou seja, quando se 

deseja terraplanar e concretar uma área que tem lençol freático alto, se coloca 

barras de ferro para baixá-lo e dificultar o brotamento de água na superfície”, 

esclareceu o geógrafo. Vale salientar que esse local se trata de zona de 

mangue, portanto é APP. A representante do MP garante buscar 

esclarecimentos junto à SEMACE, a fim de tomar conhecimento da natureza e 

da legalidade da mesma. Alguns presentes especulavam a possibilidade da obra 

estar ligada à expansão do shopping supracitado. Após nova visita ao local, 

realizada em janeiro de 2014, se verificou o abandono do mesmo. Não havia 

qualquer indício de término da obra e nem guarita para informação, apenas uma 

grande área desmatada e terraplanada sem qualquer utilização. 

VII. DESCARACTERIZAÇÃO DE QUADRAS ANTES VEGETADAS: Outro ponto  

identificado como alvo de iniciativas degradantes são duas quadras localizadas 

do lado oposto da ARIE, no outro lado da Avenida Sebastião de Abreu em limite 

com o “parque”. Por se tratar de área totalmente arborizada, era considerada 

parte da poligonal para criação do Parque do Cocó. Contudo, durante o feriado 

da Semana Santa de 2006 - provavelmente para evitar fiscalizações, afirma um 

deles em entrevista - moradores das imediações visualizaram a completa 

descaracterização dos dois quarteirões, no qual foram inteiramente desmatados 

e cercados. Apontam como autor da ação a Construtora Ultra Data, de 

                                                           
17 Segundo a Lei nº 11.610/07, a Dragagem consiste em uma obra ou serviço de engenharia que 

consiste na limpeza, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de 

rios, lagos, mares, baías e canais. 
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propriedade de Eduardo Diogo - um dos empreendedores que disputa pela ARIE 

e atual Secretário de Planejamento do Governo do Estado do Ceará. 

 

VIII. GRADES DE ISOLAMENTO: na parte interna da área verde foi instalada uma 

cerca gradeada, segregando o território pertencente à ARIE da suposta 

delimitação do parque. Um morador das redondezas aponta que sua instalação 

foi de iniciativa dos proprietários (que compraram a mesma cerca usada pelo 

Governo do Estado) em concordância com a SEMACE, que à época alegou 

questões de segurança. Existe uma recomendação do MPF para sua retirada, 

apesar de até o momento a cerca permanecer no local. Os prejuízos da sua 

permanecia no local seriam o isolamento dos animais terrestres, impedindo seu 

cruzamento, e também o acesso à água potável aos que estão do lado do 

“parque”. Observando a imagem, percebe-se também uma faixa de terra 

desprovida de vegetação com aproximadamente quatro metros de largura 

paralela à cerca. Suspeita-se que a mesma foi desmatada e adicionada de areia 

de duna. “[...] eles fizeram isso pra parecer que não há continuação do 

ecossistema entre as duas áreas para que assim não englobem a ARIE à 

delimitação do “parque””, revela João Alfredo. De fato, a simples observação da 

imagem explicita o contraponto entre um lado da cerca contemplado por uma 

mata densa e o outro, totalmente desprovido de vegetação. 

 

IX. AVENIDA PAISAGÍSTICA E PONTE ESTAIADA: em 22 de abril de 2013, por 

ocasião de reunião extraordinária conjunta entre a Comissão de Legislação e do 

Meio Ambiente, se discutiu e votou a aprovação do Projeto de Lei Complementar 

(PLC) 20, referente a um pacote de intervenções urbanísticas na região do Cocó, 

com o apoio do vereador Carlos Mesquita. Na ocasião, o PLC 20 foi aprovado, 

incluindo a construção de uma avenida paisagística no entorno do Cocó. 

Contudo, sua aprovação foi questionada logo no dia seguinte em virtude da falta 

de esclarecimento sobre os autores do PLC. Entre os votantes, se entendeu que 

as propostas eram de origem do Poder Executivo Municipal, enquanto, de fato, 

eram do Legislativo Estadual, ocasionando constrangimento entre os membros 

da base aliada do prefeito – que se sentiram induzidos a votar a favor da 

emenda, mesmo tendo posição contrária, a exemplo dos vereadores Paulo 
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Diógenes (PSD) e Evaldo Lima (PCdoB). Tal fato desencadeou uma 

manifestação política em favor de um veto à emenda por parte do prefeito. No 

dia seguinte, nova audiência pública foi realizada na Câmara Municipal, com 

mesma pauta, abordando especificamente a proposta de construção da via de 

acesso em questão e a construção de uma ponte estaiada sobre o “parque do 

Cocó”. Na semana seguinte (29 de abril), foi realizada nova audiência pública, 

por proposição da deputada Eliane Novais, abordando o projeto da ponte 

estaiada. Por hora, se encontra paralisado. 

 

X. CORREDOR DE TRANSPORTE NA AVENIDA ANTONIO SALES: em julho de 

2013 se iniciou grande polêmica envolvendo a construção de duas alças de 

viaduto entre as Avenidas Antonio Sales e Engenheiro Santana Junior que, 

segundo a SEUMA, consiste num corredor de transporte o qual objetiva viabilizar 

um deslocamento mais rápido para os usuários do transporte público entre o 

Terminal do Papicu e Antônio Bezerra. A partir do desmatamento de 94 árvores 

de médio e grande porte no “Parque do Cocó” em virtude do início das obras, 

diversos grupos de manifestantes se organizaram e instalaram acampamento no 

local por 85 (oitenta e cinco) dias, munidos de cartazes, faixas e gritos de 

protesto na tentativa de conter o avanço da obra. Sensibilizado, o MPF 

promoveu audiência pública no mesmo mês, com o intuito de discutir a questão e 

exigir o embargo da obra. Acatando a ação popular, uma liminar, expedida pela 

2ª Vara da Fazenda Pública, obrigou a prefeitura a paralisar a obra, visto que, 

sendo patrimônio da União, a intervenção não possuía autorização para 

continuar (O POVO, 17/07/2013). Apesar dos esforços e dos confrontos violentos 

entre manifestantes e as polícias da Prefeitura e do Estado, posteriormente, a 

obra foi definitivamente autorizada, por força da decisão do Tribunal Regional 

Federal da 5ª. Região, e se encontra atualmente em pleno andamento. 

 

XI. Por último, e não menos importante, a intenção da iniciativa privada de executar 

um projeto de empreendimento onde hoje se encontram as dunas do Cocó, 

objeto de lei municipal que as classificam como ARIE.  
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Visando ampliar a compreensão a cerca desse processo urbanoambiental e 

complementar a discussão aqui apresentada, será exposto a seguir um mapa de 

visualização de impactos (ver figura 7), no qual é possível identificar alguns dos 

supracitados pontos de degradação sofridos do ponto de vista geográfico, 

compreendendo como se dá a dinâmica de urbanização dessa área. 

As breves descrições de algumas das principais degradações sofridas 

conjuntamente com a observação do mapa de visualização de impactos 

demonstram que a área verde inserida no Bairro Cocó está colocada como refém 

das disputas pelo solo urbano. O demonstrativo de degradações sofridas pela área 

ao longo dos últimos anos aponta esta como uma das regiões da cidade que melhor 

representa o avanço da urbanização sobre os recursos naturais.  

É fundamental evidenciar que grande parte dos impactos negativos 

observados na região se dá internamente ao território que corresponde à ARIE – 

fato que a coloca em situação de alta vulnerabilidade ambiental frente às iniciativas 

empreendedoras. Com o agravante de se localizar em região de alto valor 

imobiliário, esse território é colocado como um alvo do jogo urbano, sendo objeto de 

disputa e degradação por diversos atores sociais, seja públicos ou privados. Nessa 

geografia das oportunidades, estão envolvidos argumentos e estratégias que podem 

ser melhor compreendidos a partir do entendimento da lógica político-jurídica e dos 

instrumentos sociopolíticos que regem essas disputas ambientais.  

Nesse sentido, se faz esclarecedor pensar as transformações estruturais e 

funcionais da paisagem urbana e a destinação dos elementos naturais de grandes 

cidades como Fortaleza, correlacionando-as às representações da ordem e da 

desordem, da justiça e da injustiça que a elas podem ser associadas (BENEVIDES, 

2009) através das tomadas-de-decisão dos agentes públicos dos governos locais, 

bem como dos órgãos de justiça, buscando compreender a lógica que tece tais 

relações políticoambientais na dinâmica urbana atual e suas peculiaridades 

(BERNARDINI, 2012).  
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FIGURA 7: Mapa de identificação de impactos 

FONTE: BERNARDINI; FARRAPEIRA NETO, 2014. 
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3 AS POSTURAS DOS AGENTES POLÍTICOS, JUDICIÁRIOS E SOCIAIS 

FRENTE À CONFLITUALIDADE URBANOAMBIENTAL 

Entender como se dão as posturas política e judiciária frente aos conflitos 

ambientais exige a antecedente compreensão de quem são os agentes sociais 

atuantes nessas esferas públicas, analisando seus papéis, seus objetivos, 

estratégias e discursos no cenário destes conflitos, identificando ainda quem são os 

defensores e os opositores do meio ambiente no meio urbano. Acselrad (2004) e 

Zhouri e Laschefski (2010), mais recentemente, elucidam essa discussão na 

tentativa de identificar quem são os verdadeiros opositores nos conflitos ambientais. 

Afirmam haver para estes duas categorias: os opositores explícitos e os opositores 

ocultos. Os primeiros são facilmente identificados geralmente pelos interessados da 

iniciativa privada, enquanto os últimos geralmente se figuram por alguns agentes do 

Legislativo e do Executivo que, enquanto, se expõem como agentes de mediação 

nos conflitos, também podem ser identificados como representantes ocultos dos 

interesses elitistas, visto que muito do empresariado local de alto escalão é 

componente das esferas política ou judiciária. João Alfredo, autor da lei, costuma 

dizer que o conflito envolvendo as Dunas do Cocó se resume a um embate entre o 

interesse público e o interesse privado: “Você tem o que tá vinculado à compreensão 

da necessidade de proteção de uma das áreas mais importantes do ponto de vista 

da pré-história do território de Fortaleza, se assim disser, e os interesses mais 

imediatos do capital imobiliário”. 

Entretanto, para além da identificação oponível de opositores e defensores do 

meio ambiente ou do interesse público contra o interesse privado, se verifica nesta 

pesquisa uma configuração ainda mais complexa envolvendo os conflitos 

ambientais. Ao debruçar sobre o caso dunas do Cocó, se revelou a existência de 

divergências internas nas esferas de ação, ou seja, não há uma concordância ou 

sincronia nos posicionamentos entre os agentes de uma mesma esfera do conflito. A 

exemplo do que se quer dizer, se percebe que no âmbito social existem opositores 

explícitos e ocultos, como defensores explícitos e ocultos do meio das dunas em 

questão; e o mesmo ocorre dentro das esferas política e judiciária. 

Visto isso, esse estudo de caso retrata questões que o colocam numa escala 

mais ampla de complexidade frente a outros conflitos ambientais existentes na 
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cidade de Fortaleza. Os recursos naturais são posicionados enquanto bem de 

controle social, fazendo de um território em disputa uma zona de inevitáveis relações 

de poder. 

Observa-se que há dificuldades na identificação dos sujeitos concretos de um 

conflito ambiental, assim como não se sabe ao certo quem são os prejudicados. Tal 

conjuntura promove uma espécie de mancha nebulosa na defesa de direitos 

coletivos e difusos, a exemplo do direito ao meio ambiente, segundo Acselrad 

(2004), uma vez que não está claro quem são seus agressores e seus protetores, 

tornando os conflitos de ordem ambiental difíceis de serem tratados. Ademais, eles 

tendem a se perder dentro das ações sociais e mercadológicas, envolvendo 

recursos sem valor econômico e pertencendo a um poder que não tem dono definido 

(BERNARDINI, 2012).  

Dentro desse panorama de identificação dos agentes defensores e opositores 

nos conflitos ambientais, cabe uma breve explanação acerca da perspectiva da 

justiça ambiental e dos direitos já consagrados em lei que ela assegura como forma 

de mitigação de tais conflitos e de suas consequências sociais e ambientais. 

 

3.1. A perspectiva da justiça ambiental frente a conflitos ambientais 

A efetivação do direito ao meio ambiente sadio vem atualmente abrindo 

espaço de discussão em diversos âmbitos do saber. Questiona-se quem são os 

responsáveis pela defesa do meio ambiente, especialmente em núcleos urbanos, 

nos quais há intensas disputas entre os defensores da proteção ambiental e do 

crescimento urbanístico, acarretando inúmeros conflitos ambientais, como o caso 

supracitado das dunas do Cocó. 

Visando entender a lógica que rege especialmente os litígios ambientais - 

aqueles conflitos que buscam consenso na esfera judicial, será analisada a atuação 

dos poderes judiciário e político frente aos conflitos urbanoambientais, além da 

atuação da esfera social, a partir da casuística já relatada, sob a luz da justiça 

ambiental. A fim de nortear as discussões e a busca por soluções e consensos, o 

conceito de justiça ambiental, desenvolvido por Acselrad et. al. (2009), vem sendo 
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bastante utilizado tanto na esfera acadêmica como nas esferas políticas e judiciais. 

Acselrad (2004) elucida a ideia de que a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, tal como prevista pela Constituição Federal, está diretamente ligada à 

compreensão da justiça ambiental, segundo a qual deve ser considerada como 

noção impregnada ao ordenamento jurídico, uma vez que são constantes as 

tentativas de dissociar os danos ambientais a uma punição justa através de 

manobras jurídicas. 

A justiça ambiental é entendida como uma diretriz para a efetividade no 

tratamento justo tanto aos indivíduos quanto aos recursos naturais, no sentido de 

que não devam suportar uma carga desproporcional ou maior de risco do que 

resistem, provenientes de decisões, operações ou políticas ambientalmente 

negativas. Dito com outras palavras, é o esforço social no que diz respeito à 

elaboração, desenvolvimento, implementação e reforço de políticas, leis e 

regulações ambientais igualitárias e proporcionais à capacidade de suporte social e 

ambiental (ACSELRAD, et. al., 2009). Nesse sentido, 

 

A noção de justiça ambiental implica, pois, o direito a um meio 
ambiente seguro, sadio e produtivo para todos, onde o “meio 

ambiente” é considerado em sua totalidade, incluindo suas dimensões 
ecológicas, físicas construídas, sociais, políticas, estéticas e 

econômicas (ACSELRAD, et. al., 2009, p. 16). 

  

Dentro da compreensão da justiça ambiental, Figueroa e Mills (2003) afirmam 

haver duas dimensões para o conceito: a da justiça distributiva e a da justiça 

participativa. A primeira compreende os modos de distribuição dos benefícios e dos 

encargos ambientais, enquanto a segunda aponta para os agentes e para as 

tomadas de decisões com relação às distribuições.  

Embora haja esforços para favorecer a dimensão distributiva, os defensores 

da dimensão participativa afirmam que a análise exclusiva da primeira dimensão não 

permite considerar a natureza dos riscos e males associados à sobrecarga 

ambiental. Além disso, atribuem a essa análise exclusiva os equívocos nas tomadas 

de decisão em matéria ambiental: “[...] é essa a razão por que o processo de tomada 
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de decisões é frequentemente parcial, de cima para baixo, e negligencia os direitos 

democráticos” (FIGUEROA; MILLS, 2003, p. 439). Diante das arestas presentes na 

lapidação dessas dimensões, a noção de justiça social vem dar amplitude ao 

entendimento da justiça ambiental, quando elucida que “A justiça social é uma 

aplicação particular de princípios justos a conflitos que surgem da necessidade de 

cooperação social na busca do desenvolvimento individual” (HARVEY, 1980, p. 82). 

Nos próximos subtópicos é analisado como se dá a aplicabilidade desses princípios 

justos nos âmbitos político e judiciário frente aos conflitos ambientais. 

  

 

3.2 A lógica política na configuração dos conflitos ambientais 

Teoricamente, todas as esferas públicas de gestão, em concomitância com a 

sociedade, são responsáveis pela manutenção e preservação dos patrimônios 

ambientais da cidade, bens de uso comum a todos. Os representantes 

governamentais exercem, por sua vez, papel de grande relevância enquanto ente 

operacionalizador dos direitos da cidade. Nesse sentido, é  papel das esferas 

governamentais zelar pelo bem-estar da população e ser o promotor de uma melhor 

qualidade de vida. É seu dever elaborar políticas públicas eficazes, implementar 

bons projetos e aplicar a legislação de forma ponderada, a fim de minimizar ou, se 

possível, erradicar os problemas existentes, como por exemplo aqueles relativos à 

preservação ambiental, um dos maiores em âmbito urbano (BERNARDINI, 2012).  

Certeau (1994), ao discursar sobre os instrumentos e lógicas reguladoras da 

vida urbana, elucida a ideia da cidade como palco de contradições e expressões de 

poder político, sob as quais se legitimam as práticas urbanizatórias. Remonta que 

 

 

Hoje, [...] temos de constatar que se, no discurso, a cidade serve de 

baliza ou marco totalizador e quase mítico para as estratégias sócio-
econômicas e políticas, a vida urbana deixa sempre mais remontar 
àquilo que o projeto urbanístico dela excluía. A linguagem do poder 

„se urbaniza‟, mas a cidade se vê entregue a movimentos 
contraditórios que se compensam e se combinam fora do poder 

panóptico. A Cidade se torna o tema dominante dos legendários 
políticos, mas não é mais um campo de operações programadas e 
controladas. Sob os discursos que a ideologizam, proliferam as 

astúcias e as combinações de poderes sem identidade, legível, sem 
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tomadas apreensíveis, sem transparência racional – impossíveis de 
gerir (CERTEAU, 1994, p.174). 

 

Tendo em mente esse apontamento inicial de Certeau (1994), Correa (1993) 

coloca o Estado como “agente modelador do espaço urbano capitalista” e enquanto 

tal detém instrumentos e mecanismos para traçar a configuração da conjuntura 

urbana e ambiental, embora na maioria das vezes as medidas adotadas gerem 

conflitos ambientais de toda ordem. Isso se deve ao fato do Estado ser um ente 

público multifacetado, isto é, possui várias frentes de ação e operacionalidades – se 

revertendo em múltiplos posicionamentos diante de um mesmo problema urbano.  

Trazendo essa reflexão para o objeto da pesquisa, se percebe que os 

agentes estatais atribuem múltiplas interpretações e operacionalizações para a 

situação que envolve a preservação das dunas do Cocó. Enquanto alguns 

operadores públicos entrevistados entendem que aqueles recursos naturais devem 

ser guardados de proteção, outros entendem que o arcabouço jurídico permite 

edificações no local. Diante de suas posições, buscam ferramentas jurídicas e 

instrumentos políticos que permitam uma ação em favor de seus entendimentos. 

Como agrave a essa configuração, existem aqueles agentes políticos ocultos, que 

não se sabe ao certo se defendem ou se opõem à questão, visto que se abstém do 

voto nas plenárias ou não se pronunciam sobre o assunto.  

Segundo Fuck Junior (2004), o modelo desordenado do espaço urbano 

produzido socialmente é fruto tanto dos modos pelos quais a sociedade se apropria 

da natureza e lhe atribui valor econômico, quanto da forma de controle e 

ordenamento propiciados pelas ações do Poder Executivo, que tem em suas raízes 

históricas uma cultura política própria (ORTIZ, 2008). 

Considerando o processo histórico que marcou o crescimento urbano de 

Fortaleza e a atuação dos governos municipal, estadual e federal frente à proteção 

das áreas verdes da cidade, se percebe que a administração pública promoveu mais 

uma separação do que a unificação dos bens coletivos e difusos ao permitir o 

crescimento da cidade sem um planejamento urbanístico que integrasse de forma 

harmônica os bens materiais e naturais. Desse modo, os recursos naturais da 
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cidade foram sendo estrangulados pelo avanço urbanizatório sem a devida 

precaução. Benevides (2009, p. 134) justifica que “[a]o operar como se um existisse 

independentemente do outro, como se o patrimônio material, por exemplo, existisse 

fora da paisagem que o contém, mais que empobrecer o sentido da lei, revela a 

miopia da administração pública e os interesses econômicos que lhe são 

subjacentes”. 

Mais notoriamente em se tratando de matérias ambientais, vem sendo 

observado ao longo da formação urbana de Fortaleza que os interesses públicos 

secundários (ligados aos interesses minoritários ou individuais) dos governos 

municipais vem se sobrepondo aos de caráter primário (referentes ao interesse da 

coletividade), demonstrando que os casos de conflitos ambientais geralmente não 

são tratados de forma democrática.  Prova disso, “[...] são incontáveis os descasos 

com os bens considerados públicos, as licenças criminosas concedidas para 

construções, a cooptação da administração pública pelas elites e as próprias obras 

públicas que frontalmente ameaçam o patrimônio natural (BENEVIDES, 2009, p. 

130). Confirmando a existência de cooptação da administração pública pelas elites 

fortalezenses, Freitas (2004) explicita que  

 
 

Comumente os setores governamentais se aliam aos interesses 
imobiliários para reservar (produzir) estes ecossistemas 
estrategicamente bem localizados no contexto intra-urbano: são as 

coalizões pró-desenvolvimento. [...] O caso da construção de dois 
prédios residenciais localizados numa área adjacente ao Parque do 

Cocó [localizados em terreno vizinho à ARIE Dunas] é um exemplo 
desta situação. Apesar da legislação municipal não permitir a 
construção, o dono da terra, questionou a legislação municipal e 

ganhou o caso a nível federal (FREITAS, 2004, p. 14). 
 

 

A democracia enquanto preceito fundamental basilar das mediações em 

conflitos ambientais é ainda pouco presente, talvez em razão da vivência do Estado 

Democrático de Direito ser muito recente na configuração social e política brasileira, 

fazendo com que se configure uma geografia desigual das oportunidades, segundo 

Gonçalves (1993). 

Um processo democrático envolvendo sociedade e poder público se faz 

necessário para articular conflitos x soluções e responsáveis x defensores do meio 

ambiente. Para tanto, compreender os modelos, teorias e, sobretudo, as práticas 
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políticas é fundamental para que se possam identificar os problemas, conflitos, 

limites e caminhos a percorrer (SOUZA, 2003a). Mostra-se necessário também “[...] 

dizer que preservar as dunas implica opor outra racionalidade àquela que toma o 

lucro como medida e justificativa de todas as coisas” (BENEVIDES, 2009, p. 119). 

Na luta pelo poder e na sua manutenção, o meio ambiente pouco tem sido 

considerado como questão de Estado, sendo encarado como um símbolo capaz de 

ser convertido em ferramenta de poder. “[...] [A]s políticas públicas têm absorvido a 

retórica da preservação ambiental desconectada de suas implicações sociais, o que 

acaba alimentando o aumento das desigualdades sócio-ambientais intra-urbanas 

[sic] e gerando mais desequilíbrio” (FREITAS, 2004, p. 14). As disputas pela 

acumulação de bens naturais são em sua centralidade de natureza política, no 

instante em que é dever dos órgãos públicos regular a privatização dos espaços. 

Especificamente em situações de conflitos ambientais, os governos tendem a 

assumir um papel intermediador das práticas socioeconômicas, no qual o poder 

político é invocado como um recurso a quem sempre se apela em situações 

divergentes sem que seja abandonada a lógica relacional a valores, leis e condutas 

aceitáveis (BENEVIDES, 2009).  

Como agrave a essa situação, se apresenta o fato de que os instrumentos 

políticos reguladores do ordenamento da cidade são legislados e aprovados pela 

própria administração municipal, ou seja, a lógica política é tida como centralizadora 

dos processos – se manifestando tanto na elaboração de leis específicas como na 

mediação de divergências envolvendo as práticas urbanizatórias. 

O Plano Diretor de Fortaleza é exemplo de um instrumento político criado e 

regido pelos governantes municipais, fato que coloca a cidade à mercê do 

entendimento e do poder políticos. Primeiramente, se questiona o grau de proteção 

assegurado àquelas paleodunas. Embora a proposta de poligonal do parque 

elaborada pelo Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM) 

assegure maior proteção considerando toda aquela região como Zona de Proteção 

Ambiental (ZPA), o atual PDP-For as classifica como Zona de Interesse Ambiental 

(ZIA). Dentre suas características e objetivos constantes no PDP-For, seus art. 72 e 

73 expressam, respectivamente, 
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Art.72 - A Zona de Interesse Ambiental (ZIA) corresponde às áreas 
originalmente impróprias à ocupação do ponto de vista ambiental, 

áreas com incidência de atributos ambientais significativos em que a 
ocupação ocorreu de forma ambientalmente inadequada.  

Art.73 - I - compatibilizar a conservação dos sistemas ambientais com 
uso sustentável dos recursos naturais; II - qualificar os assentamentos 

existentes, de forma a minimizar os impactos decorrentes da 
ocupação indevida do território elevando os níveis da qualidade 
ambiental; III - disciplinar o processo de uso e ocupação do solo; IV -

 assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais; V – regular o uso 
admissível dessas áreas, de modo a compatibilizar com os objetivos 

de conservação da natureza [...]. 

  

Ao contrário da ênfase à proteção ambiental de locais de significativa 

relevância ambiental e já ocupados anteriormente de forma inadequada, os 

parâmetros urbanísticos apontados na mesma lei permitem permeabilização de 

40%, níveis de edificação de 40% com verticalização de até 48 metros e ocupação 

do subsolo em 40%, conforme evidencia: 

 
Art. 75 - São parâmetros da ZIA - Cocó: I - índice de aproveitamento 

básico: 1,5; II - índice de aproveitamento máximo: 1,5; III - índice de 
aproveitamento mínimo: 0,0; IV - taxa de permeabilidade: 40%; V - 
taxa de ocupação da edificação: 40%; VI - altura máxima da 

edificação: 48m; VII - área mínima de lote: 300m; VIII - testada 
mínima de lote: 12m; IX - profundidade mínima do lote: 25m; X - taxa 

de ocupação do subsolo: 40%.  

 

De encontro às acusações públicas de formação de „lobby‟ em favor do 

empresariado interessado no local, o Vereador Carlos Mesquita afirma que sua 

motivação para questionar a validade da lei da ARIE partiu da vontade de ver a 

Casa Legislativa aprovar as leis dentro da legalidade, conforme declara em 

entrevista:  

[...] o loteamento tem tudo, tem todo o ordenamento, tem as ruas, os 

nomes da ruas, tem rede de abastecimento, porque se você já viu lá 

tem estação da Cagece, tem os 40% de área verde prevista [...] Não 

tem porque essa lei passar por cima do Plano Diretor [...] Vamo 

preservar, mas vamo fazer a coisa dentro da legalidade. Não adianta 

querer aprovar uma lei de qualquer jeito, por cima de tudo e omitindo 

informações pra sair bem pra sociedade (Entrevista concedida à 

autora em fev/2014). 

 



81 
 

Ou seja, o próprio PDP-For não deixa claro como pode e deve ser a utilização 

daquele local, ao passo que sua caracterização e objetivos não são inteiramente 

compatíveis com os índices urbanísticos permitidos na letra da mesma lei. Ademais, 

o enquadramento como ZIA permitiria construções se a área já não fosse 

considerada uma APP pelo Código Florestal (1965) e não tivesse sido contemplada 

com uma lei mais específica e mais protetiva, tal como esclarece a advogada 

ambiental entrevistada. O fato de a área possuir normas mais protetivas retira a 

permissão de construir atribuída pela ZIA. 

A existência de imprecisões por parte do governo municipal também é outra 

marca do exercício político, conforme a Procuradora Sheila Pitombeira salienta em 

entrevista, se referindo a algumas informações de caráter público que não são 

explícitas para o saber comum. Da mesma forma, o arcabouço jurídico, que também 

deveria ser claro e objetivo, parece criado para gerar imprecisões, vulnerabilizando 

as interpretações e burocratizando os processos tramitantes nas esferas político-

judiciais. 

Uma das imprecisões político-jurídicas pode ser observada pela polêmica em 

torno das indenizações em caso de desapropriação de área de relevância ambiental. 

Diversos conflitos tendem a emergir ou se agravar em virtude da divergência 

envolvendo as indenizações: enquanto uns consideram a possibilidade de 

indenização simbólica, outros consideram o alto valor econômico e imobiliário 

atribuído. Os defensores do patrimônio natural afirmam que, por se tratar de um bem 

de valor incomensurável, às dunas não pode ser atribuído nenhum valor econômico 

para efeitos indenizatórios. Já os que estão em prol das edificações alegam o alto 

valor imobiliário investido na região. Um operador político, em ocasião da visita 

técnica de inspeção às dunas, afirma que a área não pode ser indenizada com base 

em um valor comercial, como deseja a ACECOL. Há casos em que se discute o 

preço da indenização tramitam na justiça a mais de 20 anos e afirma que já 

existirem entendimentos do STJ sobre a matéria:  

 

 

[...] os Tribunais têm mudado a compreensão. Porque grande parte 

dali [das dunas] é APP. Se é APP ela não pode ser construída, a não 

ser que seja utilidade pública, o que não é o caso de uma obra 
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privada né. Então essas áreas não teriam que ser indenizadas. O 

entendimento inclusive dos tribunais do STJ é esse, de que não tem 

que haver essa indenização. Então, era pro governo comprar essa 

briga! Depositar um valor simbólico e questionar... Ora isso duraria 20 

anos! As indenizações do parque do Cocó, que são do primeiro 

governo do Tasso, até hoje rola na Justiça... Colocaria pra frente, 

daqui pra lá mudava o entendimento... Mas, na verdade, nem 

governo, nem prefeitura querem contrariar os interesses dos grandes 

financiadores de campanha que são inclusive essas pessoas aí, 

essas empresas aí (Entrevista concedida à autora em fev/2014). 

 

Faz-se necessário, portanto, romper com a visão despolitizada do meio 

ambiente, sob a qual as responsabilidades pela sua preservação deixam de constar 

apenas nas agendas de consensos das forças hegemônicas, configurados pelo 

“encobrimento dos litígios e pelo „desaparecimento da política‟”, fazendo com que os 

conflitos ambientais deixam de ser vistos como “problema a ser eliminado” 

(ACSELRAD, 2004, p. 29). 

Diante das questões apresentadas até o momento, a ingerência estatal se 

apresenta como problemática geral envolvendo os poderes públicos na economia 

contemporânea, embora a lei das Dunas tenham obtido importantes apoiadores 

políticos nesse processo. As indefinições no arcabouço jurídico aliadas à falta de 

vontade política para resolver os problemas sociais, ao vínculo de políticos a 

preferências de autoridades públicas outras e às divergências interpretativas 

produzem conflitos urbanos tão difíceis de serem solucionados que muitas vezes 

perduram por anos nas mesas judiciais à espera de julgamento do mérito final, bem 

exemplificado pelo caso Dunas do Cocó, que se configura como o litígio ambiental 

com duração mais extensa e com mais alto teor de complexidade da história de 

Fortaleza, afirma a advogada ambiental envolvida no caso. 

O regime político, entretanto, não é somente o desencadeador ou agravante 

dos conflitos ambientais; é também uma vítima da sua própria conjuntura, visto que 

muitos de seus projetos e ações possuem um caráter mecanicista na forma de lidar 

com a realidade social, sem se dar conta da sua capacidade de ação política, a qual 

tem o poder de integrar e desintegrar, articular e desarticular, dialogar e conflitar em 

todas as esferas de atuação (BENEVIDES, 2009). As palavras de Carlos Mesquita, 

ao serem analisadas, revelam uma tentativa de conciliar o direito à propriedade e o 
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direito ao meio ambiente. Contudo, acaba por transparecer uma postura unilateral, 

apelativa e ausente de diálogo: 

 

Todos dois direitos são importantes. Se você me perguntar, eu sou a 

favor dos dois, mas vai depender do caso. Se o meio ambiente tiver 

razão, eu defendo o meio ambiente, eu acho que é importante a 

qualidade de vida da cidade. Mas, tem que ver também o lado da 

propriedade... aquele terreno ali [que compreende as dunas do Cocó] 

só tá servindo de depósito de lixo, entulho, de esconderijo de 

bandido; já houve assalto, já houve estupro naquela mata... então 

aquela área tá gerando problema! Os proprietários, se conseguissem 

a licença pra construir, iriam urbanizar aquela área, cercar, 

padronizar, entendeu? Mas, eu sou a favor dos dois direitos 

(Entrevista concedida à autora em fev/2014). 

 

Apesar de demonstrar preocupação com a qualidade de vida urbana, suas 

palavras evidenciam a tendência em favorecer o direito de propriedade, justificadas 

pelo argumento apelativo daquele território ser refúgio da criminalidade, conforme 

relata o interlocutor político:  

 

O cara não cerca, não faz nada... já houve vários crimes lá. 
Assaltava, o pessoal corria pra dentro. Aquela advogada que morreu 

ali naquele cruzamento... entrava ali e saia do outro lado. Então, se 
torna uma área de bandidagem! [...] E ai? Ai eu pergunto pra ti: „O 

verde ele é importante? É. Proteger a natureza é importante? É. Mas 
o que é mais importante: A natureza ou a vida?‟ Porque esta se 
perdendo vidas ali. Então o que é mais importante? 

 

Ora, não é o fato do terreno não estar cercado e construído que irá garantir a 

diminuição da violência na região; sendo assim, todas as áreas inteiramente 

construídas estariam livres da criminalidade urbana. A realização de um plano de 

manejo para a área, contendo atividades lúdicas frequentes, incentivo ao esporte, ao 

lazer e vigilância constante também inibiria a criminalidade do local. Portanto, o 

argumento aportado no apelo à violência e na sensibilização da população em prol 

da propriedade privada não parece conter sustentação.  

Para além dos argumentos apresentados, é explícita a posição do Estado 

enquanto refém das disputas privadas e públicas por bens públicos, se vendo os 
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governos mergulhados num turbilhão político de ataques e contra-argumentações 

difícil de desarticular. Para o vereador João Alfredo, está é uma guerra que envolve 

várias batalhas, se referindo ao conflito ambiental aqui discutido: 

 

Na verdade, esses empresários [grupo de construtoras parceiras já 

citadas] se organizaram nessa associação fantasma que é a Acecol 

para tentar impedir a proteção dessa área e garantir que ela pudesse 

ser licenciada. Claro que a Acecol também tem aqueles que 

funcionam como seus representantes na Câmara Municipal 

(Entrevista concedida à autora em mar/2014). 

 
 

Essa configuração do Estado (enquanto municipalidade) como refém das 

disputas sociopolíticas é caracterizada pela representatividade que cada um dos 

interesses divergentes possui no plenário municipal.  No caso das discussões sobre 

as dunas em questão, as figuras mais representativas são de Carlos Mesquita e 

Magaly Marques se manifestando pela revogação da lei ARIE; e João Alfredo, que 

defende a manutenção daqueles recursos naturais e a permanência da validade da 

lei de sua proposição.  

Dentre as diversas ocasiões de ataques e ofensas públicas entre os 

divergentes, Magaly Marques proferiu que a lei da ARIE somente foi sancionada 

pela Prefeita Luizianne Lins como uma forma de satisfazer ao „ex-camarada‟, João 

Alfredo. Acrescentou que o discurso apresentado pelo vereador ambientalista 

possuía caráter sentimentalista e demagogo. Reforços de dois interlocutores 

políticos ao argumento da vereadora mencionam que, ao demonstrar a iniciativa de 

construir por parte da construtora,  

 

[...] João Alfredo descobriu por lá [na Prefeitura] e resolveu criar essa 

Lei da Arie pra ser “bonzinho”. No governo da Luizianne, a prefeita 

defendia o verde, então pra ele foi bom criar uma lei para colaborar 

com a prefeitura e ficar com boa imagem. E a Câmara aqui, pra não 

contrariar, aprovou a lei. (Entrevista concedida à autora em fev/2014). 

 

[...] Foi numa época eleitoral e querendo ou não querendo essa pauta 

do verde está muito aflorada, né? E foi feita toda uma coisa... na 

época, o PT era do verde também e o pessoal do PT, pra não ir 
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contra aquela opinião pública toda ali, decidiu que a Lei era válida 

(Entrevista concedida à autora em fev/2014). 

 

 Na ocasião da entrevista concedida, um dos interlocutores enfatiza também o 

fato da lei ter sido criada à revelia das possibilidades municipais e, sobretudo, do 

direito de construir, à mercê da proposição de soluções para os prejudicados em 

questão: 

 

O que foi que ele [João Alfredo] fez? Ele fez a lei. Aprovou a lei. 

Jogou a batata quente na prefeitura e disse: „te vira, não tenho mais 

nada a ver com isso‟. E saiu. Saiu como bonzinho que protegia o 

verde e não sei o que... mas qual foi a solução que ele deu pra ali? 

Pra ele tanto faz como tanto fez [...] Mas, você também tem que dizer 

como é que concerta e não botar somente a semente do ódio. [...] É o 

que o João Alfredo faz. Ele incendeia e depois sai de „fininho‟ 

(Entrevista concedida à autora em fev/2014). 

 

João Alfredo, por sua vez, levantou questionamentos da existência de “lobby” 

por parte dos dois vereadores oponentes e, em seus discursos, enfatiza o 

compromisso ambiental para com todos os fortalezenses e com o meio ambiente 

como um todo. Salienta também que se a lei de sua autoria é inconstitucional, todos 

os órgãos públicos estão equivocados, visto que emitiram parecer favorável nos 

autos dos processos, a citar o Município, o Estado e o Ministério Público. Evidencia 

também que propôs soluções ao caso, contudo estas dependeriam da iniciativa do 

Poder Executivo, seja Municipal ou Estadual, não cabendo à Câmara Municipal 

tomar essa decisão: 

 

O que é que poderia se resolver de uma vez por todas, na minha 

opinião: ou nessa poligonal que o governo do estado diz que vai fazer 
[...] incluir, como tava na proposta aprovada pelo CONPAM ali dentro. 

Mas eu já soube por informações que eles não querem mexer ali. Os 
interesses são muito fortes, ali é a família de um dos secretários do 

governo do Cid, a família Diogo que inclusive era dona aí da Salina 
Diogo. E a outra saída seria o próprio Município desapropriar, ta 
certo. E poderia criar uma unidade de conservação de proteção 

integral. Veja, aí você pergunta: Por que a Câmara não fez isso? 
Porque a Câmara não pode. A Câmara não pode desapropriar. Só o 

poder executivo (Entrevista concedida à autora em fev/2014). 
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Um operador político entrevistado, por sua vez, coloca que o peso jurídico 

não prevalece dentro das Câmaras Municipais, impera o interesse da minoria 

privilegiada por vínculos políticos. A seu ver, um empreendedor que acumulou 

capital econômico para investir, não tem seu direito resguardado, enquanto a lei da 

ARIE foi deferida não para atender à demanda pela proteção ambiental tão aflorada 

nas pautas públicas, mas, sim, para atender a interesses pessoais locais. Aponta: 

 

[...] a lei aqui funciona até o portão. Do portão pra trás funciona a lei, 
do portão pra frente funciona a política, não funciona mais a lei... 

funcionam os interesses políticos, funciona o velcro, funciona a quem 
você agrada. Por que o que é aquele terreno? Você sabe quem é que 
mora ali naquelas áreas? Quem mora ali é o Alessander Sales 

[Procurador da República no Estado], o próprio prefeito... todas as 
autoridades grandes... o dono do Jornal O Povo, o dono do Jornal 

Diário... todas elas moram na região. E o que é que acontece? O cara 
veio fazer um loteamento aqui. Na hora que ele faz o loteamento, ele 
retira a visão do Cocó dessas pessoas [...] Na hora que eu subo um 

prédio na frente do meu, eu não vou mais olhar pro verde. O que vai 
acontecer com a valorização do meu prédio? Vai lá pra baixo, 

entendeu? Agora, como ia atingir muita gente importante da 
Prefeitura, do Estado, a lei foi deferida (Entrevista concedida à autora 

em fev/2014). 

 

 

Ao ser questionado se ele defendia os empreiteiros, ele nega, se 

posicionando apenas enquanto defensor do direito de propriedade legitimamente 

garantido:  

 

Se você compra um terreno e você paga pelo terreno e alguém quiser 

aquele seu terreno, ela tem que negociar com você e pagar pelo 
terreno. Agora o cara comprou um terreno por R$ 280.000.000,00 pra 

fazer um empreendimento. Juntou as economias, comprou. Vai fazer 
aquele empreendimento pra recuperar aquele investimento que fez... 
E eu, depois chego, faço uma lei dizendo que você não tem direito 

àquilo... E o dinheiro que eu investi? Como é que ficou? (Entrevista 
concedida à autora em fev/2014). 

  

Observando as falas proferidas, se percebe um único ponto de consenso 

entre os debatedores: o favorecimento aos interesses de uma minoria socialmente 

privilegiada. Enquanto os defensores dos recursos naturais enxergam o risco 

daquele território perder suas propriedades para grandes empresários locais e 
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possíveis financiadores de campanhas eleitorais, os defensores do direito de 

propriedade entendem que se aquela área verde for resguardada legalmente será 

para atender às demandas de personalidades socialmente importantes ou do setor 

político e judiciário da cidade, apontados como residentes das imediações. Ou seja, 

a dinâmica política discursiva se apresenta de modo bastante complexo, muitas 

vezes se utilizando dos próprios argumentos em defesa do meio ambiente como 

referência para as práticas acumulatórias da apropriação privada (SÀ; MAKIUCHI, 

2003). Portanto, se percebe que a dinâmica política envolvendo as questões 

socioambientais carrega consigo um caráter intrinsecamente conflitivo em torno do 

paradigma vigente, dificultando o avanço das discussões e a busca por uma solução 

arrazoada ao embrólio.  

Em meio a essa embaraçosa conjuntura, há ainda os defensores e oponentes 

ocultos, ou seja, aqueles vereadores que não se posicionam em favor de nenhuma 

opinião, abstendo seus votos ou se ausentando das discussões e votações. Essa 

configuração de representatividades de determinados interesses torna o campo 

político refém dos conflitos da cidade no instante em que impede o aprofundamento 

dos debates, tarda o encontro de soluções para os problemas da cidade, vivencia 

momentos de confronto corporal (inclusive com interferência policial nos casos de 

votações envolvendo as dunas do Cocó), sobrecarrega o judiciário de processos que 

poderiam ser resolvidos em âmbito político - enfim, reduz capacidade de 

operacionalidade administrativa da esfera política diante de seus próprios direitos e 

obrigações públicas. 

Congregando os interesses do meio ambiente e do urbanismo numa única 

secretaria, a SEUMA vem tentando manter uma postura pautada na imparcialidade, 

sob o esforço constante de não se ver refém dos conflitos da cidade. Ao ser 

questionada sobre quais pontos devem ser considerados na disputa pelo território 

das Dunas do Cocó, a titular da pasta revela: 

 

O que deve ser levado em conta é o que a legislação nos exige. Na 
verdade, a gestão tem que ser impessoal, né? Sempre. Então, não é 
a opinião do secretário que está na gestão, nem de uma 

coordenadoria, é a lei. O que a legislação nos obriga é o que deve ser 
feito. Às vezes podem até nos acusar de sermos legalistas, mas se a 

lei tá aí, a lei tem que ser cumprida [...] Se a cidade tem uma lei, a 
gente deve seguir a lei (Entrevista concedida à autora em mar/2014). 
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Visando tomar decisões pautadas nos termos legais e sempre conjuntamente 

com as outras esferas municipais, a representante da Secretaria de Meio Ambiente 

e Urbanismo garante ainda que buscam seguir o princípio da impessoalidade, visto 

que o governo existe para servir ao cidadão e à cidade. Portanto, a secretaria não se 

posiciona em favor de um indivíduo ou grupo. Nem tampouco se coloca enquanto 

defensora do meio ambiente sem a presença de argumentos técnicos que 

expressem sua proteção, acarretando à secretaria também a fama de tecnicista, 

além de legalista.  

Partindo para critérios técnicos de ação, é importante explicitar que o PDP-

For é um instrumento político que não se encontra regulamentado, todavia, não 

sendo mais que um conjunto de diretrizes indicativas para o ordenamento de 

Fortaleza. Ausente de uma conceituação de estruturação urbana sólida e de 

validade legal, as avaliações jurídicas a cerca do conflito sobre a ARIE necessitam 

ser redimensionadas e reconsideradas a fim de que sobre ela recaiam somente os 

apontamentos jurídicos válidos. 

A partir da construção de uma política ambiental para a estruturação urbana 

de Fortaleza - pautada em foco, estratégias, eixos e projetos, Águeda Muniz salienta 

que a Prefeitura tem atuado nos projetos urbanísticos não mais de forma pontual, 

mas de forma integralizada, unindo secretaria, prefeito e PGM. Essa nova dinâmica 

de trabalho atribui à atuação municipal uma unificação nas decisões, ou seja, a 

prefeitura tem uma resposta única frente aos problemas da cidade, fazendo com que 

a postura da secretaria sempre esteja de acordo com o prefeito e a PGM.  

Quanto à posição da secretaria frente a conflitos ambientais levados a esfera 

judicial, como no caso das Dunas do Cocó, a secretária garante não poder intervir 

no processo jurídico, ficando no aguardo dos trâmites legais e do aval da PGM para 

a liberação de qualquer licenciamento. Acerca do conflito aqui estudado, afirma 

aguardar o desenrolar do processo e o parecer da PGM para qualquer ação, sempre 

em comunhão com a letra da lei. 

Pode-se compreender, portanto, que apesar da figura dos governos ser 

comumente vista como corrompida ou alheia aos ditames jurídicos, há na 
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governança municipal atual o esforço em executar suas atividades públicas em 

concordância com a legislação vigente e com critérios técnicos relevantes, a fim de 

alcançar o objetivo central dessa secretaria: aproximar e harmonizar a estrutura 

urbana da cidade com a estrutura ambiental,  fazendo com que o cidadão se veja 

como parte do ambiente natural e este, por sua vez, seja visto como parte da esfera 

urbana. 

O próprio autor da lei garante que, de modo geral, houve importante apoio 

político à causa ambiental durante todo o processo de disputas envolvendo a ARIE, 

abrangendo a figura da ex-prefeita, do atual prefeito, do Poder Executivo e da PGM, 

com exceção do desentendimento envolvendo o suposto TAC, que para ele foi “um 

ponto fora da curva”. 

Demonizar os governos, portanto, não parece ser a mais adequada atitude, 

uma vez que toda ação ou posicionamento advém de uma legitimidade que merece 

ser considerada. Ademais, “[...] o Estado é uma pessoa jurídica que se submete 

também ao universo jurídico” (BENEVIDES, 2009, p. 49), atrelando os problemas 

políticos às esferas judiciais, geralmente. É preciso considerar também que os 

problemas locais transcendem à individualidade e ao âmbito municipal, ou seja, 

estão vinculados a um conjunto de leis, normas e condutas em esfera nacional. “É 

claro o corpo da lei nº 10.257 quanto à ideia de controle social das atividades 

concernentes à ideia de um novo pacto territorial, em que o direito não se distancie 

da justiça” (BENEVIDES, 2009, p. 115).  

Portanto, o aprofundamento de debates e uma nova roupagem de 

governança se fazem necessários, a fim de alcançar uma visão amplificada dos 

fatos e encontrar entendimentos consensuais entre a prevalência do meio ambiente 

e da propriedade privada sem retirar da esfera política sua capacidade de promover 

consensos e seu papel de ser instrumento de promotor da justiça em função do bem 

comum. 
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3.3 Limitações e avanços da postura judiciária em litígios ambientais 

 

Após desenvolver uma discussão no que tange à atuação dos Poderes 

Legislativo e Executivo, se evidencia adiante o desempenho do Poder Judiciário 

diante de conflitos ambientais. Essa discussão ganha relevância em virtude da 

tendência que possuem os conflitos dessa natureza a desembocarem na esfera 

judiciária. Isso ocorre porque as decisões políticas e sociais geralmente não 

contemplam por completo os interesses de todas as partes envolvidas, aumentando 

a demanda por soluções ambientais em esfera judicial. Nessa configuração, vem 

sendo recorrentes os casos em que um dos polos do conflito aciona o Poder 

Judiciário em busca de solução, elevando nos últimos anos o volume de processos 

decorrentes de conflitos ambientais.  

É objetivo desse diálogo analisar as tendências e divergências presentes na 

lógica judiciária, reconhecendo as limitações e avanços concernentes ao seu 

desempenho na defesa do meio ambiente, bem como expor as fragilidades jurídicas 

a que as decisões litigiosas estão submetidas. 

Antes que seja iniciada a discussão acerca da aplicabilidade da legislação e 

do desempenho judiciário em conflitos ambientais sob a perspectiva da justiça 

ambiental (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2004), é necessário vislumbrar a noção 

do meio ambiente não somente enquanto sujeito de direito, mas como direito 

fundamental previsto na Carta Maior, tomado como bem inalienável, imprescritível e 

indispensável à boa qualidade de vida humana. Nesse sentido, o meio ambiente é 

parte do alicerce do Estado Democrático de Direito, cabendo aos representantes 

governamentais e aos entes judiciais a competência de contemplar os valores 

ambientais nas suas decisões, superando o histórico pensamento brasileiro de 

incentivo ao crescimento urbano. Tal superação viabiliza a passagem do Estado 

Democrático de Direito para uma proposta de Estado Democrático de Direito 

Ecológico (CANOTILHO; MORATO LEITE, 2010). 

O alcance deste novo Estado Democrático, por sua vez, está estreitamente 

ligado ao papel do Poder Judiciário, o qual tem como dever público ser instrumento 

de efetivação da legislação ambiental. Entretanto, se sabe da existência de 
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limitações na sua atuação, advindas de uma cultura política e judiciária construída 

no decorrer histórico brasileiro. Segundo o ministro Herman Benjamin (apud 

MATIAS, 2012b, p. 03), a falta de efetivação plena dessa legislação específica se dá 

em razão não aplicação da lei por parte dos governos e dos magistrados. O ministro 

evidencia que: “[...] se efetivação não há, em alguns casos, não é por falta ou por 

defeito da lei, é por deficiência de implementação administrativa e também judicial 

dos inequívocos deveres ambientais que decorrem da legislação ambiental no 

Brasil”.  

Tal conjuntura se confirma pelo fato de que, mesmo depois de 26 anos de sua 

promulgação e do seu conteúdo avançado, muitos são os casos observados de 

injustiças sociais e ambientais no Brasil. Percebe-se frequentemente que “[...] [o]s 

modos de utilização do solo refletem valores econômicos e a cultura de poder que 

na cidade se manifesta, a despeito das restrições legais” (BENEVIDES, 2009, p. 87). 

Apesar de a Constituição Federal ser o maior e mais importante instrumento 

favorável à proteção e promoção da dignidade humana, sua aplicabilidade depende 

da atitude proativa das esferas política e judicial para que os direitos e garantias 

fundamentais do cidadão sejam efetivamente respeitados.  

Há possibilidade de implicações políticas quando os direitos coletivos ganham 

espaço na esfera pública, podendo levar a judicialização de conflitos políticos 

(ARANTES, 1999), que significa a elevação do conflito à esfera de decisão judicial – 

ato que retira da esfera política o poder de mediação. No caso Dunas do Cocó, a 

judicialização do conflito é explícita e notória ao se observar o volume de demandas 

junto aos órgãos judiciais, incluindo ACP‟s, Liminares, ADIN, Mandados de 

Seguranças e Agravos Regimentais, Embargos de Declaração, em busca de 

mediação ao caso. 

Um membro do Poder Judiciário entrevistado
18

 aponta outro obstáculo à 

aplicabilidade efetiva da legislação ambiental: a morosidade da coisa pública. 

Justifica que o envolvimento da justiça em conflitos ambientais promove 

considerável morosidade na providência de soluções. Um jornal local corrobora com 

                                                           
18

 Entrevista concedida à autora em abril/2011. 
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a afirmação: “Poucas leis na história de Fortaleza têm história tão atribulada quanto 

a que criou a Arie” (O POVO, 04/10/2011).  

O mesmo interlocutor judiciário afirma ainda que no Ceará não há varas 

específicas destinadas a Ações Coletivas ou Ações Ambientais. Isso provoca a 

tramitação do processo em varas da Fazenda Pública, conjuntamente com outros 

assuntos considerados mais urgentes (como aposentadoria de servidores, 

concursos ou licitações), fato que indispõe o juiz a priorizar a solução do problema 

ambiental. A saber, a cidade de Fortaleza dispõe atualmente somente da 18ª Vara 

Criminal como responsável por lavrar os crimes ambientais, conjuntamente com 

outros crimes hediondos. Isto é, os assuntos de tutela coletiva, como meio ambiente, 

ficam em segundo plano (BERNARDINI, 2012a).  

Outro fator que colabora com a não efetividade plena do direito ao meio 

ambiente é a cultura política e judiciária (KRISCHKE, 1997; RENNÓ, 1998).  A 

Procuradora do Estado, Lúcia Teixeira, reforça que “a cultura ainda é muito 

predadora, inclusive a do poder público. Em sua maioria, não são gestores 

preocupados e preparados” (ANDRADE, 2006, p. 26). A tomada de decisões 

eleitoreiras, o favorecimento de grupos em conflitos político-sociais e a 

implementação de políticas públicas ineficazes fazem parte da cultura político-

administrativa (BENEVIDES, 2009). Bem como a cultura judiciária também parece 

muito influenciar, se fazendo reveladora de constrangimentos político-jurídicos 

diante dos conflitos ambientais (BERNARDINI, 2012a): 

 

[...] nós não temos essa cultura aqui no Ceará... se você olhar nos 
Tribunais Judiciais, nós não temos muitas jurisprudências sobre 

essas questões, exatamente porque não valorizamos essas 
demandas judiciais [voltadas para o meio ambiente], é como se fosse 

uma coisa cultural. O judiciário, o Ministério Público, a coletividade, 
não fazem essa pressão! (Entrevista de promotor do meio ambiente 

concedida à autora em abril/2011). 

 

Apesar da frágil cultura ambiental relatada, mais recentemente é percebido 

um avanço considerável no número de decisões jurisprudenciais emitidas por 

tribunais pátrios, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o 
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Juiz Federal João Luis Matias (2012b), em favor de uma construção efetiva da tutela 

ambiental.  

Na contramão da judicialização de conflitos políticos, Mário Fuks (1998), 

discutindo as práticas associadas à questão ambiental, levanta outra questão que 

aqui merece atenção: a politização dos órgãos de justiça, concebida como o 

envolvimento de agentes políticos dentro da esfera judiciária, exercendo influência 

nas decisões tomadas nos tribunais através da manipulação da legislação 

(BERNARDINI, 2012a). Significa incumbir de atribuições político-sociais o âmbito 

jurídico, passando a se envolver nos conflitos e lutas coletivas, sociais e políticas 

diante dos tribunais (ARANTES, 1999). No caso concreto, a politização da justiça 

pode ser percebida através das suspeitas de formação de lobby nas investiduras da 

Vereadora Magaly Marques e do Vereador Carlos Mesquita para interferir nos 

trâmites conduzidos pelo judiciário no caso das Dunas do Cocó, apontando que “[...] 

eles têm funcionários aqui na Câmara como representantes dos interesses 

imobiliários”, afirma um operador político entrevistado. Na ocasião em que foi 

firmado o TAC, por exemplo, um representante do movimento ambiental supôs a 

possível existência de um “toma lá, dá cá que não aparece no acordo” em meio ao 

período que se dava entre o primeiro e segundo turnos das eleições municipais 

daquele ano, aponta ele, evidenciando ainda que as posições do judiciário são 

contraditórias e também passíveis de jogo de interesses e formação de lobbys em 

âmbito judiciário – tanto que dois dos juízes que concederam liminares favoráveis às 

construções foram afastados e estão sendo processados pelo próprio TJ para 

apuração dos fatos. 

Como tentativa de controlar essa dinâmica de politização da justiça e evitar o 

envolvimento de seus membros em amarras políticas, a CF/88 proporcionou maior 

segurança profissional aos membros dos órgãos judiciais, garantindo-os 

vitaliciedade, irredutibilidade de salário, independência funcional e inamovibilidade. 

Tais garantias visam ser uma espécie de escudo contra possíveis pressões externas 

ou internas e garantir a autonomia e a independência de seus membros nas 

tomadas de decisões, embora não assegurem uma erradicação por completo das 

manipulações políticas no judiciário (ARANTES, 1999). 
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Outra dificuldade encontrada na busca pela justiça ambiental em esferas 

judiciais advém do distanciamento ainda presente entre o judiciário e a sociedade, 

em especial com os movimentos sociais, ressalta um agente judiciário. Relata que a 

figura do juiz se “aprisionava” em seu gabinete com o objetivo de se livrar de 

influências externas. Como tal objetivo não era atingido, o judiciário vem se impondo 

à aproximação da realidade do caso concreto, assumindo assim papel estratégico 

na solução de problemas ou conflitos ambientais. Salienta ainda ser necessário o 

juiz conhecer os prejuízos e benefícios dos polos ativos e passivos da demanda, 

inclusive de maneira indireta, se aproximando até mesmo pessoalmente do caso 

(realizando inspeções in loco, por exemplo), transpondo assim a única via de 

informações - as petições judiciais. Portanto, o espaço para o diálogo deve ser 

preservado, resguardando o maior número de informações fidedignas das partes 

envolvidas, a fim de legitimar as decisões finais em conformidade com os 

parâmetros democráticos de direito. No caso por hora indefinido das Dunas do 

Cocó, se percebe o esforço proativo de algumas figuras jurídicas em prol da 

absorção de informações e do diálogo entre as partes com o objetivo de encontrar 

uma mediação justa ao caso. 

O Juiz Federal João Luis Matias (2012b) enfatiza ainda outros três elementos 

geradores de entraves nos processos decisórios. O primeiro deles se refere à 

divergência de conceituações. As diferentes amplitudes e aspectos de alguns 

conceitos promovem um caráter abstrato e reducionista na formulação de leis 

ambientais. Muitas delas carregam a deficiência do componente técnico, ou seja, os 

parâmetros adotados na sua formulação muitas vezes não são tecnicamente 

aceitáveis. Ainda assim, depois de promulgadas, se impõem sobre o critério técnico 

mais razoável e sobre os próprios acontecimentos, tornando sua aplicabilidade 

prejudicada no caso concreto.  

Referindo-se ao caso Dunas do Cocó, tais divergências são identificáveis, por 

exemplo, ao se questionar a validade jurídica do Parecer Técnico (2009) frente ao 

fato de nenhum outro instrumento político ou jurídico expressar legalmente o caráter 

milenar daquelas dunas. Tal fato demonstra a tentativa de impor a soberania da 

legislação frente ao conhecimento técnico. A conceituação e aplicabilidade do TAC 

também vem sendo recentemente discutidas em juízo, visto que uns entendem que 
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um TAC é um instrumento jurídico válido para intermediar conflitos, enquanto outros 

entendem que seja inválido por se resumir a apenas um acordo extrajudicial, que 

inclusive não foi homologado. Para um dos entrevistados, esse foi  

 

[...] um dos episódios mais vergonhosos da administração pública, 
que foi o tal do TAC [...] aonde eles praticamente entregavam tudo 

aos especuladores. [...] Ali é... é uma das peças de surrealismo 
jurídico mais impressionantes que se conhece. Porque, mesmo 

depois, ele [o então procurador da PGM] recorreu dele, recorreu 
contra o TAC que ele próprio assinou. Então, se você escondesse 
quem foi que assinou e quem foi que recorreu, você pensaria que 

eram duas pessoas diferentes. Porque o que assinou entregava tudo. 
Abria mão de contestar, abria mão de recorrer, desconhecia a Lei, 

permitia construções e tal em troca de 500 mil reais... um absurdo 
aquilo! 

 

O segundo elemento gerador de entrave judicial são as dúbias interpretações. 

O relativismo está presente nos entendimentos das determinações jurídicas, 

cabendo ao intérprete o grande desafio de ponderar a lei de forma abstrata para 

então aplicá-la. A subjetividade na interpretação de leis também se faz presente na 

análise do objeto de estudo. Apesar da existência dos princípios do sopesamento e 

da proporcionalidade nas decisões, se percebe distintas interpretações entre as 

varas cíveis, entre desembargadores e entre os entendimentos de um mesmo juiz. 

Como exemplo, na decisão sobre a validade do TAC, enquanto na 3ª Câmara Cível 

o recurso impetrado pela Prefeitura de Fortaleza pedindo a sua suspensão foi 

negado pelo juiz, a 7ª Câmara Cível negou o pedido da autorização para construir 

pela construtora representante, bem como a licença ambiental para o mesmo. 

Instabilidades interpretativas se apresentam também nas opiniões desencontradas 

em relação à ARIE pelos desembargadores do TJ-CE, não havendo um 

entendimento consensual entre o tribunal. Um dos desembargadores, Ernani 

Barreira, contrariou a jurisprudência existente quando concedeu liminar 

suspendendo temporariamente os efeitos da lei da ARIE, baseado no entendimento 

que o direito de propriedade e o direito de construir são superiores ao direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Ademais, divergentes interpretações foram 

emanadas pelo juiz da 2ª Vara Pública quando proferiu decisão de intimar a 

Secretaria do Meio Ambiente a conceder licença de construção aos 
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empreendedores e, na semana seguinte, recuou de sua própria decisão e a anulou. 

“A falta de claridade sobre a legislação é o grande problema do Uso e Ocupação do 

Solo em Fortaleza. Você não tem segurança jurídica para trabalhar porque você não 

sabe a quem atender, não sabe como aplicar a lei. Então, é difícil para quem está 

aplicando a lei, para quem tá na „ponta‟, porque é uma área pantanosa”, confessa 

um dos operadores políticos entrevistado. 

O terceiro elemento se afigura pela litigiosidade do direito brasileiro, que 

significa a presença de divergências na atribuição de competências entre as esferas 

públicas, gerando consequentes equívocos nos processos decisórios. A litigiosidade 

na atribuição de competências, por sua vez, é identificada no caso concreto a partir 

da invasão de competência do magistrado titular da 1ª instância quando julga a 

inconstitucionalidade da lei municipal em questão - ato que caberia ser julgado pela 

2ª instância. Voltando ao suposto TAC, sua legitimidade merecia ser discutida antes 

mesmo de levada a esfera judicial, devendo ser consideradas as disposições e 

jurisprudências correspondentes, visto que para que obtivesse validação legal 

necessitaria de uma homologação do órgão competente. Contudo, na contramão 

das competências cabíveis, sua legitimidade foi levada à discussão em âmbito 

judicial. 

Para além dos apontamentos realizados até então, vale salientar a 

interferência do fator econômico na aplicabilidade do direito ambiental na sociedade 

contemporânea. É fato que qualquer atividade econômica está condicionada ao 

controle ambiental, conforme elaborou o constituinte, sendo papel do Poder 

Judiciário garantir sua aplicabilidade sem fazer uso da ponderação de interesses, 

salvo em casos de obra pública ou interesse social. Entretanto, quando a 

propriedade privada se encontra envolvida num contexto de conflito ambiental, surge 

uma questão-chave em discussão: o direito de propriedade. Portanto, o poder 

econômico é intrínseco às discussões ambientais, inclusive no judiciário. Um 

interlocutor coloca exatamente que “[...] o que acontece muitas vezes no poder 

judiciário é isso... Os interesses são de grandes empresas, de incorporação 

imobiliária, de especuladores, donos desses terrenos que querem efetivamente, 

através do modo mais rápido que é uma liminar, terem as suas questões resolvidas”. 
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Um dos argumentos fortemente utilizados pelos defensores da propriedade 

privada é o direito adquirido dos supostos proprietários do território das dunas. 

Segundo eles, o fato de terem adquirido a propriedade anteriormente à efetivação da 

lei da ARIE garante a eles o direito de posse sobre aquele solo. 

Levando em consideração o direito adquirido de propriedade, o juiz 

ambientalista salienta: “É certo que a degradação ambiental está vinculada ao uso 

absoluto, desenfreado e abusivo do direito à propriedade [...]”, (MATIAS, 2012a, p. 

02). Entretanto, no contexto atual de Estado Democrático de Direito, o direito de 

propriedade vem sendo atrelado à função social, agregando novos fatores e 

interesses a serem considerados além dos interesses do proprietário. E mais, a 

evolução no entendimento acerca do conceito de direito de propriedade vem 

incorporando a função ambiental e/ou ecológica, que significa a compatibilização 

dos interesses desenvolvimentistas privados com as exigências ambientais, como 

bem expressa o artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal:  

 

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação. 

 

Portanto, é notória a transformação gradual do ordenamento jurídico 

contemporâneo no sentido de considerar as funções sociais e ambientais no 

exercício do direito de propriedade, fato este que agrega novas responsabilidades 

às atividades judiciais. As normas urbanísticas devem então transcender seus 

objetivos explícitos de regular o traçado urbano, controlar o ordenamento do solo, 

impor regras para edificações e intervenções arquitetônicas, sendo então capazes 

de transformar a realidade da cidade, efetivar as funções sociais e ambientais da 

propriedade pública ou privada e garantir melhor qualidade ambiental urbana 

(BENEVIDES, 2009). 
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Dentro dessa nova ordem urbanística, o princípio da função socioambiental 

da propriedade gera uma imposição ao proprietário de exercer o seu direito de 

acordo com as necessidades sociais e ambientais da cidade, dentre as quais  

sobressai a de preservação ambiental. Ou seja, o direito de propriedade deixa de ser 

concebido somente como um bem de usufruto exclusivo de seu titular para ser 

entendido enquanto um benefício coletivo, seja ele rural ou urbano (MARCHESAN; 

STEIGLEDER; CAPPELLI, 2007). Portanto, o direito de propriedade passa a ser 

vinculado a sua função socioambiental, não podendo o proprietário fazer usufruto da 

mesma sem obedecer aos parâmetros e normas ambientais competentes. 

No entanto, o exercício jurídico ainda requer avanços conciliativos no que 

tange ao esforço no entendimento e na interpretação do caso concreto, visto que 

tanto a função da propriedade quanto a função ambiental e/ou ecológica possuem 

caráter abstrato em seus significados (MATIAS, 2012a). Mais profundamente, a 

função ambiental da propriedade ainda enfrenta obstáculos em sua execução, visto 

que historicamente a temática ambiental veio sendo desfavorecida diante dos 

tribunais.  

Uma nova perspectiva quanto ao tema vendo sendo construída a partir de 

jurisprudências e decisões processuais em conflitos ambientais adotadas nos 

últimos anos, abrindo horizontes para o avanço na interpretação e na aplicabilidade 

dos parâmetros ambientais, sobretudo em casos envolvendo a função social da 

propriedade, assegurando que tais parâmetros tenham maior peso que outros 

componentes da função social. Novos paradigmas judiciais precisam então ser 

construídos, a fim de garantir os prescritos constitucionais de um meio ambiente 

equilibrado. Tal avanço pode ser identificado no caso concreto da lei ARIE Dunas 

ao recordar que as posturas subsequentes adotadas pelo TJ-CE até o momento 

foram no sentido de garantir a proteção ambiental à área em questão, ao contrário 

da primeira decisão tomada em favor da revogação da citada lei. Seguindo a 

postura de defesa ao meio ambiente, o presidente do STJ também suspendeu a 

liminar que autorizava o início das obras do condomínio. 

Portanto, a partir da reflexão delineada, fica claro que os obstáculos ora 

enfrentados pelo judiciário na busca por soluções mais arrazoadas em sentido 

ambiental não decorrem da ausência ou deficiência na legislação ambiental, nem 
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tampouco carecem do ativismo dos magistrados (MATIAS, 2012b). As palavras da 

Procuradora do Estado Sheila Pitombeira apud Andrade (2006, p. 26) expressam 

que: “O conjunto de leis é bom, mas há brigas pelo poder de exercer a política 

ambiental. Quem tem o poder de disciplinar o ambiente, tem nas mãos o poder 

econômico também. Nossa Constituição é avançadíssima. A efetivação é que deixa 

a desejar”. Não cabe ao Judiciário ponderar o aspecto ambiental em relação ao 

econômico, uma vez que esta ponderação já se encontra estabelecida na legislação. 

Se o fizer, terá em sua posse a manipulação do poder econômico também – fato que 

exclui do seu exercício pleno o caráter imparcial que lhe é exigido ao desempenho 

de suas funções. 

Fica evidente, portanto, que as decisões adotadas pelo Poder Judiciário 

brasileiro são de extrema relevância no cenário de conflitos ambientais, sendo seu 

proferimento um fato decisivo para a efetividade da proteção ambiental ou da 

propriedade privada, como pontua o Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Herman Benjamin apud Matias (2012a, p. 22): “[...] palavras ditas por juízes podem, 

sim, estimular a destruição ou legitimar a conservação, referendar a especulação ou 

garantir a qualidade urbanístico-ambiental, consolidar erros do passado, repeti-los 

no presente, ou viabilizar um futuro sustentável”. 

Em se tratando da matéria ambiental, há entendimentos da jurisprudência 

brasileira afirmando a prevalência da legislação mais protetiva ao meio ambiente 

diante de impasses interpretativos e incongruências entre legislações. Além dos 

princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade ganharem 

destaque na avaliação do caso concreto, vem sendo adotado também o princípio 

hermenêutico do in dubio pro ambiente, ou seja, em caso de dúvida, falta de clareza 

ou contradições na legislação, prevalecerá a norma que atribuir maior proteção aos 

ecossistemas. Como exemplo, o Ministro Hermann Benjamin, apud Zanchet (2007), 

expressa o esclarecimento que o regime jurídico municipal será aplicável quando 

este for mais rigoroso que a lei federal; não se aplicando ao caso inverso. 

Entretanto, a discussão envolvendo a aplicabilidade do PDP-For sobre a lei da ARIE 

possui maior complexidade pelo fato da subjetividade interpretativa residir em torno 

do mesmo instrumento político-jurídico – se questiona que os objetivos e 

características estabelecidas para a ZIA do Cocó no PDP-For não correspondem 
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aos parâmetros específicos de edificações para a região. Este tem se tornando um 

dos pontos de maior incongruência político-jurídica no conflito ambiental das dunas 

em questão.  

Ao contrário do pensamento antropocêntrico, o paradigma ambiental não é 

detentor apenas de direitos; é um bem coletivo que gera direitos-deveres, esclarece 

Ricardo Lorenzetti (1998). Elucida a ideia de que não há direitos sem deveres 

ambientais. Entretanto, a legislação brasileira não deixa claro quais são esses 

deveres para a população. Por essa razão, se torna difícil exigir o exercício pleno 

dos deveres socioambientais ou um comportamento ambiental positivamente 

correto. Agregada a essa condição, o judiciário apresenta falhas quanto se trata da 

tutela ambiental, devido ao fato da legislação para essa matéria ser ainda bastante 

recente, se comparada com outras. 

Torna-se necessário a superação das dificuldades apresentadas a fim de 

que a tutela ambiental seja reconhecida enquanto algo de fundamental importância à 

qualidade de vida humana. No escopo do objeto de pesquisa em questão, se espera 

que, já tendo a nova administração municipal (nas figuras do Executivo Municipal, da 

Secretaria de Meio Ambiente competente e da PGM) e o MPE se manifestado 

publicamente contra o suposto TAC, os magistrados responsáveis pelas 

homologações reconsiderarem os entendimentos equivocados e/ou contraditórios e 

julguem o mérito da questão à luz da justiça ambiental - sob pena de sofrerem o 

processo de judicialização da política e do poder, isto é, serem fiscalizados, 

responsabilizados e julgados pelas suas atitudes, legitimidade civil garantida pelo 

Estado Democrático de Direito (BENEVIDES, 2009). 

É necessário salientar que a revisão política e judicial do litígio em questão 

dificilmente se dará sem a intervenção efetiva da sociedade. A mobilização social e 

o exercício do papel de cidadão são de fundamental relevância nos processos 

conflitantes envolvendo a tutela de bens coletivos e difusos, sobretudo no meio 

urbano. A atuação dos movimentos ambientalistas e apoiadores individuais da causa 

ambiental das dunas do Cocó foram decisivos para aprofundar as discussões e para 

evitar uma decisão final precipitada em favor da propriedade privada. Portanto, “[...] 

falar de cidadania é falar de mobilização política, para a afirmação de valores éticos 
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[...] A cidadania pressupõe a consciência de ser sujeito de direitos e deveres 

individuais e coletivos” (BENEVIDES, 2009, p. 124-125). 

Entende-se que o alcance da (re)construção de cidades sustentáveis passe 

por amplas transformações, afastando o atual modelo urbanístico que expulsa 

pessoas de classe popular de áreas ambientalmente relevantes, ao passo que 

favorece a moradia de pessoas de classe média-alta com vistas paisagísticas 

privilegiadas para áreas verdes (BERNARDINI, 2012). Passa a ser fundamental a 

busca pela redução das desigualdades socioespaciais e das injustiças ambientais, 

elevando o nível de justiça social.  

A gestão do espaço urbano envolve além da sociedade, todas as esferas do 

poder público, “[...] e isto não ocorre sem que sejam coibidas ações que agridem aos 

interesses ambientais, paisagísticos, históricos e sócio-culturais” (BENEVIDES, 

2009, p. 116). Portanto, deve ser reconhecida a condição do direito ambiental como 

um dever-ser, ou seja, a atuação efetiva da mobilização social é condição 

fundamental para sua plena validação. 

Em conformidade com a discussão acima, o próximo e último ponto de 

discussão se atém a compreender como se dão as práticas sociais na busca pela 

efetivação dos direitos ambientais, conhecendo seu histórico, suas simbologias, sua 

organização e sua articulação em meio às lógicas política e judicial presentes em 

meio ao litígio das dunas do Cocó. 

 

3.4 A figura dos movimentos ambientalistas  

Cabe, antes de qualquer coisa, esclarecer que esse subcapítulo não se atém 

a realizar um retrospecto histórico acerca da origem e consolidação dos movimentos 

sociais no Brasil, fato que demandaria uma investigação com outra abordagem. 

Tendo um foco mais específico, se atem à figura do movimento ambientalista na 

cidade de Fortaleza, no caso, o SOS Cocó.  

Considerando que a esfera social vem assumindo papel de relevância 

histórica nos processos decisórios envolvendo as políticas públicas de planejamento 

urbano da cidade de Fortaleza, a análise da atuação do movimento ambiental se faz 
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indispensável à compreensão de forma ampla e interdisciplinar do contexto conflitual 

envolvendo o objeto de estudo, evidenciando a ideologia de preservação ambiental 

construída ao evoluir do tempo (FREITAS, 2004). 

Ao analisar o papel da esfera social através de movimentos sociais em 

conflitos ambientais, é importante se distanciar da visão maniqueísta que enxerga 

um confronto de dois polos: as forças ambientalistas versus forças empreendedoras 

produtivistas, passando a entendê-lo como um processo evolutivo da consciência e 

do envolvimento das comunidades, dos profissionais e especialistas 

interdisciplinares em questionamentos públicos, na cobrança por debates junto aos 

governos, na elaboração de políticas públicas e no refinamento legislativo (VIOLA, 

1992).  

A ambientalização social dos conflitos ambientais se configura como 

processos dinâmicos ao longo do tempo e do espaço envolvendo grupos sociais 

frente a questões de caráter público que requerem transformações políticas, 

jurídicas e sociais, enfatiza José Sérgio Lopes (2006). Portanto, 

 

“[...] as cidades são o nível administrativo mais próximo dos cidadãos, 
[...] razão pela qual a participação da sociedade civil na definição e 
acompanhamento de programas e políticas urbanas e na 

intermediação de conflitos é vital à obtenção de urbanidade, isto é, de 
relações políticas e sócio-culturais maduras no urbano” (BENEVIDES, 

2009, p. 100-101). 

 

Por se tratar de uma das metrópoles possuidoras dos mais intensos 

contrastes sociais e ambientais do Brasil (FREITAS, 2004), Fortaleza, nas primeiras 

décadas em que aflorava seu desenvolvimento, já apresentava diversos problemas 

de ordem urbanística – naquela época, ainda não entendidos como problemas 

sociais e ambientais. As primeiras questões urbanas colocadas como alvos de 

reivindicação pública foram relacionadas à posse da terra em favelas, na década de 

1960. Contudo, somente na década seguinte se conseguiu formar um núcleo 

organizado e articulado, com moldes de movimento social, de forma a congregar os 

anseios e necessidades das comunidades. 
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Na década de 1970, juntamente com as investidas em favor das questões 

ambientais no Brasil (VIOLA, 1992), foram agregadas as questões de educação, 

saúde pública, moradia, salários e desemprego (NOTTINGHAM, 2006). Até então, 

os maiores envolvidos nesses movimentos sociais eram pessoas de classe popular, 

as quais reivindicavam condições básicas de sobrevivência. Na mesma década, os 

movimentos sociais já assumiam uma postura mais proeminente, se articulando com 

os debates nacionais e internacionais, adquirindo visibilidade perante os meios de 

comunicações locais, se aproximando dos discursos partidários e ampliando a rede 

de contatos e influências entre bairros e orgãos públicos. Novas causas foram 

carecendo de articulações, como a anistia de presos políticos, os avanços feministas 

e a defesa de povos indígenas. A ampliação das frentes de trabalho propiciou o 

surgimento de novos outros movimentos sociais, dentre eles o ambientalista. A 

reflexão sobre a relação entre as transformações dos espaços da cidade e as 

questões ecológicas ganharam visibilidade e atenção também nesse período, 

lançando luz a dimensões outras da vida em sociedade. Contudo, eram vistos como 

uma preocupação supérflua diante de outras mais urgentes, conforme Nottingham 

(2006, p. 47):   

 
Deve-se ressaltar que os problemas ambientais, na época, não eram 
considerados motivo de preocupação por parte dos movimentos 

sociais e o movimento ambientalista mostrou novo ângulo de 
observação para tratar dos problemas urbanos. O viés ambiental foi 

destacado [...] como novidade, “pensamento de vanguarda”, pois o 
grupo tomou a iniciativa de discutir sobre problemas de intervenção, 
no espaço urbano, que afetavam a vida da cidade [...]. 

 

Nesse período, foram criadas importantes instituições e departamentos 

públicos a fim de atribuir maior atenção à causa ambiental, como por exemplo: 

secretarias ambientais, agências reguladoras, institutos e conselhos federais, 

estaduais e municipais. Fuks (1998) salienta que tais questões foram se tornando 

um assunto do interesse de domínio público, despertando valores e preocupações, 

requerendo debates e questionamentos enquanto problema também social, uma vez 

que “[...] o urbano é a projeção de uma sociedade sob um local” (LEFEBVRE, 2001, 

p. 56). A partir de então, os movimentos ambientais começaram a ganhar o apoio de 

intelectuais, estudantes engajados nos movimentos estudantis, sujeitos da classe 

média e outras personalidades influentes do Ceará (NOTTINGHAM, 2006), 
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demonstrando uma nova perspectiva que considera os recursos naturais ao mesmo 

tempo como algo material e simbólico, possuindo as lutas ambientais o mesmo 

caráter das lutas sociais (GONDIM, 2012). 

Através de intensas articulações com o conhecimento científico, o 

amadurecimento da consciência política, a sensibilização ambiental e a busca por 

justiça social, em 1976 surgia a SOCEMA, primeira instituição civil com enfoque 

ambiental, no Ceará, trazendo ao debate público questões urbanas mais complexas, 

como as que envolvem contradições urbanas, desigualdade social, patrimônio 

histórico e cultural e escassez ambiental. Com o objetivo de deixar de ser sujeito 

passivo diante das ações governamentais, alguns professores universitários, artistas 

e intelectuais da época introduziram novas estratégias de ação perante a opinião 

pública e as mídias sociais a fim de levar os debates ao conhecimento político, 

questionar a necessidade de normas de planejamento urbano e ver atendidas suas 

demandas. Dentre essas estratégias de ação estavam atividades lúdicas, como 

caminhadas, piqueniques e apresentações culturais, além de cartilhas e materiais 

educacionais (NOTTINGHAM, 2006). Em âmbito federal, esse período também foi 

marcado pela instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, renovação do 

Código Florestal e construção da Agenda 21 (LOPES, 2006). 

O movimento ambiental de Fortaleza, na figura da SOCEMA, iniciou suas 

atividades questionando a capinação química dos coqueiros da Beira Mar e a 

construção da sede do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) numa planície flúvio-

marinha. Posteriormente, fez parte das pautas a preservação e criação da Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Rio Cocó. Todavia, os membros da SOCEMA 

perceberam que se fazia necessário intensificar as ações e estratégias de 

conscientização para confrontar os interesses imobiliários na região do Cocó, 

sobretudo o grupo Jereissati – que objetivava a construção do Shopping Iguatemi às 

margens da área verde do Cocó, informou o representante do movimento, em 

entrevista.  

Agregando um número maior de integrantes, instituições e entidades de 

classe, surge então o Movimento SOS Cocó, em 1985 - organização que compunha 

o Fórum Cearense do Meio Ambiente, como resposta à necessidade de ampliação 

do envolvimento da população na luta ambiental. Sua mobilização conquistou no 



105 
 

mesmo ano a construção do Parque Adahil Barreto (BERNARDINI; AGUIAR, 2009). 

Na década de 1990, o movimento ambiental já havia adquirido o amadurecimento de 

não buscar promover revoluções, mas, sim, buscar a efetivação dos direitos legais já 

alcançados em virtude das mobilizações nacionais e locais (NOTTINGHAM, 2006).  

Como fruto desse amadurecimento veio, posteriormente, a vitória no 

impedimento da construção de 30 edifícios de nove andares cada no mesmo local 

onde seria construída a sede do BNB. Sua mobilização foi ganhando visibilidade ao 

passo que conseguia aglutinar pessoas dos mais diversificados segmentos sociais, 

engajadas em movimentos ou não. Em 2008, foram marcantes as manifestações, 

críticas e polêmicas em torno do processo de licenciamento ambiental e construção 

do Iguatemi Empresarial, da ponte da Sabiaguaba sobre o Rio Cocó e da Avenida 

Sebastião de Abreu (situada atrás do supracitado shopping), acrescentou o 

representante do SOS Cocó. É importante frizar a existência e atuação de outros 

movimentos ambientais de Fortaleza na maioria dessas causas, como o Movimento 

Pró-Árvore, Movimento Pró-parque Rio Branco, Movimento Pró-Parque Rachel de 

Queiroz, Movimento Pró-Parque Lagoa de Itaperaoba, Movimento em Defesa do 

Cocó e Movimento Pró-Parque Parreão. 

Dando continuidade a discussão da postura social frente à questão ambiental 

em Fortaleza, entra em discussão o papel do Movimento SOS Cocó diante do 

conflito envolvendo as Dunas do Cocó. É importante ressaltar aqui o apoio dado 

pelos moradores das adjacências à proteção daquele território, se posicionando 

enquanto colaboradores das ações desse movimento.  

A primeira atitude observada pela esfera social vem exatamente desses 

moradores, os quais perceberam a movimentação de tratores dentro da área 

durante um feriado do ano de 2008. Os mesmos fizeram denúncia aos órgãos 

competentes e comunicado ao movimento ambiental supracitado. O SOS Cocó, por 

sua vez, recorreu à esfera política em busca de auxílio, já que aquele era um ano 

eleitoral. O apoio recebido na Câmara Legislativa veio do partido PSOL e outros 

vereadores, a exemplo de Salmito Filho (PSB), Acrisio Sena (PT) e Guilherme 

Sampaio (PT), conjuntamente com outros representantes do governo municipal, 

como a PGM e a então SEMAM. Através da demanda da sociedade em prol de uma 

proteção maior para aquele território, João Alfredo se comprometeu a criar um 
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projeto de lei que a atribuísse uma segurança legal específica, caso viesse a se 

tornar vereador da cidade. Com sua vitória, o projeto de lei foi elaborado e 

encaminhado à votação pela plenária municipal. 

O trâmite envolvendo a aprovação do projeto de lei congregou forças dos 

movimentos sociais e ambientais, de simpatizantes da causa, de residentes das 

imediações e da sensibilização de vários orgãos públicos, incluindo parlamentares 

que nem faziam parte das reivindicações ambientais até então. A grande aglutinação 

social em manifestações, distribuição de materiais explicativos e audiências públicas 

realizadas no 1º semestre de 2009, além do levantamento de mais de 3.000 

assinaturas dos moradores do bairro Cocó e mobilização social no Auditório da 

plenária da Câmara Municipal no dia da votação, foram fundamentais para 

sensibilizar os agentes legislativos e garantir a aprovação da lei. Mesmo depois de 

aprovada, a lei ainda viria a precisar de outras articulações sociais a fim de garantir 

sua validade legal. 

Novas mobilizações se deram a partir da exposição das Emendas Legislativas 

elaboradas pelos vereadores Carlos Mesquita e Magaly Marques contrárias à lei da 

ARIE. Novos protestos, organizações nas redes sociais e distribuição de folhetos 

foram realizados em repúdio às emendas, sobretudo nos dias de votação das 

mesmas. Diversas notas em jornais locais foram veiculadas, expondo os conflitos 

envolvendo aquele território. Na ocasião da votação da mesma, Magaly Marques 

proferiu um discurso de críticas e repúdio à atuação dos movimentos ambientais, 

afirmando que a cidade, ao paralisar seu processo de urbanização por força dos 

movimentos ambientalistas, estaria presa por “patéticas algemas verdes”, declara, 

em entrevista, um estudante presente na ocasião.  

Em contrapartida, um ativista do SOS Cocó expressa a relevância 

urbanoambiental daquela área e demonstra sua indignação contra a emenda 

proposta: “A preservação das Dunas do Cocó é imprescindível, por se tratar de 

formações milenares e únicas. A emenda apresentada representa uma interferência 

fora do tempo. É um despropósito a ideia de abrir essa tão rica área para a 

construção civil”, declarou em entrevista. O autor da lei também evidencia e fortalece 

a importância da preservação daquele território: “Eu acho que ali naquele pequeno 

pedaço, do ponto de vista do ecossistema do Cocó, pequeno pedaço de 15 hectares 
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aproximadamente há uma concentração, eu diria, de significados... tanto do ponto 

de vista da questão ambiental, como jurídica, como política”.  

Diante da situação, mais uma vez a sociedade civil organizada realizou 

manifestação no „Parque do Cocó‟ em defesa da prevalência da Lei da ARIE. 

Adultos e crianças se reuniram nas trilhas ecológicas, munidos de cartazes, 

apresentações (ver figura 8) e gritos de protesto contra a aprovação da emenda 

proposta por Magaly Marques (O POVO, 25/10/2011).  

 

 

 
FIGURA 8: Apresentação de Boitatá (apelidado de Cocóbra) em manifestação a favor das dunas 
FONTE: Jornal O POVO, 03/10/2011. 

 

Após derrubadas as emendas, por alguns meses nenhuma menção pública 

foi feita sobre o conflito, até que em 31 de julho de 2012 foi realizada outra 

manifestação por moradores das redondezas em protesto contra uma ocupação 

irregular do espaço das dunas por parte de caminhões que depositavam materiais 

de construção no local.  
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Novo ato de descaracterização da área verde foi identificado em setembro de 

2012: uma cerca de arames instalada dentro da ARIE, por parte do CONPAM, 

visando a separação da poligonal. A partir desse episódio, se iniciou uma 

mobilização social (ver figura 9), já no início do mês de outubro, de moradores da 

vizinhança, abrangendo 150 prédios, em favor de um Referendo para decidir acerca 

das investidas privadas sobre a ARIE. 

 

FIGURA 9: Uma das manifestações em favor do Referendo 

FONTE:<http://dialogospoliticos.wordpress.com/2011/10/19/juiz-concede-licenciamento-e-

libera-construcao-nas-dunas-do-coco/>. Acesso: 20/01/2013. 

 

Posteriormente, as constantes pressões dos movimentos populares em 

mobilizações por locais públicos da cidade (ver figura 10) e pelas redes sociais 

obtiveram outro importante resultado: o veto parcial pelo prefeito Roberto Cláudio do 

PLC 20, eliminando a emenda que incluía a construção da avenida paisagística 

dentro dos limites da ARIE, segregando-a ao que se entende por “parque do Cocó” - 

entre a Avenida Sebastião de Abreu e prolongamento da Rua Almeida Prado. As 

mensagens de conscientização social com caráter denunciativo se estendem 

http://dialogospoliticos.wordpress.com/2011/10/19/juiz-concede-licenciamento-e-libera-construcao-nas-dunas-do-coco/
http://dialogospoliticos.wordpress.com/2011/10/19/juiz-concede-licenciamento-e-libera-construcao-nas-dunas-do-coco/
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inclusive às redes sociais, as quais atualmente vem sendo uma ferramenta-chave 

para organização de manifestações sociais.  

 

FIGURA 10: Manifestação em favor do Veto Popular 

FONTE: Rede Social do Movimento Dunas do Cocó. Disponível em: < 
https://www.facebook.com/dunas.dococo?fref=ts>. Acesso em: 24/03/2013. 

 

A organização geralmente se dá com a congregação de pequenos 

movimentos ambientais anexos ao SOS Cocó para estabelecer diálogos e pleitos 

juntos ao prefeito, governador e demais figuras competentes a fim de unir forças de 

representação. Além disso, em 2013 foi fundada a Associação de Moradores do 

Bairro Cocó (AMO), com o intuito de dar peso às reivindicações dos moradores do 

bairro por melhorias e incentivo à proteção das áreas verdes lá existentes.  

Tendo em vista os esforços conjuntos para a mobilização social em prol da 

preservação ambiental da cidade de Fortaleza - incluindo, populares, jovens 

estudantes, moradores da região, professores, ambientalistas, autônomos e outros - 

se percebe que a união da sociedade nos momentos de maior pressão foi muito 

importante para manter as dunas protegidas até o momento. Portanto, a atuação 

https://www.facebook.com/dunas.dococo?fref=ts
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social foi decisiva no caso, conforme evidencia João Alfredo, afirmando que a 

importância da mobilização social  

 

Eu acho que muito grande. Muito grande. Porque eu identifico pelo 
menos em vários momentos né. Na coleta de assinatura de apoio a 
lei, foram 3 mil assinaturas, na presença da audiência pública que nós 

realizamos aqui na câmara, e na votação da matéria que, com a 
pressão que foi feita em cima dos vereadores, tanto na matéria como 

na tentativa que tiveram, ta certo, de vir uma emenda no plano diretor 
tornar sem efeito a lei, né. Então nesse momento a presença dos 

movimentos sociais aqui na câmara, eles foram muito importantes. 

 

Embora, no processo de votação e permanência da lei em vigor a atuação 

social tenha se dado de forma eminente, ainda são percebidas diversas ações de 

degradação e tentativas de descaracterização geoambiental do local, conforme se 

percebe em visitas in loco e denuncia uma declaração da página Dunas do Cocó  

 

É muito triste saber que, mesmo o prefeito Roberto Claudio tendo 
vetado a avenida nas Dunas do Cocó, mesmo tendo uma ação civil 
pública do MPF, mesmo tendo conseguido um veto popular para 

evitar obras na área, mesmo tendo um compromisso com a 
Secretaria do Meio Ambiente SEUMA de não permitir construções 

nas Dunas do Cocó, mesmo tudo isso....AS DUNAS DO COCÓ 
CONTINUAM SENDO ATACADAS!! (Facebook Dunas do Cocó – 
Postagem em: 11/07/2013). 

 

Apesar dos esforços sociais de mobilização e da postura de intensa oposição 

às iniciativas urbanísticas em detrimento dos recursos naturais, os movimentos 

ambientais ainda enfrentam diversos obstáculos frente às iniciativas 

desenvolvimentistas públicas e privadas. Tanto que amargam algumas derrotas 

sofridas, como: a construção do Shopping Iguatemi, a Ponte da Sabiaguaba, a 

construção da Torre Iguatemi Empresarial, o Centro de Eventos, a Avenida 

Sebastião de Abreu, a construção de 2 (dois) prédios residenciais em terreno 

anteriormente parte da ARIE e, mais recentemente, a obra dos corredores de 

transporte da Avenida Antonio Sales. 
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Em vista de tais derrotas e da instabilidade político-jurídica e social que ronda 

a ARIE Dunas, se percebe que os movimentos ambientalistas ainda carecem de 

subsídios para garantir uma mobilização eficaz, eficiente e legítima em prol de suas 

demandas. Provas são os moldes das assembléias e audiências públicas realizadas 

em âmbito político, tidos como eventos isolados e passíveis de manipulação por 

grupos de pressão empreendedoristas. 

 

Pode-se notar a dinâmica imposta por equipes dirigentes - compostas 

por autoridades e técnicos governamentais, assim como por membros 
mais experientes das entidades da sociedade civil local - na 

preparação das reuniões, na seqüência do manejo das plenárias e 
assembléias, onde as limitações ocasionadas pelo grande número de 

participantes favorece uma lógica pedagógica e de difusão, assim 
como as ritualizações (LOPES, 2006, p. 26). 

 

Identifica-se, pois, na análise do caso da lei da ARIE, a existência de 

limitações na atuação do movimento ambiental, principalmente no que diz respeito: 

 Ao poder de convencimento dos empreendedores, munidos de precauções 

normativas a seu favor (as conhecidas pelo senso comum como “brechas na 

lei”);  

 À influência social e econômica exercida por esses empreendedores que, por 

vezes, são também titulares de pastas municipais ou estaduais ou agentes 

judiciais;  

 À duplicidade de sentidos contidos nos discursos desenvolvimentistas 

privados, utilizando o argumento ambiental como camuflagem à legitimidade de 

suas iniciativas; 

 Ao aperfeiçoamento da articulação e dos argumentos de modo sincronizado 

entre os entes sociais; 

 À carência de instrumentos políticos que assegurem a proteção ambiental; 

 À falta de clareza jurídica; e  

 À falta de espaços para o diálogo profundo, respeitoso e aberto entre as 

partes. 
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Diante das dificuldades enfrentadas e se vendo ameaçados pela conjuntura - 

em meio a cenários de discussão ferrenha, acusações graves e até ameaças -, os 

ativistas ambientais são induzidos muitas vezes a ter uma postura radical frente aos 

conflitos; postura esta que os grupos desenvolvimentistas utilizam para acusá-los de 

“eco-xiitas”, almejando atribuí-los uma imagem de levianos (FREITAS, 2006). Logo, 

 

“[p]arece que o problema da democracia nas cidades passa por este 
duplo fundo de agulha: conhecimento dos princípios através dos 
quais os espaços se formam e são ocupados; capacidade de 

participar de forma ativa nas decisões, negociando direitos e 
vantagens. Em outras palavras: só pode haver jogo limpo quando 
cada um souber o que são suas cartas, o quanto valem e tiver 

domínio sobre as próprias jogadas” (SANTOS, 1988, p. 51). 

 

Portanto, em meio a esse jogo de busca por direitos e vantagens, a 

experiência participativa dos movimentos se depara com limites intrínsecos aos 

próprios mecanismos de operação da participação, uma vez que a ambientalização 

dos conflitos ambientais é permeada por incertezas, transformações, favorecimentos 

e interesses em disputa entre dois processos históricos distintos: o "processo de 

ambientalização" e o "processo de devastação" (FREITAS, 2006).  

Ao discutir o papel do movimento ambientalista em Fortaleza, Freitas (2006) 

tece uma crítica a sua atuação, afirmando a existência de uma “posição dúbia” dos 

ativistas em meio ao processo conflitivo, ora se aliando às iniciativas 

desenvolvimentistas, ora questionando-as, mas geralmente desconectados dos 

movimentos comunitários. Ao contrário do que aponta Freitas (2006), no caso aqui 

analisado não se percebeu uma postura dúbia na atuação do movimento ambiental, 

mas, sim, nas esferas política e judiciária, as quais possuem seus representantes 

tanto na iniciativa ambiental como na iniciativa imobiliária. 

Alguns questionam a postura contraditória dos moradores da redondeza, por 

serem apoiadores da causa ambiental (criticando a construção de novos prédios), ao 

passo em que estimularam a urbanização da área verde do Cocó, sendo 

compradores de unidades habitacionais do entorno. Sobre o assunto, um morador 

entrevistado realmente assume sua falha ao ter ido morar num dos prédios que 
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circundam a ARIE, mas afirma que na época não era sensibilizado para a questão 

ambiental e não tinha conhecimento da problemática urbana em torno de 

construções em áreas verdes, como explica: 

 

Olha eu era ignorante de tudo... eu não sabia que tinha essa lei... 

depois que a gente ouviu falar que iam construir aí é que eu me 
preocupei, porque eu já tinha visto uma matéria falando das belezas 
naturais e da quantidade de espécie de animais que vive aí. Então eu 

fui procurar saber, pra conhecer as pessoas que tinham interesse 
nessa área e tive vontade de não deixar as coisas erradas acontecer 

[...] Só que aí as pessoas me condenam muito assim: “Ah, é porque 
tu mora aí e num quer perder a vista”. Então, no começo eu não fiz 

entrar no movimento porque eu moro num lugar que é de frente pro 
negócio [ARIE], eu moro num lugar que era uma duna também! 
Então, como é que eu vou lutar por um negócio que eu tô errada. 

Então, de repente, eu vi que eu cai também... por isso que eu não 
condeno as pessoas; a gente é ignorante mesmo, a gente não teve 

aula de nada, de educação ambiental... E as outras pessoas que 
compram por aqui também foi pensando assim: “Ah, se subiu [se o 

prédio foi construído], é porque é legal. Mas, a gente num vê a 
maldade do que teve ou não teve na época em que construíram, eu 
num tinha noção nenhuma, eu comprei isso aqui por causa da 

churrasqueira que tinha ali [se referindo a sua varanda], tu acredita? 
Pra fazer festa, nem tava nem aí pra vista, nem nada. Aí foi quando 

um advogado amigo meu disse: “Olha, eu vou te dar a “real”, 
Fortaleza toda era uma duna, era cheio de olho d‟água, de tudo, mas 
não tinha a tal consciência ecológica na época. Então, você tá 

morando aqui, o outro tá morando ali, e ali. Pronto, deixa! Mas, a 
partir de hoje vamos ter consciência ecológica”. O quanto é 

importante o ser humano ter contato com o meio ambiente, o clima, a 
natureza... pra não respirar esse pó de asfalto. Então, é mais 

importante que isso. Então, ninguém vai condenar as pessoas que 
moram aqui, mas sim as construtoras que já ganharam muito dinheiro 
com isso, construindo na beira do parque. Não são pessoas que não 

querem perder a vista, são construtoras que já vem há muitos anos 
comendo o parque, sabe? Então, ninguém vai derrubar o que tá 

construído, mas o que ainda tem é pra gente salvar. E tem condição 
de salvar, porque tá tudo ilegal. E se as pessoas que podem se 

dedicar não se dedicarem, fica muito mais difícil! (Entrevista 
concedida à autora em set/2013). 

 

Pelo seu relato, se percebe uma tentativa de modificar sua postura anterior, 

superando o período em que não valorizava o meio ambiente para um momento 

atual de conscientização e mobilização ecológica em prol da luta pela proteção dos 

recursos naturais que ainda restam na cidade. Tal transformação educacional e 

cultural demonstra um avanço no pensamento social para a questão ambiental, 

levando a sociedade a assumir sua cidadania e exercer seus direitos-deveres. 
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O fato é que todo cidadão ou grupo social tem o direito-dever de exercer seus 

direitos como forma de garantir sua dignidade em meio à vida em sociedade. A 

participação dos movimentos sociais e ambientais detém grande relevância nesse 

processo de busca pela legitimidade desses direitos ao passo que atribui uma nova 

linguagem à reivindicação do direito à cidade. No caso em especial do Movimento 

SOS Cocó, sua atuação tem promovido uma maior democratização das políticas 

locais, da participação popular, de diversas instituições e organizações civis, embora 

nem sempre os instrumentos de participação disponíveis sejam os mais favoráveis e 

as propostas políticas saibam lidar com as demandas da população (LOPES, 2006). 

O próximo passo dos movimentos ambientais na luta pela defesa das dunas 

do Cocó vem sendo a formulação de um Plano de Manejo que trace recomendações 

de uso sustentável para a área, assegurando o usufruto social descrito na Lei da 

ARIE. Caso o prazo de 05 (cinco) anos após sua criação seja expirado sem a 

elaboração de um Plano de Manejo, a lei de proteção perde sua validade.   

Portanto, é fundamental que a sociedade formule estratégias cada vez mais 

eficientes e forneça suporte técnico, científico e participativo aos movimentos 

ambientais, os quais são seus representantes frente aos conflitos ambientais 

urbanos. Nesse contexto, a ambientalização dos conflitos necessita ser regida à luz 

da educação ambiental, a qual traz um novo código de conduta individual e coletivo 

para a interiorização dos direitos e dos discursos ambientais, atribuindo nova fonte 

de legitimidade aos argumentos utilizados nos espaços públicos de debate em prol 

das demandas socioambientais. 

A atuação dos movimentos ambientais vem atribuindo significações culturais, 

ambientais e simbólicas à área das dunas em questão. Sua organização e 

mobilização vem se mostrando como decisiva para a prorrogação da decisão final 

sobre o caso, abrindo campos de debate e reflexão mais aprofundada acerca dos 

benefícios e malefícios possivelmente causados e evitando qualquer tomada de 

decisão precipitada por parte das esferas política e judiciária.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em conformidade com as exposições e análises aqui consideradas, tendo em 

vista os escopos ambiental, político-social e jurídico, é possível traçar alguns 

apontamentos finais acerca do objeto de estudo, incluindo a proposição de medidas 

de mitigação aos conflitos ambientais existentes.  

A partir da construção de um breve retrospecto histórico acerca da formação 

urbana e do ordenamento do solo da cidade de Fortaleza, é possível afirmar que 

essa cidade pode ser entendida como uma arena de forças, na qual estão 

envolvidos de maneira estreita homem versus ambiente. Essa relação se dá de 

forma complexa, dinâmica, sistêmica e processual, ainda que não inteiramente de 

modo harmônico. A construção da cidade se dá justamente pelas conveniências, 

interesses, circunstâncias favoráveis, assim como também pelas lutas, disputas e 

oposições conflituais, de modo que a sua ecologia urbana se encontra em constante 

transformação.  

O crescimento desordenado, advindo da deficiência nos instrumentos legais, 

permitiram o avanço de ocupações irregulares e construções inadequadas ou sem 

conformidade com a proteção e qualidade ambiental, embora muitas delas possuam 

licenciamento de órgãos competentes. A busca constante pelo entendimento do 

meio urbanoambiental muito auxilia na compreensão dos fenômenos 

socioambientais existentes. 

Associado a esse panorama histórico de desordenamento urbano, se agrega 

a cultura política que permeia as atividades dos agentes reguladores da estrutura 

urbana, seja em âmbito legislativo ou executivo municipais. Visando benefícios 

econômicos e sociais junto a grandes empreendedores ou projeção/ visibilidade 

política, os agentes políticos municipais geralmente adotam posturas concernentes 

aos seus interesses, “maquiando” dados, omitindo informações, supondo 

inverdades, influenciando a mídia local e se utilizando do poderio político-social 

como arma de defesa ou de ataque em meio a conflitos na zona urbana. 

A existência de incompatibilidades políticas nos instrumentos de gestão 

urbana em âmbito municipal abre margem à subjetividade interpretativa e ideológica 

nas decisões envolvendo o ordenamento das cidades. Assim como as visões 
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burocráticas e cartoriais nos processos de análise de viabilidade urbana geram 

divergentes entendimentos entre órgãos e agentes políticos.  

Exemplo explícito dessa incompatibilidade são as imprecisões do PDP-For, o 

qual traz em seu texto inicial objetivos e características condizentes com as 

diretrizes ambientais de proteção aos ecossistemas naturais, mas nas suas 

orientações específicas traz parâmetros urbanísticos permissivos às iniciativas 

empreendedoras. Paira aqui a deficiência na operacionalidade do Poder Legislativo 

ao permitir a remanescência de vácuos legais e/ou conflitos na norma jurídica. Outro 

exemplo presente é o questionamento da validade da aprovação do loteamento 

frente à existência da lei municipal. Caso o loteamento tivesse se concretizado antes 

da lei da ARIE, seria considerado um direito adquirido. No entanto, sua construção 

não se deu tempestivamente, recaindo os efeitos da lei ambiental sobre o posterior 

direito de construir. Tal como esclarece um agente político entrevistado, a aprovação 

do loteamento perde seus efeitos até então resguardados legalmente.  

Há também dificuldades inerentes aos procedimentos de previsão de 

impactos. Referente ao caso analisado, a secretária titular da SEUMA afirma não ter 

recebido o órgão nenhum tipo de estudo ambiental para balizar suas considerações 

frente ao caso. Ainda assim, houve determinações judiciais para que o órgão 

emitisse licenças de construção para o loteamento em meio ao processo conflitivo. 

A última incompatibilidade política identificada foi a tentativa de validade de 

acordo supostamente assinado entre a prefeitura e os empreendedores para 

liberação da construção, embora logo em seguida fosse rejeitado pela própria PGM, 

integrante do corpo político municipal. Ou seja, há divergências e sobreposições de 

posturas dentro da mesma unidade política. A falta de uniformidade de posições 

também se configura como uma incompatibilidade política promotora de conflito. 

Adentrando nas considerações jurídicas, é possível apreender que esta 

esfera, mesmo resguardando o papel fundamental de ser mediadora de conflitos na 

configuração democrática brasileira, permanece na tentativa de isenção nos 

processos decisórios, embora ainda se veja presa a contradições e impasses, 

mergulhando também no embrólio ambiental construído em torno do caso estudado. 

A análise identificou algumas razões explicativas para esse cenário.  
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Muitos dos percalços atravessados pelos órgãos judiciais quando se trata da 

matéria ambiental se deve ao fato deste ser um assunto ainda muito recente se 

comparado a matérias outras, não tendo ainda adquirido uma sensibilidade plena 

pelo corpo judiciário. Consoante a este fato, parte do judiciário alimenta a soberania 

de alguns conceitos atualmente em fase de aprimoramento, dificultando o avanço na 

aplicação de novos entendimentos e abrindo precedente para discrepâncias 

interpretativas. A subjetividade nas interpretações também permite que juízes ou 

desembargadores decretem uma decisão e posteriormente recorram dela, gerando 

uma insegurança jurídica.  

Faz-se presente, além disso, uma vulnerabilidade dos instrumentos jurídicos, 

a exemplo do TAC. Juridicamente, um Termo de Ajustamento de Conduta é utilizado 

para adequar uma situação irregular, estabelecendo condicionantes para sua 

regularidade. O fato de o acordo estabelecido ser considerado um TAC e 

instrumento válido para liberar uma construção demonstra a ausência de parâmetros 

coerentes e de quem os pondere nas decisões judiciais. 

Para além dos obstáculos práticos e teóricos, o judiciário tem incorporado, 

de forma gradual, noções antes desfavorecidas às suas decisões finais. A 

consideração do entendimento técnico vem sendo agregado à compreensão jurídica, 

refinando as conceituações e promovendo entendimentos que tendem a prevalecer 

os valores ambientais em detrimento de outros valores. A exemplo do caso empírico 

apresentado, as Dunas do Cocó estão atualmente protegidas de investidas 

empresariais, favorecendo a ecodinâmica dunar daquele local. Esse novo cenário 

garante otimismo para futuras decisões em âmbito local. 

Nesse estudo de caso, apesar do Poder Judiciário exercer um papel ativo 

enquanto defensor dos interesses coletivos, figurando como um dos principais 

agentes transformadores na remodelagem do espaço urbano da cidade de 

Fortaleza, foi constatado que a solução efetiva de conflitos ambientais precisa 

superar diversas incongruências jurídicas, sobretudo no que diz respeito ao 

envolvimento político nas decisões judiciais. Embora nem todos os casos finalizem 

em conformidade plena com os parâmetros ambientais, durante as últimas décadas 

a atuação dos órgãos de justiça, inclusive em âmbito local, vem sendo intensa no 
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sentido de expandir os horizontes políticos, jurídicos e sociais sobre questões 

anteriormente travadas, apesar de haver longo caminho a percorrer. 

A trajetória de saída dos gabinetes e aproximação do caso concreto ao 

mesmo tempo em que promove um conhecimento mais profundo do caso pelo 

jurista também permite interferências alheias no processo decisório. Isso também se 

deve ao fato de muitos operadores do direito ou da política local residirem nesses 

espaços privilegiados ambientalmente e de alto valor imobiliário, ou seja, ocorre a 

existência de uma pressão sobre as decisões políticas e judiciais envolvendo sua 

região de moradia – a politização dos órgãos de justiça. 

Entende-se que, além dos avanços obtidos nas últimas décadas, há 

limitações outras a serem superadas: a ausências de varas/delegacias 

especializadas em lavrar crimes ambientais no município de Fortaleza, a politização 

da justiça, a fragilidade técnica na definição das conceituações jurídicas, as 

discrepâncias interpretativas e a litigiosidade na atribuição de competências 

administrativas. Pressupõe, portanto, a construção de novos paradigmas no que 

tange à matéria ambiental, de modo que o direito não se distancie da justiça no ato 

das decisões judiciais proferidas em conflitos ambientais. 

Em respeito ao âmbito social, é incontestável a relevância da atuação dos 

movimentos sociais e ambientais na busca pela efetivação dos direitos coletivos e 

difusos. Apesar de a temática ambiental ser recente nas pautas sociais, a trajetória 

de organização e mobilização dos militantes tem, ao longo da cronologia histórica, 

propiciado importantes vitórias para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Ainda assim, algumas dificuldades enfrentadas foram identificadas: apesar da 

forte articulação através das redes sociais, os movimentos ambientais atingem 

apenas uma pequena parcela da população de Fortaleza, devido ao fato dos 

processos de comunicação serem pontuais, não atingindo de forma abrangente as 

comunidades locais. A sensibilização ambiental é um tema em recente expansão, 

sendo ainda fortemente questionado pelos desenvolvimentistas. Os espaços de 

diálogo atualmente existentes, com destaque para as audiências públicas, apesar de 

serem públicos, são eventos isolados e passíveis de manobras por detentores de 

oratória refinada. Por fim, os movimentos ambientais possuem dificuldades em 
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elaborar estudos ambientais interdisciplinares que confrontem tecnicamente os 

relatórios e projetos apresentados pelo capital privado. 

Em meio aos obstáculos por hora apresentados, é pertinente ainda a menção 

ao papel dos veículos de comunicação nessa trajetória de orientação ambiental à 

população. Muito embora se tenha percebido o empenho de alguns jornais de 

circulação local em noticiar os fatos referentes às Dunas do Cocó, é notória ainda a 

manipulação ou omissão de muitas informações concedidas – condição que coloca 

em questionamento a segurança e a validade da disponibilidade pública de 

informações a cerca das problemáticas da cidade e para a cidade. 

Portanto, para efeitos conclusivos, se entende que apesar do avanço histórico 

de crescimento de Fortaleza, persistem influências e disputas políticas, 

incongruências jurídicas e déficit de abrangência na atuação dos movimentos 

ambientais, fatores que propiciam a permanência de conflitos ambientais, tal como o 

que envolve as Dunas do Cocó há quase cinco anos. 

Considerando toda a abordagem interdisciplinar aqui realizada, se propõe 

como avanços à mediação dos conflitos ambientais: o envolvimento maior dos 

parlamentares municipais com as questões ambientais; o aperfeiçoamento das 

diretrizes políticas urbanas; o refinamento dos conceitos jurídicos; a aceitação do 

conhecimento técnico como auxílio às decisões judiciais; a sensibilização dos 

juristas frente à degradação ambiental; a aplicação de penalidades jurídicas para 

crimes ambientais; a criação de varas específicas para a matéria ambiental; a 

exigência de estudos de impactos ambientais aprofundados em cada caso; e, 

sobretudo, o reforço à educação ambiental, desde o ensino básico até a formação 

adulta, a fim de promover a instrução e sensibilização da população de maneira 

geral para as causas ambientais, fazendo o papel de catalisador para as mudanças 

da problemática urbanoambiental. Servidos de uma educação ambiental eficaz, a 

sociedade possuirá o conhecimento e os instrumentos políticos e jurídicos 

necessários para engrandecer os movimentos ambientais e exigir uma nova postura 

dos seus representantes políticos, bem como cobrar providências judiciais cabíveis 

em casos de conflitos ambientais, a fim de alcançar uma conciliação entre o 

desenvolvimento urbano e a preservação ambiental. 
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