
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

 

 

 

 

 

ERICA GOMES LOPES 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO: 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DE MOSSORÓ - 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2017 

http://www.niemeyer.org.br/


ESTAGIÁRIO (A): ERICA GOMES LOPES 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO: POLÍTICA E LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL 

EMPRESA/INSTITUIÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DE MOSSORÓ - 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

Relatório de estágio apresentado ao Curso de 

Engenharia Florestal da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido como requisito para 

cumprimento do Estágio Supervisionado e 

TCC. 

 

 

Orientadora (UFERSA): Narjara Walessa Nogueira de Freitas, Doutora. 

 

Co-orientadora: Gabriela Salami, Mestre. 

 

Supervisor (empresa/instituição): Angelo Rafael de Souza Silva, Engenheiro Agrônomo. 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2017 



© Todos os direitos estão reservados a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. O conteúdo desta obra é de inteira
responsabilidade do (a) autor (a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam infringidas as leis
que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos Autorais: Lei n°
9.610/1998. O conteúdo desta obra tomar-se-á de domínio público após a data de defesa e homologação da sua respectiva
ata. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu (a) respectivo (a) autor (a)
sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográficos.

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográfica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s)  foi desenvolvido pelo Instituto
de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP) e gentilmente cedido para o Sistema de Bibliotecas
da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (SISBI-UFERSA), sendo customizado pela Superintendência de Tecnologia da Informação
e Comunicação (SUTIC) sob orientação dos bibliotecários da instituição para ser adaptado às necessidades dos alunos dos Cursos de
Graduação e Programas de Pós-Graduação da Universidade.

L864r Lopes, Erica Gomes.
   Relatório de estágio supervisionado obrigatório:
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Mossoró -
Ministério Público do Rio Grande do Norte / Erica
Gomes Lopes. - 2017.
   28 f. : il.

   Orientadora: Narjara Walessa Nogueira de
Freitas.
   Coorientadora: Gabriela Salami.
   Relatório (graduação) - Universidade Federal
Rural do Semi-árido,  Curso de  Engenharia
Florestal, 2017.

   1. legislação ambiental. 2. ministério público.
3. policia ambiental. 4. licença ambiental. 5.
promotoria do meio ambiente. I. Freitas, Narjara
Walessa Nogueira de, orient. II. Salami,
Gabriela, co-orient. III. Título. 





 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1  – Organograma da Administração Superior do MPRN..................................... 12 

Figura 2  – Criação de animais em local inadequado........……………………………… 16 

Figura 3  – Diligência em terreno baldio....................….……………………………….. 17 

Figura 4 – Falta de limpeza em via pública.......………..........….……………………… 17 

Figura 5  – Poluição atmosférica por chaminé industrial………………………………...19 

Figura 6  – Canteiros.....................................................………….……………………….20 

Figura 7  – Selo Verde........................................................................................................23 

Figura 8  – Diligência em acompanhamento de coletas de solo........................................ 24 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1  – Histórico da Legislação Ambiental Brasileira………………………........… 11 

Tabela 2  – Competência do Órgão Licenciador……….……….....………………..........15 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACP Ação Civil Pública 

APP Área de Preservação Permanente 

Art. Artigo 

CF Constituição Federal 

CGMP Corregedoria-Geral do Ministério Público 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CPJ Colégio dos Procuradores de Justiça 

CSMP Conselho Superior do Ministério Público 

DPRE Delegacia de Polícia Rodoviária Estadual 

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

GLP Gás Liquefeito de Petróleo 

GPS Sistema de Posicionamento Global 

GNV Gás Natural Veicular 

IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

IDEMA Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

IDIARN Instituto de Defesa e Inspeção do Rio Grande do Norte 

LI Licença de Instalação 

LO Licença de Operação 

LP Licença Prévia 

MPE Ministério Público Estadual 

MPRN Ministério Público do Rio Grande do Norte 

PGJ Procuradoria-Geral de Justiça 

PRF Policia Rodoviária Federal 

RIMA Relatório de Impacto Ambiental 

SEMURB Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 

SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente 

TAC Termo de Ajustamento de Conduta 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ……………………………...……………………………. 01 

2 OBJETIVO DO ESTÁGIO ………………………………......................... 02 

2.1 Objetivos gerais ……………………………………………….................... 02 

2.2 Objetivos específicos ………………………………………………............. 02 

3 REFERENCIAL TEÓRICO ….........…………………………………….. 03 

3.1 Histórico das principais leis ambientais do Brasil .................................... 04 

3.2 O poder de polícia ambiental................................................... ....………... 06 

3.3 Licença ambiental............………………………………………………...... 07 

3.4 Avaliação de impactos ambientais................................................................ 09 

3.5 O Ministério Público Do Estado Do Rio Grande Do Norte – MPRN....... 11 

4 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL............................................................ 13 

5 ATIVIDADES REALIZADAS....…………………………………............. 14 

5.1 Diligências realizadas..................................................................................... 15 

5.2 Projeto de Adequação Ambiental dos Postos de Combustíveis de 

Mossoró............................................................................................................ 

 

21 

5.2.1 Fiscalização dos postos de combustíveis.......................................................... 23 

6 CORRELAÇÃO COM O CURSO.......………………………………….... 25 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ……………………..............................…...... 26 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................ 27 



8 
 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A instituição Ministério Público vem, ao longo do tempo, desempenhando importante 

papel na defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

bem como da ordem jurídica. Na execução dessa complexa tarefa, a Constituição Federal de 

1988 conferiu-lhe uma série de prerrogativas e garantias, tanto no que se refere à própria 

instituição quanto aos seus membros, objetivando, primordialmente, a execução do seu mister 

de forma independente dos demais poderes da República (FILHO, 2016). 

O Ministério Público Estadual tem como missão promover a justiça, servindo à 

sociedade na defesa de seus direitos fundamentais, fiscalizando o cumprimento da 

constituição e das leis e defendendo a manutenção da democracia (MPRN, 2014). A 

Promotoria de Meio Ambiente de Mossoró esta ligada a 3ª Promotoria de Justiça dessa 

comarca, atuando especificamente na área ambiental rural e urbana nos municípios de 

Mossoró e Serra do Mel, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Ao promotor, cabe à responsabilidade de investigar qualquer dano ou risco de dano ao 

meio ambiente natural ou artificial, adotando as providências extrajudiciais e judiciais para 

reparar ou coibir sua ocorrência. 

A 3ª Promotoria de Justiça de Mossoró desenvolve atualmente dois projetos 

ambientais que são: Projeto Margem Viva em parceria com o IDEMA, e visa promover a 

recuperação da mata ciliar do Rio Mossoró através da compensação ambiental, tanto na 

cidade de Mossoró, como na cidade de Areia Branca; e o Projeto de Adequação dos Postos 

de Combustíveis, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) e o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), e engloba todos os postos privados 

existentes na cidade de Mossoró e Serra do Mel. 

A Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

foram instituídos pela Lei nº 6.938/81, e seus fins e mecanismos de formação e aplicação, e dá 

outras providências. Essa é a mais relevante norma ambiental depois da Constituição Federal 

da 1988, pela qual foi recepcionada, visto que traçou toda a sistemática das políticas públicas 

brasileiras para o meio ambiente (FARIAS, 2017). 

O licenciamento ambiental é um instrumento fundamental na gestão da Administração 

Pública: por meio dele é exercido o necessário controle sobre as atividades humanas que 

interferem nas condições ambientais. Através dele há a conciliação do desenvolvimento 

econômico com o uso dos recursos naturais, de modo a assegurar a sustentabilidade do meio 

ambiente, nos seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos (ECO, 2013).
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2. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

O estágio supervisionado realizado junto à 3ª Promotoria de Justiça do Município de 

Mossoró–RN, e teve como objetivo a atuação da Promotoria do Meio Ambiente, 

acompanhando a rotina das atividades, por meio de fiscalizações ambientais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Desenvolver atividades relacionadas à 3ª Promotoria do Meio Ambiente de Mossoró, 

quais eram:  

 Participar de diligências de campo e apresentar termos circunstanciados;  

 Auxílio na análise de pareceres técnicos;  

 Utilizar instrumentos técnicos como GPS, imagens de satélite, máquinas de 

cópias, fax, scanner e telefones;  

 Realizar de pesquisas (incluindo de campo), em assuntos inerentes aos 

processos;  

 Auxiliar nos serviços administrativos: ofícios, notificações, registros, 

arquivamentos e outros pertinentes aos processos judiciais e extrajudiciais. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A definição legal do meio ambiente se encontra esculpida no artigo 3°, inciso I, da Lei 

6.938/1981, que dispõe que o meio ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas” (BRASIL, 1981). 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225 CF). Sendo a defesa do meio ambiente 

obrigação do Poder Público e da coletividade (art. 225 CF). Essa defesa é realizada mediante 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação (art. 170 CF). 

A Constituição Federal estabelece competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios “proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora” (BRASIL, 1988). Trata-se 

da competência de implementar a legislação ambiental, pondo em prática o direito e o dever 

de tomar as medidas administrativas para prevenir e reparar os danos ambientais, exercendo o 

controle público através do estudo prévio de impacto ambiental, licenciamento ambiental, 

monitoramento e auditorias ambientais e aplicação das penalidades administrativas. Em suma, 

na competência comum do art. 23 da CF cabe a União o poder de fazer a gestão ambiental e 

criar programas de políticas públicas pertinentes. 

O CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, traz um conceito de meio 

ambiente mais amplo do que o que diz a Lei 6.938/1981, englobando o patrimônio cultural e 

artificial, definindo como o “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas” (BRASIL, 2002). 

Outrossim, a definição de direito ambiental também não é simples, gozando da mesma 

dificuldade da conceituação do meio ambiente. É possível defini-lo como ramo do direito 

público composto por princípios e regras que regulam as condutas humanas que afetam, 

potencial ou efetivamente, direta ou indiretamente, o meio ambiente, quer o natural, o cultural 

ou o artificial (AMADO, 2013). 

O direito ambiental no Brasil tem por principal objetivo controlar a poluição, a fim de 

mantê-la dentro dos padrões toleráveis, para estabelecer um desenvolvimento econômico 

sustentável, considerando as necessidades das presentes gerações sem proibir as futuras da sua 

dignidade ambiental, pois um dos princípios que semeiam a ordem econômica é a defesa do 
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Meio Ambiente, inclusive mediante o tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 

dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 

Embora já existissem leis ambientais anteriores, a exemplo do Código de Águas, do 

Florestal, de Pesca e da Lei de Proteção à Fauna, entende-se que a “certidão de nascimento” 

do Direito Ambiental no Brasil foi à edição da Lei 6.938/1981, pois se trata do primeiro 

diploma normativo nacional que regula o meio ambiente como um todo, e não em partes, ao 

provar a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus objetivos e instrumentos, assim como o 

SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente, que tem a missão de implementá-la 

(AMADO, 2013). 

O Direito Ambiental no Brasil é resultado de importantes fatores históricos, alguns 

deles anteriores à própria independência do país. Nem sempre relevantes na sua aparência, 

mas foram essenciais para o desenvolvimento dessa temática, como o surgimento de 

importantes leis de natureza ecológica (STJ, 2000). 

 

3.1 Histórico das principais leis ambientais do Brasil 

 

Ao longo dos anos houveram uma série de marcos importante à cerca da legislação 

ambiental brasileira. Um breve resumo dessa evolução pode ser verificado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Histórico da legislação ambiental brasileira 

Ano Descrição 

1605 Surge a primeira lei de cunho ambiental no País: o Regimento do Pau-Brasil, 

voltado à proteção das florestas. 

1797 A Carta régia afirma a necessidade de proteção a rios, nascentes e encostas, que 

passam a ser declarados propriedades da Coroa. 

1799 É criado o Regimento de Cortes de Madeiras, cujo teor estabelece rigorosas 

regras para a derrubada de árvores. 

1850 É promulgada a Lei de nº 601/1850, primeira Lei de Terras do Brasil. Ela 

disciplina a ocupação do solo e estabelece sanções para atividades predatórias. 

1911 É expedido o Decreto nº 8.843, que cria a primeira reserva florestal do Brasil, no 

antigo território do Acre. 

1916 Surge o Código Civil Brasileiro, que elenca várias disposições de natureza 

ecológica. A maioria, no entanto, reflete uma visão patrimonial, de cunho 

individualista. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104056/lei-601-50
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/379239360/decreto-8843-16
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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1934 São sancionados o Código Florestal, que impõe limites ao exercício do direito de 

propriedade, e o Código de Águas. Eles contêm o embrião do que viria a 

constituir, décadas depois, a atual legislação ambiental brasileira. 

1964 É promulgada a Lei de nº  4.504, que trata do Estatuto da Terra. A lei surge como 

resposta a reivindicações de movimentos sociais, que exigiam mudanças 

estruturais na propriedade e no uso da terra no Brasil. 

1965 Passa a vigorar uma nova versão do Código Florestal, ampliando políticas de 

proteção e conservação da flora. Inovador, estabelece a proteção das Áreas de 

Preservação Permanente. 

1967 São editados os Códigos de Caça, de Pesca e de Mineração, bem como a Lei de 

Proteção a Fauna. Uma nova Constituição atribui à União competência para 

legislar sobre jazidas, florestas, caça, pesca e águas, cabendo aos Estados tratar 

da matéria florestal. 

1975 Inicia-se o controle da poluição provocada por atividades industriais. Por meio do 

Decreto-Lei 1.413, empresas poluidoras ficam obrigadas a prevenir e corrigir os 

prejuízos da contaminação do meio ambiente. 

1977 É promulgada a Lei de nº 6.453, que estabelece a responsabilidade civil em casos 

de danos provenientes de atividades nucleares. 

1981 É editada a Lei de nº  6.938, que estabelece a Política Nacional de Meio 

Ambiente. A lei inova ao apresentar o meio ambiente como objeto específico de 

proteção. 

1985 É editada a Lei de nº  7.347, que disciplina a ação civil pública como instrumento 

processual específico para a defesa do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos. 

1988 É promulgada a Constituição Federal de 1988, a primeira a dedicar capítulo 

específico ao meio ambiente. Avançada, impõe ao Poder Público e à coletividade, 

em seu art. 225, o dever de defender e preservar o meio ambiente para as 

gerações presentes e futuras. 

1991 O Brasil passa a dispor da Lei de Política Agrícola (Lei de nº  8.171). Com um 

capítulo especialmente dedicado à proteção ambiental, o texto obriga o 

proprietário rural a recompor sua propriedade com reserva florestal obrigatória.  

1998 É publicada a Lei de nº  9.605, que dispõe sobre crimes ambientais. A lei prevê 

sanções penais e administrativas para condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91627/c%C3%B3digo-florestal-lei-4771-65
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91582/c%C3%B3digo-de-%C3%A1guas-decreto-24643-34
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104451/estatuto-da-terra-lei-4504-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104451/estatuto-da-terra-lei-4504-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91627/c%C3%B3digo-florestal-lei-4771-65
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91706/c%C3%B3digo-de-ca%C3%A7a-lei-5197-67
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110606/lei-de-responsabilidade-civil-por-danos-nucleares-lei-6453-77
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104090/lei-da-pol%C3%ADtica-nacional-do-meio-ambiente-lei-6938-81
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033888/lei-agr%C3%ADcola-lei-8171-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033888/lei-agr%C3%ADcola-lei-8171-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1036358/lei-de-crimes-ambientais-lei-9605-98
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2000 Surge a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei de 

nº 9.985/00), que prevê mecanismos para a defesa dos ecossistemas naturais e de 

preservação dos recursos naturais neles contidos. 

2001 É sancionado o Estatuto das Cidades (Lei de nº  10.257), que dota o ente 

municipal de mecanismos visando permitir que seu desenvolvimento não ocorra 

em detrimento do meio ambiente. 

2011 Lei complementar 140/2011, que regula as competências ambientais comuns 

entre as entidades políticas. Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos 

incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição 

Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 

comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora. 

2012 Novo Código Florestal – Lei de nº  12.651 - Dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de 

dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965, e nº 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 

Provisória n
o 
2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Fonte: STJ (2000). 

Foi em meados da década de 60, que a sociedade civil começou a construir uma 

consciência ambiental, com a divulgação dos dados relativos ao aquecimento global do 

planeta e ao crescimento do buraco na camada de ozônio, e com a ocorrência de catástrofes 

ambientais, o grande derramamento de óleo na costa oeste da Inglaterra que chocou o 

mundo e muitos animais morreram e praias foram contaminadas, ou seja, o Brasil não ficou 

inerte e estava realizando ajustes na sua legislação ambiental para regular a utilização dos 

recursos naturais (OLIVEIRA, 2014). 

 

3.2 O poder de polícia ambiental  

 

O poder de polícia é amplo, pois onde houver interesse considerável da população ou 

do próprio Estado, vai existir igual poder de polícia administrativa para a proteção desses 

interesses, em relação à proteção constitucional ao meio ambiente e ao interesse comum da 

humanidade pelas questões ambientais globais, desenvolve-se a poder de polícia ambiental. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101710/lei-9985-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031135/estatuto-da-cidade-lei-10257-01
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23p
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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Portanto, o poder de polícia ambiental, instituído no artigo 225 da Constituição 

Federal, resguarda a todos os entes federativos a adoção de providências no sentido de 

viabilizar o controle de atividades e empreendimentos de que venham a causar poluição ou 

agressão à natureza, de forma a garantir a máxima efetividade à proteção ao meio ambiente 

(BRASIL, 1988). 

O poder de polícia ambiental é o principal instrumento de controle social para garantir 

a população, o meio ambiente ecologicamente equilibrado predito na Carta Magna. As multas 

administrativas, impostas por esse poder, devem ser aplicadas de acordo com os princípios da 

proporcionalidade e a legalidade, bem como, o do devido processo legal de modo a permitir 

ao administrado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

A polícia ambiental em Mossoró é de suma importância para as fiscalizações feitas 

pela 3ª Promotoria de Justiça de Mossoró, pois existem vistorias que só podem ser realizadas 

com o apoio policial, para que não ocorra nenhuma retaliação das partes investigadas, ou 

também a fiscalização em áreas remotas da cidade. 

 

3.3 Licença Ambiental 

 

Segundo o artigo 1.°, inciso II, da Resolução do CONAMA 237/1997, Licença 

Ambiental define-se como “ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 

obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 

operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental” (BRASIL, 1997), vale salientar que a licença ambiental é um 

documento com prazo de validade definido. 

Para a obtenção da Licença Ambiental, além do atendimento aos padrões 

estabelecidos, os impactos ambientais negativos decorrentes da implantação do 

empreendimento devem ser previstos, corrigidos, mitigados e compensados, assim como 

introduzidas práticas adequadas de gestão na operação, na perspectiva da contribuição 

específica do empreendimento à qualidade ambiental e à sua sustentabilidade (SARNEY 

FILHO, 2011). 

Dentre as vistorias realizadas, a fiscalização aos postos de combustíveis foi onde mais 

se cobrou a licença ambiental. Na ocasião muitos apresentavam licenças vencidas, onde em 

alguns casos foi necessário a paralização das atividades do empreendimento até a sua 

regularização. 
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O processo de licenciamento ambiental é constituído de três espécies de licenças, onde 

a Licença Prévia (LP) é a primeira etapa do licenciamento, em que o órgão licenciador avalia 

a localização e a concepção do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e 

estabelecendo os requisitos básicos para as próximas fases; a Licença de Instalação (LI), que 

autoriza o início da construção do empreendimento e a instalação dos equipamentos; e a 

Licença de Operação (LO), que autoriza o funcionamento do empreendimento. Essas licenças 

poderão ser concedidas uma de cada vez ou sucessivamente, de acordo com a natureza, 

características e fase do empreendimento ou atividade (BRASIL, 2002). 

A LP tem prazo de validade de no máximo dois anos, ao passo que a LI não poderá ter 

validade superior a quatro anos, já os prazos da LO varia entre um e seis anos (IDEMA, 

2013). 

A repartição de competências para o Licenciamento Ambiental é uma das questões 

que traz mais conflito entre os entes que compõem o SISNAMA. É comum que mais de um 

órgão se julgue competente para licenciar, o que interfere negativamente no desenvolvimento 

econômico, pois o empreendedor fica desnorteado sem saber com quem deverá licenciar a sua 

atividade (AMADO, 2013). Pelo critério de extensão do impacto ambiental, a definição do 

órgão ambiental licenciador decorrerá da dimensão territorial dos danos ambientais a serem 

causados, sendo as competências simplificadas na tabela 2. 

 

Tabela 2: Competência do Órgão Licenciador 

Órgão Licenciador Tipo de impacto 

COMPETÊNCIA 

MUNICIPAL 

Impacto local – Assim considerado o que não ultrapassa as 

fronteiras do território do seu município. 

COMPETÊNCIA 

ESTADUAL 

Impacto estadual – Assim considerado o que ultrapassa o 

território de um Município, mas não fica adstrito às 

fronteiras de um Estado da federação. 

COMPETÊNCIA FEDERAL 

(IBAMA) 

Impacto regional ou nacional - Assim considerado o que 

ultrapassa o território de um Estado, abarcando uma região 

ou mesmo todo o território brasileiro. 

Fonte: AMADO (2013). 

O MPE atua na fiscalização de competência estadual, consequentemente avaliando os 

impactos estaduais, assim considerado o que ultrapassa o território de um Município, mas não 

fica adstrito às fronteiras de um Estado da federação. 
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3.4 Avaliação de Impactos Ambientais 

 

Segundo o artigo 1° da Resolução do CONAMA nº 1/1986, Impacto Ambiental 

é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as 

atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986). 

O CONAMA, em seu artigo 1º, inciso III da Resolução de nº 237/1997, define Estudos 

Ambientais como sendo “todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais 

relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou 

empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: 

relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, 

diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise 

preliminar de risco (BRASIL, 1997). 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu correspondente Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA), são documentos multidisciplinares que tem por objetivo avaliar 

amplamente os impactos ambientais significativos e indicar as medidas mitigadoras 

adequadas. A Resolução CONAMA de nº 001/86 define que o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) é o conjunto de estudos realizados por especialistas de diversas áreas, com dados 

técnicos detalhados. O acesso a ele é restrito, em respeito ao sigilo industrial . No artigo 6° 

dessa resolução define que o EIA desenvolverá as seguintes atividades técnicas (BRASIL, 

1986): 

 

I – Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e 

análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 

caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando: a)    o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 

recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o 

regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; b) o meio 

biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando as espécies 

indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e 

ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; c) o meio 

socioeconômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio economia, 

destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da 

comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos 

ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 
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II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 

adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e 

permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 

sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

 

III – Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas. 

 

IV – Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos 

positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados). 

 

O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As 

informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, 

quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender 

as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua 

implementação (BRASIL, 1986). Dessa forma, o Relatório de Impacto Ambiental deverá 

conter os seguintes itens: a) Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e 

compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais; b) A 

descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada 

um deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias primas, e mão-

de-obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, 

emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados; c) A síntese 

dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto; d) A 

descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, 

considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e 

indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e 

interpretação; e) A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 

comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a 

hipótese de sua não realização; f) A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras 

previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser 

evitados, e o grau de alteração esperado; g) O programa de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos; h) Recomendação quanto à alternativa mais favorável 

(conclusões e comentários de ordem geral). 
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O órgão ambiental competente deverá exigir compensações quando os impactos foram 

significativos e irreversíveis e não puderem ser mitigados. Além disso, os empreendimentos 

licenciados com EIA/RIMA devem aplicar, no mínimo, 0,5% dos custos totais para a 

instalação do empreendimento, em uma Unidade de Conservação, como compensação 

ambiental (BRASIL, 2002). 

 

3.5 O Ministério Público Do Estado Do Rio Grande Do Norte – MPRN 

 

Apesar de fazer-se presente desde a primeira Constituição, a de 1824, foi somente na 

Carta Magna promulgada em 1988 que o Ministério Público ganhou os contornos de 

Instituição independente que possui hoje. 

O Ministério Público atua na tutela dos interesses sociais, ou seja, na tutela dos 

direitos difusos e coletivos, sendo esses todos os ligados à coletividade, bem como na defesa 

dos interesses individuais, desde que indisponíveis, que são os direitos essenciais da 

personalidade, também chamados fundamentais, absolutos, personalíssimos, pois inerentes da 

pessoa humana, sendo o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à honra, o direito à 

integridade física e psíquica, o direito ao estado civil, o direito ao nome, o direito à igualdade 

perante a lei, o direito à intimidade, o direito aos alimentos, dentre outros. Instituição 

relativamente jovem, isto é, quando considerados os aspectos referentes à sua estrutura física 

e de pessoal, posto que, só a partir do ano 2001, passou a ter quadro de servidores de carreira 

e iniciou a construção de unidades próprias no estado do Rio Grande do Norte (anteriormente 

as Promotorias de Justiça ficavam albergadas dentro dos fóruns), pode-se afirmar que o 

MPRN é um dos menores no Brasil. Conta com aproximadamente 750 integrantes, destes 234 

sendo Membros (Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça) (FILHO, 2016). 

Desse pioneiro Planejamento Estratégico foram extraídos e definidos os valores, visão 

e missão da Instituição. Sendo, portanto, seus sete valores a: Legalidade, Probidade, 

Imparcialidade, Transparência, Comprometimento, Efetividade e Independência. Tem por 

visão, “ser reconhecida como instituição independente, catalisadora, dinâmica, eficiente e 

eficaz, responsável e referente na defesa dos interesses da sociedade e na valorização efetiva 

de seus integrantes, com capacidade de contribuir na construção da justiça social e da 

cidadania com atuação equânime em todo o Estado do Rio Grande do Norte. E por missão, 

“Promover a justiça, servindo a sociedade na defesa de seus direitos fundamentais, 

fiscalizando o cumprimento da Constituição e das Leis e defendendo a manutenção da 

democracia” (MPRN, 2013). 
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Para fins didáticos, pode-se dividir a arquitetura organizacional do MPRN em duas 

grandes subáreas, “área fim”, compreendida pelos órgãos de execução e “área meio”, 

composta pelas unidades administrativas, também conhecidas como “unidades de apoio”. 

Acima de ambas as áreas, existem os chamados Órgãos da Administração Superior que são o 

Colégio dos Procuradores de Justiça - CPJ, o Conselho Superior do Ministério Público - 

CSMP, a Procuradoria-Geral de Justiça PGJ e a Corregedoria-Geral do Ministério Público – 

CGMP (FILHO, 2016). Abaixo segue um Organograma da Administração Superior do 

MPRN. 

Figura 1. Organograma da Administração Superior do MPRN 

 

Fonte: FILHO, 2016. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

 

O estágio foi realizado no Ministério Publico do Rio Grande do Norte, Comarca de 

Mossoró, Rio Grande do Norte, que está localizada na Rua Alameda das Imburanas, 850, 

Costa e Silva, CEP 59625-340. O estágio teve duração total de um ano e seis meses, que 

compreende as datas de 09 de novembro de 2015 até 08 de maio de 2017, totalizando 1440 

horas, onde os últimos seis meses foram destinados para elaboração do presente trabalho de 

conclusão de curso. 

A Sede das Promotorias de Mossoró, possui dezenove (19) promotorias de justiça, que 

tratam sobre assuntos diversos como: saúde, educação, direito do consumidor, patrimônio 

público, direitos do idoso, acessibilidade, meio ambiente, dentre outros.  

Segundo o art. 41 da Lei Complementar Estadual de nº 141, de 09 de fevereiro de 

1996, dispõe que as Promotorias de Justiça são órgãos de Administração do Ministério 

Público com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao 

desempenho das funções que lhe forem cometidas nesta lei (MPRN, 2017). 

Cada promotoria tem em seu quadro funcional, um promotor, um assistente ministerial 

ou assessor, e de um a três estagiários da graduação, em algumas promotorias há também 

estagiários da pós-graduação. 
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5. ATIVIDADES REALIZADAS  

 

Os trabalhos desenvolvidos constaram de diligências nos municípios de Mossoró e 

Areia Branca e acompanhamento de redação de relatórios. 

As investigações foram realizadas em decorrência de denúncias, anônimas ou não, 

através de matérias jornalísticas, ofícios encaminhados por outros órgãos públicos e entidades 

diversas. 

O promotor de justiça avalia o problema em questão e se este encontra-se dentro das 

atribuições de sua promotoria. Em caso positivo, é requisitado um laudo técnico ao órgão 

ambiental responsável podendo ser IBAMA, IDEMA, IDIARN, ou a Subsecretaria da Gestão 

Ambiental do Município, Vigilância Sanitária, Delegacia de Polícia Rodoviária Estadual 

(DPRE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre outros órgãos, e determina as realizações de 

investigações com a intenção de avaliar o possível dano ambiental, bem como identificar o 

agente causador. 

Os problemas mais comuns são: poluição sonora e atmosférica, invasão de Área de 

Preservação Permanente (APP), obstrução de logradouros públicos, criação de animais em 

área urbana, loteamento irregular e esgoto em via pública. 

Em algumas situações, o promotor toma providências com base no termo 

circunstanciado e em outras situações, opta pelo despacho ministerial, requisitando ao órgão 

competente a fiscalização e o laudo técnico. 

Após receber o laudo técnico, o promotor de Justiça notifica o responsável pelo dano 

ambiental para comparecer a sala de audiência do Ministério Público Estadual (MPE). Sendo 

proposto, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que descreve cláusulas informando o 

procedimento que o investigado deverá adotar a partir da assinatura do mesmo. 

O investigado assume o compromisso de não mais causar danos ambientais, bem 

como, recuperar a degradação de acordo com o dano ambiental por ele causado. Caso haja 

descumprimento do acordado são aplicadas as multas previstas no acordo, além de 

procedimento judicial. Se o investigado não assinar o TAC proposto, o procedimento passa 

para o Judiciário. A transição do MPE para o judiciário é denominada de Ação Civil Pública 

(ACP), que consiste no acionamento do Juiz para que obrigue o criminoso ambiental a 

cumprir a lei, bem como pagar as punições previstas na lei. “A Ação Civil Pública não se 

presta somente a defesa dos direitos difusos ou coletivos, mas também à tutela dos interesses 

e direitos individuais homogêneos, os quais vêm conceituados no art. 81, parágrafo único, III, 

do Código de Defesa do Consumidor” (FIORILLO, 2009). 
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5.1 Diligências realizadas 

 

No período de estágio, foram realizadas as seguintes diligências pela promotoria, 

sendo que em algumas houve necessidade de acompanhamento policial: 

 

1 - Criação de Animais em Área Urbana 

A área vistoriada trata-se de um imóvel inserido em área urbana predominantemente 

residencial, onde existe a criação de aves no quintal, causando transtorno à comunidade 

adjacente. A equipe foi recebida pelo dono do imóvel que apresentou o ambiente de criação 

dos galináceos que, segundo ele, funciona como entretenimento para o seu pai, que sofreu um 

Acidente Vascular Cerebral – AVC. O local (quintal) é amplo e arejado, podendo ser 

quantificado no local 15 galinhas, 2 cachorros e 5 pombos soltos (que apenas frequentam o 

quintal). Foi presenciado acúmulo de resíduo reciclável, podendo o seu acúmulo favorecer o 

desenvolvimento de animais sinantrópicos. 

Conforme dispõe o art. 190, é permitida a criação de animais domésticos ou utilizados 

como meio de transportes no perímetro urbano, desde que tomadas as devidas medidas de 

higiene e resguardadas as ações mitigadoras ambientais. Além disso, o Plano Diretor 

Municipal estabelece uma Área Especial de Segurança Alimentar (AESA) correspondente à 

área circundante a área de expansão urbana, citada no Art. 44, §2º, com extensão de 1 km (um 

quilômetro) destinada prioritariamente à criação de animais de pequeno e médio porte ou à 

produção hortifrutigranjeira definida no Mapa nº03. 

Diante dos fatos observados “in loco”, vê-se, portanto, que o proprietário do imóvel 

mantém uma pequena criação rústica de animais doméstico apenas para entretenimento, não 

restando comprometida a higidez do meio ambiente se mantida as boas práticas sanitárias. 

Entretanto, o acúmulo de resíduos sólidos sem nenhum tipo de controle de pragas, pode 

propiciar o desenvolvimento de animais vetores de doenças. 

Abaixo segue o registro fotográfico da situação encontrada no local: 



16 
 
Figura 2. Criação de animais em local inadequado 

  

Fonte: MPRN, 2017. 

 

2 – Denúncia de terreno baldio 

O objetivo da diligência era verificar a efetiva cessação do acúmulo irregular de lixo 

em terreno de propriedade privada. 

Os resíduos presentes no terreno não se caracterizam como resíduos sólidos 

domiciliares provenientes das atividades humanas. A natureza dos resíduos aproxima-se de 

materiais característicos resultante da atividade da construção civil. 

 O terreno se encontra murado e com um portão de acesso, no qual a equipe não teve 

condições de entrar, haja vista não ter encontrado ninguém no local e o portão estar fechado, 

sendo realizado o registro fotográfico a partir de uma abertura existente na entrada. 

O acúmulo de resíduos dispostos irregularmente em terreno baldio tem causado 

enorme tensão para a população, com os resíduos servindo para o desenvolvimento de 

animais sinantrópicos, bem como para o acúmulo de água durante o período chuvoso, 

formando criadouros propícios para a reprodução de insetos, dando destaque para o mosquito 

Aedes aegypit. 

Abaixo segue o registro fotográfico da situação encontrada no local. 
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Figura 3. Diligência em terreno baldio 

 
 

Fonte: MPRN, 2017. 

 

3 – Denúncia de falta de limpeza e manutenção de ruas.  

 Essa diligência teve como objetivo verificar in loco a possível falta de limpeza e 

manutenção na Rua Antônio Delmiro, no bairro Belo Horizonte, Mossoró. 

A equipe compareceu ao local do fato, sendo realizadas as seguintes constatações: 

1. O logradouro é atendido pelo serviço de coleta de lixo, que passa regularmente nos dias de 

terça, quinta e sábado diurno; 

2. Não foi observada a falta de limpeza da via objeto do fato, havendo sido presenciado bom 

estado de manutenção. 

 Diante dos fatos observados “in loco”, vê-se, portanto, que a Rua Antônio 

Delmiro é atendida pelo serviço de coleta de lixo, não restando evidente a falta de limpeza da 

via objeto do fato, havendo sido presenciado bom estado de manutenção, importando na 

resolução do problema inicialmente constatado. Abaixo segue o registro fotográfico da 

situação encontrada no local: 

Figura 4. Falta de limpeza em via pública 

  

Fonte: MPRN, 2017. 
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4 – Poluição Atmosférica 

Trata-se, em tese, de possível poluição atmosférica, ocasionada pelo lançamento de 

fumaça da chaminé de um estabelecimento do tipo churrascaria. 

Conforme narrava à denúncia, a chaminé do estabelecimento emitia grande quantidade 

de fuligem, provocando poluição atmosférica, comprometendo à saúde pública e o meio 

ambiente. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 03/1990, traz, em seu parágrafo único, a 

seguinte definição de poluente atmosférico: Entende-se como poluente atmosférico qualquer 

forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: 

I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; II - inconveniente ao bem-estar público; III - 

danoso aos materiais, à fauna e flora; IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 

propriedade e às atividades normais da comunidade (BRASIL, 1990). 

Durante a inspeção, foi constatado que a chaminé lançava fumaça em direção aos 

imóveis do entorno, uma vez que não apresenta altura significativa acima do telhado do 

imóvel mais próximo (residência do próprio proprietário - que não se sente incomodado). 

Contudo, ficou presenciada fumaça no imóvel vizinho ao estabelecimento, tendo o 

proprietário declarado que a fumaça muito incomoda sua família. Não foi possível, portanto, 

confirmar a que altura se encontrava a chaminé, em razão da equipe não dispor de 

equipamento para tal medição. Por fim, colheu-se a informação de que o local não é servido 

com fornecimento de gás canalizado, segundo o próprio responsável, sendo o carvão a fonte 

de combustível utilizada na queima. 

Posto isso, fez-se necessária à adequação do estabelecimento aos padrões de 

incomodidade para prosseguimento do seu pleno funcionamento, haja vista a Poluição 

Atmosférica ser considerada um problema de saúde pública e ambiental, devendo, portanto, 

tais emissões de poluentes serem rigorosamente controladas. 
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Figura 5. Poluição atmosférica por chaminé industrial 

 
 

  

Fonte: MPRN, 2017.  

 

5 – Arborização interna do MPRN – Mossoró 

 Foi solicitado pela Secretaria Regional do MPRN – Mossoró, um projeto para 

arborização interna da instituição. Na oportunidade foi realizado pesquisas para a escolha de 

espécies adequadas para compor os canteiros. Algumas mudas foram doadas pelo Horto da 

cidade, e outras foram adquiridas pela própria secretaria. 
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Figura 6. Canteiros  

  

  

Fonte: LOPES, 2017. 
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5.2 - Projeto Adequação Ambiental dos Postos de Combustíveis de Mossoró 

 

O Projeto tem como principal foco a sustentabilidade da atividade, que é considerada 

como potencialmente poluidora, podendo causar contaminação de corpos d’água subterrâneos 

e superficiais, do solo e do ar, e podendo, ainda, ocasionar danos a saúde humana, além de 

riscos de incêndios e explosões. Não resta dúvidas de que a degradação ambiental decorrente 

de atividades econômicas realizadas sem a necessária consideração com a qualidade dos 

recursos ambientais pode afetar gravemente a saúde e as condições de vida da população e 

pode gerar um custo social que perpassa gerações. 

A Resolução CONAMA de nº 273/2000 estabelece diretrizes para o licenciamento 

ambiental de postos de combustíveis e serviços, consta o registro de que a ocorrência de 

vazamentos vem aumentando significativamente nos últimos anos em função da manutenção 

inadequada ou insuficiente, da obsolescência do sistema e equipamentos e da falta de 

treinamento de pessoal, como também, pela ausência e/ou uso inadequado de sistemas 

confiáveis para a detecção de vazamento (BRASIL, 2000). 

Devem ser entendidos por postos de combustíveis, os estabelecimentos que realizam a 

atividade varejista de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e 

outros combustíveis automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas de armazenamento de 

combustíveis automotivos e equipamentos medidores. Estes estabelecimentos costumam 

ofertar serviços complementares, tais como troca de óleo, lavagem, venda de gás de cozinha, 

etc. (DIAS, 2012). 

Os quatro tipos de combustíveis líquidos com grande ênfase comercial são a gasolina 

comum, gasolina aditivada, o álcool e o óleo diesel, que são armazenados pelos revendedores 

em tanques subterrâneos. O Gás Natural Veicular (GNV) e o Gás Liquefeito de Petróleo – gás 

de cozinha (GLP) fazem parte do conjunto de gasosos também comercializados (DIAS, 

2012).  

Em 2013, o Ministério Público Estadual iniciou os trabalhos requisitando dados para 

possibilitar o levantamento de todos os postos existentes na cidade, e por amostragem, 

requisitou copia de diversos procedimentos de Licenciamento Ambiental então existente no 

órgão ambiental municipal, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - 

SEMURB. Este levantamento concluiu a existência de 49 postos de combustíveis em 

funcionamento na cidade de Mossoró e 02 na cidade de Serra do Mel. 

No que diz respeito ao procedimento de investigação propriamente dito, no âmbito da 

3ª Promotoria do Meio Ambiente, foi instaurado um Inquérito Civil para cada 

empreendimento. Em cada estabelecimento foram realizadas visitas por peritos, essa vistoria é 
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tecnicamente chamada de “Revisão de Segurança”, com duração de 3 (três) horas e engloba 

uma vistoria de aproximadamente 100 (cem) itens. 

A proposta de adequação foi minutada através de um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), documento contendo o detalhamento de todas as diligências necessárias 

(incluindo obrigações de fazer e de não fazer) e prazos para a conformação das atividades às 

exigências legais e reparação dos danos porventura existentes, mediante cominações (no caso, 

multa diária). O TAC, por força da lei, tem eficácia de título executivo extrajudicial e torna as 

obrigações assumidas pelo signatário como obrigatórias, independentemente de homologação 

judicial. 

O TAC minutado para cada posto foi praticamente padronizado, tendo em vista que a 

situação de grande parte dos postos da cidade era muito parecida. O TAC incluiu obrigações 

relativas: 1) ao licenciamento ambiental; 2) aos compartimentos e acessórios não estanques ou 

desativados do empreendimento; 3) à reforma do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de 

Combustível (SASC); 4) à investigação de passivo ambiental; 5) ao plano de remediação de 

área degradada; 6) à revenda de gás natural; 7) ao monitoramento, à educação e propagação 

da sustentabilidade da atividade econômica desenvolvida; 8) à verificação de conformidade 

das novas instalações. 

As cláusulas do TAC referentes às reformas teriam de incluir obrigações relativas: 1) à 

proteção contra vazamento; 2) à proteção contra derramamento; 3) à proteção contra 

transbordamento; 4) à minimização de emissão de vapores na atmosfera; 5) à redução de 

riscos de acidentes; 6) ao controle de lançamento de efluentes líquidos e à eficiência da Caixa 

Separadora de Água e Óleo (SAO); 7) à disposição dos resíduos sólidos. 

O posto que realizar todas as reformas necessárias à adequação ambiental, que cumprir 

todas as obrigações assumidas no TAC, que não tiver passivo para recuperar e que conseguir 

sua Licença de Operação (LO), receberá um Selo Verde. 

O Selo Verde corresponde à etapa final do Projeto de adequação dos postos de 

combustíveis da cidade de Mossoró, e demonstra que o posto recuperou a área contaminada 

ou não teve contaminação a ser recuperada. 

Este selo pode vir a ser observado em outras cidades do Estado do Rio Grande do 

Norte, que por meio de suas promotorias estão desenvolvendo o Projeto de Adequação dos 

Postos de Combustíveis. Abaixo segue imagem do selo que poderá ser encontrado nas 

bombas dos postos de combustíveis que receberam o selo. Na segunda imagem temos o 

promotor selando as bombas de um dos postos da cidade de Mossoró. 
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Figura 7. Selo Verde 

  

Fonte: MPRN, 2017. 

 

5.2.1 – Fiscalização dos postos de combustíveis 

 

A visita de campo trata-se de acompanhamento de coleta de solo para avaliação de 

passivo ambiental.  

A Resolução 273/2000, do CONAMA, considera as instalações e os sistemas de 

armazenamento subterrâneo de combustíveis como potencialmente poluidores e geradores de 

acidente ambientais. Isso porque são passíveis de causar vazamento de combustível para o 

solo, gerando uma contaminação conhecida como passivo ambiental (BRASIL, 2000).  

Os passivos ambientais normalmente são contingências formadas em longo período, 

sendo despercebido às vezes pela administração da própria empresa, envolvendo 

conhecimento específico. Neste caso, não só a administração da empresa se envolve, nem a 

contabilidade, mas também advogados, juristas, engenheiros, etc. (Kraemer, 2006). 

Dessa forma, o passivo ambiental representa o sacrifício de benefícios econômicos que 

serão realizados para a preservação, recuperação e proteção do meio ambiente de forma a 

permitir a compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e o meio ecológico ou em 

decorrência de uma conduta inadequada em relação às questões ambientais. 

A função do Ministério Público é acompanhar as coletas de solo junto as empresas. 

Nessa visita acompanhamos as coletas de solo nas sondagens instaladas naquela empresa 

individual de comércio varejista de combustíveis, sendo coletadas 5 (cinco) amostras, em 

duplicata, totalizando 10 (dez) amostras encaminhadas ao Núcleo de Processamento Primário 

e Reuso de Água Produzida e Resíduo (NUPPRAR) para análise laboratorial (análise físico-

química), através dos malotes n.º 100 e 73 – lacres n.º 0001664 e 0001679 (MPRN), 

respectivamente, e após encaminhar ao laboratório credenciado. Abaixo segue algumas 

imagens referentes de como foram realizadas as coletas das amostras de solo.  
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Figura 8. Coletas de solo 

    

    
Fonte: MPRN, 2016. 
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6. CORRELAÇÃO COM O CURSO 

 

O período de estágio supervisionado no Ministério Público do Rio Grande do Norte, 

na Promotoria do Meio Ambiente de Mossoró, acompanhando as atividades de Engenharia 

Florestal, proporcionou conhecimentos para uma melhor formação profissional. Neste âmbito, 

foi possível conhecer a respeito de desenvolvimento socioambiental, legislação e fiscalização 

ambiental, bem como das atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio 

ambiente.  

As disciplinas de Bioquímica, Química Analítica, Química Orgânica, Geologia e 

Mineralogia, Física do Solo e Gênese, Morfologia e Classificação do Solo foram de suma 

importância para o acompanhamento do Projeto de Adequação dos Postos de Combustíveis de 

Mossoró, pois foi realizado grande número de coletas de solo, onde houve a necessidade de 

conhecimentos específicos da área para compreensão dos resultados obtidos nas coletas 

realizadas. 

Na área de Conservação da natureza foi fundamental ter conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas de Botânica, Dendrologia, Química e Fertilidade do Solo, Incêndios Florestais, 

Recuperação de Áreas Degradadas e Arborização e Paisagismo, para o acompanhamento das 

visitas de fiscalização ao Projeto Margem Viva, que dispõe da revitalização da margem do 

Rio Apodi-Mossoró. Os conhecimentos adquiridos nestas disciplinas foram importantes para 

a participação do projeto de arborização e paisagismo interno e externo, do prédio onde fora 

realizado o estágio, auxiliando na escolha de espécies adequadas para as duas situações. 

Para as atividades desenvolvidas diariamente na 3ª Promotoria do Meio Ambiente, foi 

indispensável o uso dos conhecimentos advindos das disciplinas de Planejamento e 

Administração Florestal, Economia Florestal, Política e Legislação Ambiental, 

Geoprocessamento, Manejo e Gestão Ambiental, Ética e Legislação e Direito Ambiental, 

fazendo avaliação de denúncias com embasamento técnico apropriado, para se obter uma 

melhor solução para os casos mais corriqueiros, que são as denúncias de poluição sonora, 

loteamentos irregulares, poluição atmosférica, criação de animais em áreas inadequadas, falta 

de limpeza de ruas, esgoto a céu aberto, dentre outras. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O conhecimento das atividades de acompanhamento de diligências junto ao Ministério 

Público despertou o interesse em atuar profissionalmente dentro das normas ambientais 

vigentes, bem como da importância que este órgão tem em conseguir promover a 

regularidade ambiental, dos demais tipos de empreendimentos, que venham a causar algum 

dano ou risco de dano ao meio ambiente. 

Durante todo período de estágio, os conhecimentos adquiridos a cada participação 

em audiências, a cada vistoria realizada, a cada relatório de fiscalização feito, foram 

fundamentais para por em prática a teoria vista em sala de aula, aumentando a capacidade 

de domínio dos assuntos mais abordados durante o estágio.  
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