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RESUMO
As áreas de Manguezal são consideradas por regra Áreas de Preservação Permanente e que não podem
sofrer intervenção, salvo em caso de utilidade pública, de acordo com a legislação em vigor. Neste sentido,
buscamos justificar neste trabalho que além da atividade desenvolvida pelas indústrias salineiras ser
considerada de utilidade pública, a intervenção deste setor, via de regra, ao suprimir áreas de mangue, se dá
com a realização de empreendimentos que causam baixo impacto ambiental, viabilizando, assim, a
autorização para supressão destas áreas de conservação, desde que autorizado pelo órgão ambiental
competente e seguindo os trâmites administrativos necessários. O trabalho tem como fundamento os dois
princípios constitucionais da atividade econômica: “livre iniciativa” e “preservação do meio ambiente”,
utilizando-se do método dialético para a construção do texto científico, tendo como referencial teórico o
desenvolvimento sustentável. Dessa forma, tentará desmistificar a idéia de que as salinas são
empreendimentos causadores de significativa degradação ao meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVES: Áreas de Preservação Permanente. Manguezal. Setor Salineiro.

ABSTRACT
The Mangrove areas are considered by law Areas of Permanent Preservation and that they cannot suffer
intervention, safe in case of public utility, in accordance with the current legislation. In this direction, we
search to justify in this work that beyond the activity developed for the salt industries to be considered of
public utility, the intervention of this sector, usually, when suppressing areas of mangrove, act with the
accomplishment of enterprises that cause low ambient impact, making possible, thus, the authorization for
suppression of these areas of conservation, since that authorized for the competent ambient agency and
following the necessary administrative proceedings. The work has as bedding the two principles
constitutional of the economic activity: “it exempts initiative” and “environment preservation”, using itself of
the dialectician method for the construction of the scientific text, having as referencial theoretician the
sustainable development. Of this form, it will try to demystify the idea of that the salt mines are causing
enterprises of significant degradation to the environment.
KEYWORDS: of Permanent Preservation. Mangrove. Industry of the Salt.

1. INTRODUÇÃO
 
            O presente artigo envolve uma análise sobre a supressão de Áreas de Preservação Permanente –
APP, em especial, os manguezais, para o processo de funcionamento da cadeia produtiva da indústria
salineira, trazendo um debate salutar sobre como conciliar dois princípios constitucionais da atividade
econômica: “livre iniciativa” e “preservação do meio ambiente”, utilizando-se do método dialético para a
construção do texto científico, tendo como referencial teórico o desenvolvimento sustentável.
            Para tanto, foi observado que as normas legais que tratam do tema afirmam que somente em casos de
utilidade pública poderá haver a supressão de áreas de manguezal. Nestes termos, defende-se que a atividade
do setor salineiro reveste-se de caráter de utilidade pública, e como tal, hábil a requerer a supressão de áreas
de manguezais, desde que com a devida autorização do órgão estadual de meio ambiente.
            Constatou-se, através de pesquisa exploratória no site do Supremo Tribunal Federal – STF que a
permissibilidade de supressão de Áreas de Preservação Permanente – APP tem sua constitucionalidade
questionada, já que o dispositivo do Código Florestal condiciona a autorização de supressão de APP nos
casos a serem regulamentados em Lei (no seu sentido formal), não transferindo esse poder regulamentador
para o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, o qual editou resolução sobre o assunto. Esse
tema precisa ser amplamente discutido, pois envolve atividades econômicas importantes para determinadas
regiões deste país, além de repercutir na necessidade insuperável de se proteger o ecossistema envolto e
caracterizado como APP.
            A discussão das teses que envolve a problemática acima, encontra-se em duas situações: a
inexistência taxativa em dispositivos normativos de que a atividade de produção de sal é de utilidade pública
- e para isto realizou-se um estudo demonstrativo do teor deste critério aplicado ao setor salineiro para
justificar, dessa forma, a sua tipificação; e pelo fato de que em geral, nas indústrias salineiras, a supressão da
vegetação de mangues se dá para a construção de canais de bombeamento da água do mar (salmoura) para
os reservatórios de evaporação da água – empreendimentos estes que na maioria dos casos são de baixo
impacto ambiental, o que corrobora com a tese da viabilidade da supressão dos manguezais pela indústria
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salineira, desde que com a autorização do órgão ambiental estadual.
            No entanto, alguns órgãos do Judiciário pátrio possuem uma linha de raciocínio em sentido oposto, e
ainda se alinham a um posicionamento mais conservador e legalista, olvidando do princípio constitucional do
desenvolvimento sustentável. Eis o motivo pelo qual será defendido que se a supressão de mangues para a
indústria salineira produz um baixo impacto ambiental, se há a previsão de medidas mitigadoras e de
recuperação de áreas degradadas, realizadas através de estudos de impacto ambiental ou similares, o prejuízo
ao meio ambiente pode ser minorado, e assim, o órgão ambiental competente deve deferir o requerimento de
supressão de áreas de mangue para a o setor industrial salineiro, de acordo com a legislação em vigor.
            Partiu-se também do raciocínio de que o empreendimento salineiro se encaixa como zonas úmidas,
protegidas por Convenções Internacionais, que mostram que essas áreas exercem forte impacto ambiental
positivo para atenuar os efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global.
            Assim o presente texto pretende suscitar o debate sobre esse tema, para o amadurecimento de idéias,
sempre buscando um ideal conservacionista do ecossistema de APP, que concilie crescimento econômico
com preservação do meio ambiente. Não se trata simplesmente de se discutir uma questão legal e
constitucional, mas acima de tudo uma postura sobre dois dilemas que geram a formulação de dois
problemas: a) se for julgado inconstitucional a possibilidade de supressão de APP, mesmo nos casos de
utilidade pública, o setor salineiro ruirá, prejudicando toda a sociedade; b) se for mantida a
constitucionalidade da supressão de APP, nos casos de utilidade pública e mediante autorização do órgão
ambiental, contrariará setores preservacionistas da sociedade, mas contribuirá para o desenvolvimento
sustentável.
 
2. AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP´S)
 
            No afã de tutelar os recursos naturais existentes e o meio ambiente, no Brasil institui-use o Código
Florestal (Lei n. 4.771/65), que regulou a matéria envolvendo as Áreas de Preservação Permanente (APP),
que são espaços territoriais delimitados na propriedade, que a princípio não se admite exploração do solo ou
supressão da cobertura vegetal. De acordo com o art. 2º., do Código Florestal, considera-se APP as áreas de
florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água,
desde o nível mais alto em faixa marginal, nas nascentes, as áreas no topo de morros, montes, montanhas,
serras, nas restingas, ao redor de lagos e lagoas ou reservatórios de água naturais ou artificiais, entre outras
áreas descritas em lei.
            A instituição das APP´s tem por objetivo geral assegurar o bem-estar das populações, e como
específico, de acordo com o art. 1º.,§ 2º, II, da Lei n. 4.771/65, a “função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo”. 
            O Código Florestal também definiu a possibilidade de haver a instituição de áreas de preservação
permanente por ato declaratório do Poder Público, nos termos do seu art. 3º. Instituída a APP nestes moldes,
elas somente poderão serão suprimidas ou alteradas por lei específica, consoante o disposto no art. 225, 1º,
III da CF/88.           
            Ainda que estas áreas sejam consideradas de preservação permanente, o legislador definiu requisitos
para a supressão de certas áreas. Nesse caso, o interessado deve obter uma autorização do Poder Público
competente, respeitando os procedimentos previstos no Código Florestal e nas normas que regulamentam a
matéria. Com isso quis o legislador estabelecer que as Áreas de Preservação Permanente, apesar de serem
espaços territoriais especialmente protegidos, não se encaixam como categorias de proteção integral,
permitindo assim atividade econômica devidamente controlada pelo Poder Público. O próximo capítulo
tratará deste tema, focando na supressão de áreas de mangue, que são de per si, áreas de preservação
permanente, de acordo com a Lei n. 4.771/65.
 
3. A SUPRESSÃO DE APP´S – EM ESPECIAL, ÁREAS DE MANGUEZAL
 
            As Áreas de Preservação Permanente são caracterizadas, via de regra, pela sua intangibilidade e
proibição para a utilização de práticas econômicas. Sem embargo, em nome do desenvolvimento sustentável,
tanto o Código Florestal, como Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
permitiram exceções à regra, através da possibilidade de permissão para a supressão ou intervenção de
vegetação nas APP´S.
            É neste sentido que, de acordo com o art. 4º., do Código Florestal, é permitida a supressão de área
de preservação permanente, através de autorização do órgão ambiental competente

 
[...] em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto.
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Sobre o citado dispositivo legal, é importante citar que em virtude de ter sido negado referendo a
medida cautelar anteriormente deferida na ADIn 3.540-1/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
(em 01.09.2005), em cognição sumária foi reconhecida, até o julgamento final da ação, a constitucionalidade
do art. 4.º do Código Florestal.

Sobre o ponto citado, na referida ADI ajuizada pelo Procurador-Geral da República, o que se
questiona é a constitucionalidade do artigo 1.º da Medida Provisória n.º 2.166-67, de 24 de agosto de 2001,
na parte em que alterou o artigo 4.º, caput e parágrafos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7º da Lei n.º 4.771, de 15
de setembro de 1965. Sucintamente, o argumento principal da ADI é de que

Os referidos dispositivos normativos violam o artigo 225, § 1.º, inciso III, da Constituição
Federal, na medida em que tornam possível a supressão de área de preservação permanente
mediante mera autorização administrativa do órgão ambiental, quando, em verdade, o
legislador constituinte determinou que tal supressão somente poderá ocorrer por meio de
lei formal.

 
Em que pese o raciocínio bem construído da ADI, não tem o condão de afetar a constitucionalidade

da supressão de APP permitida pelo legislador infraconstitucional, pois se deve aplicar o princípio do
desenvolvimento sustentável, que rejeita qualquer idéia preservacionista extrema, pregadora, por exemplo,
do “crescimento econômico zero”, de forma que é perfeitamente possível uma “economia do meio
ambiente”.

Portanto, o legislador pátrio claramente permite, em casos de utilidade pública ou interesse social, a
supressão de APP, desde que cumpridas algumas condicionantes. Como destacado acima, não deve existir
alternativa técnica e locacional à construção do empreendimento visado, e para este fim, deverão ser
apresentadas medidas mitigadoras e compensatórias a serem realizadas pelo proponente do projeto.

Vale salientar que o Código Florestal não permite margem de discricionariedade ao órgão ambiental
competente para a autorização de intervenções em áreas de preservação permanente, posto que definiu
taxativamente os conceitos de utilidade pública e  interesse social. Estes conceitos, no entanto, foram
também definidos por Resoluções do CONAMA, alargando o rol de atividades consideradas nestes
conceitos.
            Neste sentido, o art.1º,  §2º, do Código Florestal estabelece:
 

IV - utilidade pública: a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) as
obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte,
saneamento e energia; e c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em
resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.
V - interesse social: a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação
nativa, tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação
de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do
CONAMA; b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não
prejudiquem a função ambiental da área; e c) demais obras, planos, atividades ou projetos
definidos em resolução do CONAMA.
 

Em complementação, a Resolução nº 303/2002 do CONAMA definiu uma série de conceitos e limites
para as diversas áreas onde se localizam as vegetações de preservação permanente, esclarecendo as
disposições presentes no Código Florestal. Assim estabeleceu, por exemplo, complementando o art. 2º, f, da
Lei n. 4.771/65, que as áreas de mangues são consideradas APP´s[1], sendo estas definidas como um
 

ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado
por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a
vegetação natural conhecida como mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos
limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira,
entre os estados do Amapá e Santa Catarina.[2]

 
            Vale salientar que a legislação sobre manguezais tem incorporado o melhor conhecimento científico
atual sobre tais ecossistemas, ainda que quando do advento do Código Florestal, a proteção jurídica não
acompanhou o desenvolvimento científico da época[3], havendo a necessidade de atualização da temática,
realizada por ocasião das resoluções 302 e 303/2002 do CONAMA.
            De acordo com Borges, Rezende e Coelho Júnior, “ainda que as normas ambientais venham
sugerindo, ou impondo a conservação estrita desses ecossistemas, há evidências científicas ou práticas
históricas de uso que amparam a sua utilização sustentada e racional”. Afirmam ainda os autores que o
manejo racional dos manguezais poderia ser perfeitamente estabelecido, pois muitas pessoas dependem
financeiramente da exploração do mangue[4].
            Em consonância com a matéria, e para aumentar o rigor de proteção das APP´s em espaços de
mangue, a Medida Provisória 2.166-67 de 2001, que alterou dispositivos do Código Florestal, trouxe em seu
art. 1º, os casos de supressão que poderão ser praticadas nestes ecossistemas:
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Art. 4º
[...]
§5º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues, de
que tratam, respectivamente, as alíneas “c” e “f ”do art. 2º do Código Florestal, somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

 
            Assim, os manguezais somente poderão sofrer intervenção em casos de utilidade pública, e por isso
estão entre as áreas costeiras de maiores restrições normativas de uso. Conseqüência deste fato é que, em
virtude destas normativas que incidem sobre este ecossistema, exceto nos “casos de utilidade pública,
devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto”[5], somente o desenvolvimento de atividades
mais “leves”, como a extração de caranguejos e ostras é permitida, e ainda assim fora dos eventuais períodos
de defeso[6].
            Faz-se necessário considerar, do ponto de vista jurídico, que seria pertinente a criação de normas de
proteção ambiental que compreendessem o todo (sobre uma determinada matéria), em nível federal, com um
certo grau elevado de protecionismo. Em contrapartida, esta mesma norma deveria permitir aos Estados e
Municípios legislarem sobre os mangues, sem diminuir o nível de proteção[7], mas definindo os critérios de
uso e intervenção de acordo com as tradições regionais-locais, adequando-se às atividades econômicas
extrativistas de que dependem um determinado espaço territorial.
            Aqueles que se detém a fundo no estudo dessa problemática têm criticado a edição de algumas
normas ambientais. No caso específico do presente trabalho, Carvalho e Francisco, ao tratarem das lacunas
da Medida Provisória 2.166-7/2001 (que dentre outros aspectos definiu que as áreas de mangue somente
podem sofrer intervenção em caso de utilidade pública), afirmam que a sua regulamentação e implantação
carecem de doutrina estabelecida por especialistas do meio ambiente (arquitetos, geógrafos, engenheiros,
etc.)[8].

Infelizmente, em determinadas situações, a legislação ambiental não segue o ponto de vista científico
das várias ciências, e por vezes termina por tender para um proteção altamente rigorosa (extremista) do meio
ambiente, enquanto outras permitem que lacunas sejam utilizadas para o abuso dos recursos naturais,
acompanhando uma visão mais liberal. Sem embargo, o ideal é que haja um uso sustentável do meio
ambiente, de forma que a legislação ambiental imponha critérios conservadores do patrimônio ambiental, sem
proibir o completo desenvolvimento econômico do país.

Este raciocínio – e porque não, tendência – é o que se deseja aqui defender, no caso, em relação à
supressão de áreas de mangue para a utilização da atividade de produção de sal, posto que em algumas
situações tem se entendido que ela não é considerada como de utilidade pública (o que permitiria a
intervenção em APP´s). Neste sentido, no capítulo seguinte demonstrar-se-á a importância desta atividade, e
também o tratamento que lhe foi dado pelas normativas ambientais. 
 
3. A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DO SETOR SALINEIRO E SUA
TIPIFICAÇÃO COMO ATIVIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
 
            Há de se considerar que o Setor Salineiro no Brasil desenvolve uma atividade de fundamental
utilidade pública para o país. Este ramo industrial, cuja atuação encontra-se em larga escala desenvolvida no
Estado do Rio Grande do Norte (ocupando cerca de 95% da produção nacional, ao lado do Rio de Janeiro,
Ceará e Piauí, que dividem a porcentagem restante[9]), capta o produto bruto encontrado em águas marinhas
e o transforma em sal para utilização na indústria química.

Além disso, a extração do sal – que é um mineral - é necessário ao consumo humano e a todos os
tipos de vida animal[10], sendo, pois, de extrema utilidade pública, eis que ficou comprovado cientificamente
que é imprescindível no combate ao "bócio endêmico ? aumento de volume da tireóide", tanto que o
Governo Federal obriga os empreendimentos salineiros a adicionarem o "iodo" na produção do sal de
cozinha. É interessante notar que tanto a falta quanto o excesso de iodo podem levar ao hipotireoidismo. Por
tal razão, os empreendimentos salineiros são, inclusive, severamente fiscalizados pelo Inmetro no tocante a
esse aspecto, e por isso devem ser atendidas as determinações  contidas na  Resolução RDC 130, de
26/05/2003 ? Teor de iodo no sal para consumo humano; Decreto 75.697, de 6 de maio de 1975 ? Padrões
de qualidade  para o sal destinado ao consumo humano;  NBR 10.888:1989 ? Cloreto de Sódio ? Sal para
Alimentação Humana (Norma da Associação Brasileira de Normas técnicas ? ABNT) e a Lei 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).

Não resta a menor dúvida que o empreendimento econômico de extração e produção de sal se
encaixa como atividade mineral, sendo de utilidade pública por força do Decreto-Lei n.º 3.365/41 (que
dispõe sobre desapropriações por utilidade pública), através do seu art. 5.º, alíneas “d” e “f”, in litteris:

 
Art. 5o Consideram-se casos de utilidade pública:

                                    d) a salubridade pública;
f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia
hidráulica.
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Esta consideração é reforçada ainda com base no art. 1º, § 2.º, IV, "c", do Código Florestal[11], que

regulamentado pela Res. 369/2006 do CONAMA, dirimiu a dúvida em relação à utilidade pública do setor
salineiro:

 
Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante
procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta
resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano
Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de
Conservação, se existentes, nos seguintes casos:
I - utilidade pública:
(...)
c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade
competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho.

 

Pode?se ressaltar, para justificar esta tipicidade do setor salineiro, as cinco dimensões do
desenvolvimento sustentável deste ramo industrial, tendo como pano de fundo o desenvolvimento do setor
no Estado do Rio Grande do Norte, onde encontram-se a maioria das Empresas Salineiras do país, em
grande parte estabelecidas em pequenas cidades ribeirinhas, sem grandes infra-estruturas urbanas, e
dependente quase sempre de uma boa porcentagem da atividade da extração do sal:

 
a) econômica, buscando o crescimento que garanta o dinamismo do mercado, com o aumento da
produção de sal no Estado do Rio Grande do Norte, o que elevará mais ainda o título de "Estado
maior produtor de sal do País", gerando impostos e receitas para o Estado, que serão investidas em
obras de infra-estrutura, educação, saúde, segurança e proteção do meio ambiente;
b) política, vinculada ao processo de construção da cidadania, posto que parte das indústrias
salineiras desenvolvem um projeto social de geração de emprego e renda para a cidade de instalação,
retirando os cidadãos daquela localidade da informalidade, promovendo o progresso econômico;
c) social, provendo maior equidade, priorizando na contratação dos seus empregados a população
que vive na miséria, como forma de melhoria da qualidade de vida das pessoas daquela localidade,
que poderão realizar o seu desejo de possuir um emprego formal e se vincularem a previdência social,
o que fará com que essas pessoas deixem de explorar o meio ambiente como fonte de sustento,
evitando?se assim os danos ambientais locais (a exemplo da extração irregular da lenha e da pesca
predatória);
d) cultural, com o respeito aos padrões culturais vigentes nas pequenas cidades, a identidade de seu
povo e da sociedade simples ali construída, calcada em tradições e valores históricos que devem ser
respeitados;
e) ambiental, com a preocupação com o uso de técnicas e processos de produção voltados à
preservação e a recuperação da natureza. Prova disto é que para a instalação de uma Indústria
Salineira, existe um rigoroso e burocrático processo de licenciamento ambiental, exigindo-se,
inclusive, o Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

 
É válido acrescer a todos esses fundamentos “a importância ecológica de salinas como zonas

úmidas”, tese defendida pelo Prof. Dr. Renato de Medeiros Rocha[12] quando fez análise do caso da Salina
Peixe-Boi III, localizada na cidade de Porto do Mangue/RN, demonstrando que essa atividade exerce
impactos positivos sobre o meio ambiente natural, notadamente permitindo a cultura do microcrustáceo
Artemia, o que permite o desenvolvimento sustentável na região.

A construção científica referida acima serve para desmistificar a idéia de que as salinas são
empreendimentos causadores de significativa degradação ao meio ambiente, quando ocorre o contrário. No
mundo europeu esses empreendimentos salineiros recebem prêmios internacionais pela sua importância
ecológica, o que não se entende que na realidade brasileira se atribua a peja de nocivo ao ecossistema.  Todas
essas conclusões são extraídas da Conferência Internacional de Áreas Úmidas (International Wetlands
Conference).

Na 8.ª Conferência Internacional de Áreas Úmidas, realizada em Cuiabá/MT, realizada entre os dias
20 a 25 de julho do ano de 2008, com a presença de cerca de 1.500 pesquisadores de todas as partes do
mundo, foi elaborada a Carta de Cuiabá que é direcionada aos governos, organizações nacionais e
internacionais e tomadores de decisão. Ela chama a atenção para o “estado ecológico e legal das áreas
úmidas e sua importância para os humanos e para a biodiversidade no mundo inteiro de acordo com as
considerações especiais dos cenários de mudança de clima global”[13].

Partindo desse raciocínio, pode-se afirmar que as salinas, genericamente, são empreendimentos de
extrema utilidade pública e ambiental de forma específica que se encaixam como zonas úmidas de relevante
importância na manutenção da biodiversidade local de espécies aquáticas.

Importante, nesse sentido, citar trecho do relatório produzido pelo Prof. Dr. Renato de Medeiros
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Rocha, ressaltando a importância ecológica de ambientes salinos e hipersalinos na região de Porto do
Mangue/RN, in verbis:
 

Esses ambientes salinos e hipersalinos, representam zonas úmidas (MMA, 2007) e, por
isso, se constituem em ecossistemas especiais, de alta complexidade ecológica, importantes
para o processo de estabilidade ambiental e manutenção da biodiversidade local/regional.
Por se encontrarem situados em terrenos planos e/ou abaciados, frequentemente estão
“encharcados”, fixando carbono, retendo água e íons no solo, e aumentando a capacidade
de filtragem das águas e de regularização da vazão da água na drenagem local.
Portanto, a conservação dos ambientes salinos e hipersalinos, encontrados no litoral
setentrional do Rio Grande do Norte, é fundamental para a sustentabilidade das atividades
humanas tradicionais de uso dos recursos aí encontrados.[14]

 
Sendo assim, resta perfeitamente claro que os Empreendimentos Salineiros são considerados de

utilidade pública, de forma que é possível a supressão de APP´s mediante autorização do órgão ambiental
competente.

 

4. A SUPRESSÃO DE ÁREAS DE MANGUEZAL PARA A ATIVIDADE DO SETOR SALINEIRO
 
            Inicialmente deve ser tomado em consideração o fato de que a Constituição Federal de 1988 erigiu o
meio ambiente como matéria constitucional - tendência esta mundial - o que levou a Carta Magna atual a ser
reconhecida internacionalmente pela preocupação permanente com os recursos ambientais[15].
            Neste ínterim, ressalte-se que a proteção ao meio ambiente deve estar também em consonância com
o princípio do desenvolvimento sustentável (conjunção dos arts. 3º, II e 225, da Constituição Federal). Aliás,
assim pronunciou-se o Ministro Celso de Melo, por ocasião do julgamento da polêmica ADI-MC 3.540/DF,
afirmando que este último princípio, além de “impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra
suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro e representa fator do
justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia”.
            Assim, com base nestes preceitos é que se busca fundamentar a viabilidade da supressão de áreas de
mangues para a atividade do setor salineiro.
            A indústria do sal, que tem suas origens no Brasil ainda no século XVII, à época da colonização,
demonstra que este produto foi um importante fator de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte.
Esta indústria, em que pese o desenvolvimento dos séculos passados, teve um grande aumento a partir de
1970, basicamente neste Estado, com o advento de forte contribuição do Governo, através de repasses de
incentivos fiscais e financeiros, por meio da SUDENE, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES, etc.
Além deste fato, houve também um incremento da produção através da mecanização das salinas com o
emprego de técnicas modernas de manejo do sal que permitiram elevar enormemente a produtividade. Isto se
deu, por exemplo, com o uso de motobombas, o escoamento de águas de chuvas, utilização de
cristalizadores maiores, em substituição aos pequenos, rigoroso controle da densidade da salmoura em todas
as suas etapas do processo, colheita mecanizada, lavagem do sal grosso e exames periódicos da qualidade do
produto em laboratórios próprios[16].
            Via de regra, a produção de sal marinho segue um processo padrão. Ele inicia-se com a captação da
água do mar através de potentes estações de bombeamento ou pela foz de um rio (pequenas salinas ainda
fazem a captação da água por comportas, aproveitando o período de enchentes das marés), ao passo em que
são inundadas grandes áreas, denominadas de evaporadores. Estas águas, pela ação dos ventos e elevadas
temperaturas, apresentam acelerado processo de evaporação que elevam sua densidade. A partir desta etapa,
as águas seguem para uma área intermediária denominada de concentradores, onde há a redução do processo
de evaporação e a intensificação da precipitação da “malacacheta” (sulfato de cálcio hidratado), até chegar o
momento em que predomina a precipitação do cloreto de sódio (NaCL). Nesta etapa, as águas são levadas
para uma área específica denominada de “cristalizadores”, para o processo final de produção, onde a colheita
do sal é feita, nas grandes salinas, por máquinas colhedeiras que lançam o produto em suas caçambas para o
sistema de lavagem. Após este ato, o sal é empilhado em grandes montanhas[17].          
            Observando este procedimento, em qual etapa estaria a supressão de áreas de mangue no processo
de produção do sal? A supressão de mangues encontra-se, geralmente, no primeiro processo, que é o da
captação da água do mar, através da construção de canais de bombeamento da água.
            Fato é que muitas salinas encontram-se em áreas próximas ao mar, justamente para viabilizar a
captação das águas marinhas. Dessa maneira, há casos em que dentro da propriedade das salinas existem
espaços de mangue, considerados áreas de preservação permanente, e neste caso, há a necessidade da
supressão de uma parte deste ecossistema para a construção de canais de escoamento da água para os
reservatórios aonde acontece o processo de evaporação e cristalização do sal.

Vale salientar que este processo é fundamental para o funcionamento do empreendimento salineiro,
pois sem a água do mar, não há a produção do sal, e assim, a empresa simplesmente não operacionaliza.
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Em contrapartida, na maioria dos casos, tendo em vista o tamanho das áreas das salinas (e do próprio
processo), as áreas de mangue que sofrem intervenção geralmente são pequenas, além do fato de que a
construção destes canais produz um baixo impacto ambiental na APP.

Não obstante estes argumentos, alguns órgãos judiciais e órgãos administrativos ambientais tem
entendido que a atividade salineira não tem o condão de realizar a supressão de áreas de mangue – seja pelo
impacto ambiental que causa, seja pelo fato da atividade não ser considerada taxativamente de utilidade
pública.

No entanto, a realidade fática da atividade econômica do país tem modificado o entendimento do
Poder Judiciário em casos semelhantes. Nesse sentido, faz-se necessário trazer à colação importante acórdão
prolatado pelo TRF da 4ª. Região, onde houve a supressão de uma área de mangue para a construção de um
Terminal Marítimo de Passageiros. Observou-se neste caso que a atividade foi considerada de utilidade
pública, e que a área de mangue a ser suprimida, por ser de tamanho reduzido – assim como o impacto
ambiental - seria contrabalançado com medidas mitigadoras e compensatórias impostas pelo IBAMA, ou
seja, uma situação idêntica ao que ocorre com as construções dos canais de bombeamento da água do mar
para os reservatórios das salinas. Veja-se o que assentou a decisão referida:

 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMINAL MARÍTIMO E PÍER
GRANELEIRO. UTILIDADE PÚBLICA. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL.
NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE ÁREA DE MANGUEZAL. DEGRADAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DANOS SIGNIFICATIVOS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
MITIGATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS. LICENCIAMENTO PELO IBAMA. 1. O
empreendimento cuja realização produza efeitos no meio ambiente deve considerar as
conseqüências e prever o tratamento adequado do impacto ambiental, através do Estudo de
Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental, abrangendo a caracterização da
situação ambiental antes da implantação do projeto, a análise dos impactos, a definição das
medidas mitigadoras dos impactos negativos e o programa de acompanhamento e
monitoramento dos impactos positivos e negativos. 2. Se a Administração Pública entendeu
por arrendar uma área especificamente para a construção de um Terminal Marítimo, resta
evidente a sua utilidade pública predominante a interesses estritamente particulares. 3. A
prova pericial, após análise aprofundada acerca da importância do ecossistema manguezal
do ponto de vista conceitual e daquela pequena porção de mangue suprimida pelo Terminal
Marítimo, concluiu pela inexistência de dano capaz de justificar a invalidação das licenças,
bem como pela pertinência das medidas mitigadoras e compensatórias impostas pelo
IBAMA. 4. Hipótese em que comprovado que, além de ser mínimo o impacto ambiental, a
degradação da área já vinha ocorrendo há vários anos, bem antes do início das obras do
empreendimento em questão, visto que se trata de local que sofre grande influência
antrópica e que é caracterizado como área industrial e portuária. (TRF 4ª. Região, Processo
Apelação Civel No. 200504010298305, Relator(a) Sérgio Renato Tejada Garcia, Data da
Decisão 14/10/2009).
 

Seguindo esta linha de raciocínio, o Procurador Federal Leonardo Zagonel Serafim, em publicação
tratando do regime jurídico dos manguezais, defende ainda que a própria Res. 369/2006 do CONAMA, ao
permitir o órgão ambiental competente a autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental de
áreas de preservação permanente, assim o faz, nestes casos, sem a necessidade da configuração do critério de
utilidade pública do empreendimento proposto. De acordo com o jurista, deve-se interpretar esta norma no
sentido de que “essa espécie de supressão é permitida nos manguezais, desde que previamente autorizada
pelo órgão ambiental competente e que sejam seguidas todas as regras relacionadas a esse tipo de
supressão”. Em outros termos, para a intervenção ou supressão eventual e de baixo impacto ambiental em
áreas de manguezais, este fato por si só basta para a concessão da autorização necessária (sem a necessidade
de justificação de utilidade pública da obra), desde que a área a ser suprimida não ultrapasse o percentual de
5% do total do espaço protegido[18].

Este é um entendimento de maior vanguarda, e que se adequa perfeitamente à situação da supressão
de áreas de mangues para o desenvolvimento da atividade salineira.
 
5. CONCLUSÕES
 
              Após a explanação dos pontos principais que envolvem a temática da supressão de área de
preservação permanente interligada com a atividade econômica de exploração do sal, chega-se a conclusão
de que é constitucional e válida a norma que permite, mediante autorização do órgão estadual competente e
nos casos de utilidade pública, a supressão de baixo impacto ambiental de manguezal, notadamente como
forma de garantir o desenvolvimento sustentável do setor econômico salineiro.
              Percebeu-se também o quão é polêmica a discussão sobre como harmonizar o crescimento
econômico e a livre iniciativa com a preservação do meio ambiente, devendo-se rever discursos
extremamente preservacionistas, a perfilhar por uma compreensão de que é perfeitamente possível uma
economia do meio ambiente ou ecologização da economia.
              Também se demonstrou que é necessário discutir qual tipo de modelo econômico e ambiental deve
ser utilizado para as APPs e sua utilização equilibrada e racional, garantindo-se a sobrevivência
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principalmente do ecossistema manguezal.
              A construção da pesquisa também serviu para desmistificar a idéia de que o setor salineiro é
essencialmente degradante do meio ambiente, mostrando sua importância para a preservação das zonas
úmidas.
              Como toda pesquisa científica, a presente serve para iniciar uma discussão que deve amadurecer ao
longo de anos, entendendo-se que o texto não é uma obra inacabada, de forma a merecer críticas e reflexões,
já que há décadas os países de diversos continentes vêm discutindo sobre como “conciliar desenvolvimento
econômico com preservação ambiental”, o que estamos no aguardo de uma resposta satisfatória.
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