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RESUMO: A criação e manutenção de unidades de conservação no Brasil, no 
âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é um dos 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente previsto na Lei n. 
6.938/1981 que mais conflita com os interesses econômicos de empresas que 
exploram recursos minerais. O Estado de Minas Gerais, por sua riqueza mineral, 
representa um cenário em que a preservação de ecossistemas relevantes 
coincide com locais de interesse de extração desses bens, já que o minério 
nessas localidades aflora em áreas de grande potencial hídrico e riqueza de 
fauna e flora. Este artigo tem como objetivo demonstrar que o Estado 
Socioambiental de Direito é possível a partir de uma ação comunicativa 
desenvolvida entre os diversos stakeholders envolvidos nesse tipo de conflito, 
nas hipóteses de empreendimentos de significativo impacto ambiental que 
possam afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 
amortecimento, produzindo, assim, legitimidade discursiva. Para isso, toma-se 
como objeto de pesquisa o caso ocorrido em Conceição do Mato Dentro, Minas 
Gerais, Brasil, em 2017, no qual o órgão gestor do Monumento Natural Serra da 
Ferrugem, unidade de conservação municipal, apenas concedeu autorização 
para intervenção na zona de amortecimento do Monumento Natural à Anglo 
American Minério de Ferro Brasil S/A, empresa responsável pelo Projeto Minas-
Rio (extração de minério de ferro), após um processo dialógico do qual 
participaram o gestor municipal, os técnicos do Município, o gestor estadual, os 
gestores responsáveis pelo empreendimento e a comunidade local, devidamente 
representada no conselho gestor da unidade de conservação. Ao final dessa 
concertação, a mineradora assumiu o compromisso de cumprir diversas medidas 
compensatórias para minimizar ou neutralizar os impactos ambientais e sociais 
negativos oriundos da atividade mineradora, que foram inseridas como 
condicionantes da licença ambiental expedida pelo órgão licenciador estadual. A 
relevância do tema justifica-se em razão dos constantes conflitos vivenciados 



pelos órgãos gestores de unidades de conservação entre os interesses 
econômicos relacionados à mineração e a preservação dos recursos naturais, 
muitas vezes resolvidos em detrimento do desenvolvimento sustentável. 
Considerando o histórico de violação a direitos fundamentais da comunidade 
local e do próprio ambiente natural, na fase de planejamento, implantação e 
operação do Projeto Minas-Rio, na região de Conceição de Mato Dentro, iniciado 
em meados dos anos 2000, a iniciativa do gestor local de alterar a sua postura 
perante o empreendimento e a própria comunidade demonstra que o 
entendimento mútuo e o consenso entre os diferentes atores sociais sobre as 
regras de uso e fruição dos recursos naturais é indicativo de que o Estado 
Sociambiental de Direito é uma realidade possível, sendo este o resultado obtido 
pela pesquisa. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, complementada por 
uma abordagem compreensivo-exploratória da teoria da ação comunicativa e da 
teoria discursiva do direito de Jürgen Habermas no âmbito do Estado 
Socioambiental de Direito. 
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