
III SIMPÓSIO DE DIREITO AMBIENTAL DA REGIÃO NORDESTE 
CRISE, COMPLEXIDADE AMBIENTAL E O PAPEL DO DIREITO NA GESTÃO HÍDRICA DO NORDESTE

1. Proteção jurídica internacional aos refugiados ambientais no contexto do início do século XXI
Quévia Camboim 

2. Aposta pela vida e racionalidade humana: o caso da transposição do Rio São Francisco no semiárido paraibano
Magno Saraiva, Mariana Meireles, Alana Araujo

3. Do direito fundamental à água no ordenamento jurídico e na doutrina social da igreja: uma análise em prol da concretização do ac
Fernanda Cavalcanti, Silvério Silva Filho 

4. Responsabilidade civil ambiental e inobservância do princípio da preve
Romeu Bandeira, Ágda Bandeira 

5. Violações a direitos humanos no desastre ambiental de Mariana (MG), em novembro de 2015
Raíssa Silva, Alana Araujo 

6. O direito humano à água e sua relação com o desenvolvimento s
Germana Nascimento, Marilia Nascimento 

7. A cobrança pelo uso da água como importante instrumento econômico da gestão hídrica no contexto da região nordeste
Charles Armada, Raphael Lima 

8. De água mineral a lamaçal: um olhar sobre a responsabilidade
Alexandre Souza Júnior, Ayrton Alves, Carlos Silva Junior

9. A importância da implementação dos planos de áreas em face da poluição causada pelo lançamento de óleo em águas nacionais
Victor Alves 

10. A construção material e a superação do simbolismo por meio do cidadão intérprete: um caminho para a política energética suste
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De água mineral a lamaçal: um olhar sobre a responsabilidade do estado no caso da degradação do Rio Preto no município de Santa Rita/PB
Alexandre Souza Júnior, Ayrton Alves, Carlos Silva Junior 
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nção: o caso do rompimento da barragem Barreiro 

A cobrança pelo uso da água como importante instrumento econômico da gestão hídrica no contexto da região nordeste 

do estado no caso da degradação do Rio Preto no município de Santa Rita/PB 

A importância da implementação dos planos de áreas em face da poluição causada pelo lançamento de óleo em águas nacionais 

A construção material e a superação do simbolismo por meio do cidadão intérprete: um caminho para a política energética sustentável 



Evilásio Araújo Júnior, Patrícia Guimarães 

11. Água, mercadoria ou direito humano? Reflexões jurídico-políticas sobre o controle e apropriação da água no Brasil e na América Latina 
Bernardo Santiago, Hugo Morais, Pedro Costa 

12. Desenvolvimento sustentável: estudo de caso de Belo Monte na perspectiva do protagonismo cidadão em uma aplicação do princípio da educação ambiental 
Ana Severo, Patrícia Guimarães 

13. Água, energia e desenvolvimento sustentável 
Beatriz Cartaxo, Emília Marcelino 

14. Entre as liberdades do alto mar e o patrimônio comum da humanidade: uma análise do regime jurídico aplicável aos recursos marinhos genéticos para além das 
jurisdições nacionais 
Eduardo Mello Filho, Henrique Guedes 

15. Construção jurídica da sustentabilidade: desafio à realização do direito à água 
Verônica Guimarães 

16. O direito fundamental de acesso à água potável no Brasil como condição para um desenvolvimento sustentável 
Ana Pinheiro, Ivana Santos, Jahyra Santos 

17. Saneamento básico como direito humano: uma abordagem sistêmica dos indicadores do mundo de Campina Grande-PB 
Vaninne Moreira, Erivaldo Barbosa, Jardel Soares 

18. Gestão dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu: um estudo à comunidade Mãe D’água 
Juliana Moreira, Daniely Oliveira, Valter Silva Filho 

19. Lacunas de governança hídrica na América Latina e no Brasil: uma análise a partir da Bacia do Rio Gramame 
Edilon Nunes, Cláudio Castilho 

20. As práticas de educação ambiental da ANA e o fomento à gestão participativa das águas: analisando informações oficiais em face da Lei nº 9.433/1997 
Heron Gordilho, Fernando Brito, Álvaro Brito 

21. Instrumentos econômicos e a governança hídrica do seminário nordestino 
Ítalo Lima, Amanda Galdino, Raquel Pedrosa 

22. Água: um direito fundamental e os reflexos da sua escassez na crise hídrica 



Juliana Moreira, Ana Gomes, Paulo Silva Júnior 

23. Análise da cobrança da água bruta: aplicabilidade e limitações 
Ivanhoí Bezerra, Débora Damázio, Vinícius Silva 

24. Efeitos da participação social na efetivação na preservação do meio ambiente em um estado democrático de direito: estudo do caso Barreira do Cabo Branco em 
João Pessoa 
Ulisses Job, Érila Souza, Weslania Silva 

25. Considerações sobre a fluidez normativa do regime jurídico da propriedade das águas no Brasil: análise sistêmica das oscilações entre funções privadas e sociais 
Juvêncio Almeida, Gustavo Rabay 

26. Direito à cidade e a construção do imaginário urbano 
Danilo Arruda, Geraldo Milioli, Teresinha Golçalves 

27. As múltiplas faces da exclusão social na concretude do direito universal e humano de acesso à água e ao saneamento básico 
Maria Menezes, Luciana Assis 

28. O papel da arbitragem no desenvolvimento ambiental sustentável: análise do caso Chevron e Texaco Vs. Equador 
Rafaelly Santos, Carlos John 

29. Aplicabilidade da legislação de proteção às áreas de preservação permanente no município de Olinda-PE: o caso da lagoa de Santa Tereza 
Rejane Freitas, Álvaro Gouveia 

30. A eficácia da agenda ambiental na administração pública – A3P – no âmbito do desenvolvimento sustentável 
José Juracy Cunha Júnior 

31. A extrafiscalidade tributária na promoção da proteção ambiental 
Brenda Pontes, Jordana Andrade 

32. Utilização do compliance ambiental na conservação dos mananciais subterrâneos 
Igor Caio Alves de Miranda, Filipe Mendes Cavalcanti Leite, Talden Queiroz Farias 

Obs. 1: Lista retificada após pedidos de revisão. 

Obs. 2: Os autores de teses aprovadas têm isenção de pagamento de inscrição. 


