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CARTA DE SÃO PAULO
14º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL – 2010

DESAFIOS DO DIREITO DIANTE DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

1.  Os serviços ambientais são imprescindíveis para o bem estar humano, e 
a percepção de sua importância deve orientar os  modelos de desenvolvi-
mento a serem aplicados no Brasil, repercutindo na elaboração de uma 
Polícia Nacional de Serviços Ambientais que assegure o pagamento pelos 
serviços ambientais proporcionados pelos ecossistemas.  

2.  O princípio do provedor-recebedor determina que a sociedade deve re-
compensar aqueles que contribuírem para a preservação do meio am-
biente, alcançando uma função promocional ao Direito.

3.  A implementação de políticas públicas que possam efetivamente conter 
a destruição dos ecossistemas e a perda de biodiversidade exige o en-
frentamento de  fatores externos ao setor florestal, como as falhas do 
mercado, que não valorizam os serviços ambientais dos ecossistemas e, 
ao contrário, incentivam a conversão das áreas florestadas para uso al-
ternativo do solo.

4.  O combate ao desmatamento pressupõe, não apenas medidas de co-
mando e controle e ajustes no gerenciamento ambiental no setor flo-
restal, mas também medidas econômicas que possibilitem o realinha-
mento de incentivos econômicos em favor da conservação dos ativos 
florestais e a estruturação de uma economia de base florestal, com o 
fomento de meios de subsistência alternativos atraentes para a popu-
lação amazônica. 

5.  Instrumentos econômicos, como o pagamento por serviços ambientais, 
podem auxiliar no incentivo à recuperação de áreas degradadas e nas 
ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

6.  A implementação de uma política de REDD – Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação Florestal revela-se uma alternativa consis-
tente, dada a magnitude das emissões do desmatamento e o baixo custo 
de redução dessas emissões, desempenhando um papel muito importante 
na estratégia global de redução de emissões de gases de efeito estufa.
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7.  A ausência de uma política nacional sobre os serviços ambientais não im-
pede que os  estados federados legislem sobre o tema, antecipando suas 
próprias políticas, especialmente em se tratando da recuperação de bacias 
e microbacias hidrográficas.

8.  A manutenção do carbono sob a forma de floresta é uma estratégia fun-
damental de manutenção do equilíbrio atmosférico. Portanto, os pro-
prietários rurais são também agentes sujeitos de direito à percepção de 
benefícios econômicos pela prestação desse serviço ambiental inclusive 
das florestas protegidas por lei em seu imóvel, não por serem donos do 
carbono, mas por serem os provedores de um serviço ambiental vital para 
a sociedade nacional e planetária, assim  como os índios, os extrativistas 
e todas as comunidades rurais tradicionais que conservam e vivem na e 
pela floresta.

9.  A Política Nacional de Mudanças Climáticas deve ser aperfeiçoada, a fim 
de que sejam elaboradas diretrizes mínimas a serem impostas pelos di-
versos setores econômicos, responsáveis pelas emissões de gases de efeito 
estufa.

10.  É essencial analisar os mecanismos de inclusão dos povos tradicionais 
nos debates acerca das mudanças climáticas, reconhecendo sua relevân-
cia para a estabilidade do clima e propiciando a inserção destes povos 
nos sistemas de compensação pelos serviços ambientais relevantes à 
conservação das florestas e da biodivesidade.

11.  O zoneamento ambiental, que inclua a preocupação com as mudanças 
climáticas, bem como as variáveis sociais e econômicas do território, é 
um instrumento de planejamento a ser fortalecido e utilizado em con-
junto com o licenciamento de atividades utilizadoras de recursos natu-
rais ou capazes de causar impactos.

12.  A Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas omitiu-se quanto 
ao estabelecimento de objetivos de redução da dependência do com-
bustível fóssil. Esta omissão gera um conflito potencial e perigoso, 
principalmente diante da recém descoberta das reservas de petróleo 
na camada do pré-sal da costa brasileira. Constitui-se, portanto, 
como um grande desafio perante os reguladores responsáveis pela 
implementação da PNMC e pelo aproveitamento destas reservas de 
petróleo.
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ACESSO À JUSTIÇA, RESPONSABILIDADE  
E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

1.  A nova  dimensão dos macroperigos na sociedade global dos riscos, como 
podem ser compreendidos os efeitos extremos das mudanças climáticas 
em escala global, suscita e requer do Estado, em cooperação com a cole-
tividade, primeiro a afirmação de um dever estatal de redução dos riscos 
e, segundo, um dever fundamental de colaboração social para redução 
desses riscos.

2.  A responsabilidade civil ambiental é um instrumento importante para 
combater as causas do aquecimento global, o que se viabiliza através do 
fortalecimento do seu viés preventivo, buscando-se a imposição de obri-
gações de fazer e de nãofazer, voltadas ao controle do desmatamento e à 
redução dos gases de efeito estufa.

3.  Sob a perspectiva reparatória, a responsabilidade civil pode ser utilizada 
com vistas a assegurar a reparação das áreas de preservação permanente 
e outros espaços protegidos, que podem funcionar como sumidouros de 
gases de efeito estufa.

4.  A maior efetividade do instituto da responsabilidade civil somente será 
alcançada quando superadas as dificuldades associadas à obtenção de 
certeza quanto à existência do dano e do nexo de causalidade, o que se  
viabiliza  através do recurso à presunção de danos, quando da violação 
das normas de emissão de poluentes e através do recurso à teoria das 
probabilidades para definição do nexo causal.

5.  A principal decorrência do fenômeno das mudanças climáticas consiste 
em exercer uma função de legitimar, estimular e chamar a atenção do 
Direito para a necessidade de antecipação e controle das atividades e ris-
cos vinculados ou conexos às mudanças climáticas. Ainda, tais mudanças 
ensejam um aumento da sensibilização e a redução da tolerabilidade do 
Direito frente aos riscos produzidos e localizados em áreas especialmente 
vulnerabilizadas pelo processo de aquecimento global.

6.  A consolidação de um sistema jurídico capaz de gerenciar riscos am-
bientais, por meio da declaração da ilicitude destes, quando intolerá-
veis frente à análise de sua probabilidade/magnitude (danos ambientais 
futuros), justifica a imposição proporcional de medidas obrigacionais 
preventivas.
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7.  A ação civil pública ambiental apresenta-se como técnica processual ade-
quada à tutela jurisdicional que imponha ao usuário incomum do bem 
ambiental o dever de contribuição pelo uso econômico do referido bem. 

8.  Há responsabilidade civil em toda a cadeia produtiva, de modo que aque-
le que vende produtos oriundos do desmatamento, financia ou contribui, 
ainda que indiretamente, é responsável pelo dano ambiental.

9.  Para as hipóteses de desmatamento, as técnicas nucleadoras de restau-
ração, quando aplicadas de forma conjunta, são capazes de promover 
estágios sucessionais, o que contribui para incrementar a energia e a bio-
diversidade na área degradada. Ao serem implementadas ao mesmo tem-
po, as distintas técnicas geram diferentes tipos de alimentação e abrigo, 
proporcionando a presença de vários grupos biológicos e suas respectivas 
reproduções. 

10.  A atuação do Poder Judiciário deverá ser pautada pela percepção am-
pliada de que os danos ambientais contribuem para a mudança global 
do clima no planeta, rompendo-se a abordagem isolada que normal-
mente norteia a tomada das decisões. 

11.  O marco normativo da justiça ambiental serve de fundamento à respon-
sabilidade do Estado de indenizar e atender aos direitos fundamentais 
das pessoas atingidas pelos desastres ambientais decorrentes dos efeitos 
das mudanças climáticas, já que, na maioria das vezes, os indivíduos e 
grupos sociais mais expostos a tais fenômenos climáticos (enchentes, de-
sabamentos, secas, etc.) serão justamente aqueles integrantes da parcela 
mais pobre e marginalizada da população.

CIDADES E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

1.  A relação entre os desastres e as mudanças climáticas já foi apreendida 
pela legislação brasileira, e se expressa, dentre outras formas, por meio da 
introdução do conceito de “efeitos adversos da mudança do clima”, feita 
pela Política Nacional sobre Mudança do Clima. Segundo o novo con-
ceito legal, estes efeitos adversos são entendidos como mudanças no meio 
físico ou na biota, resultantes da mudança do clima, que tenham efeitos 
deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade 
de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas 
socioeconômicos ou sobre a saúde da população.
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2.  Com o objetivo de enfrentar os episódios de precipitação intensa, de-
ve-se dimensionar o sistema de escoamento de águas pluviais, de modo 
que possa dar adequada vazão às águas, evitando-se enchentes na zona 
urbana; e definir áreas destinadas a espaços livres de uso público como 
requisito mínimo dos loteamentos, assim como coeficientes máximos de 
aproveitamento, com isso visando-se assegurar maior permeabilidade 
para a cidade.

3.  O Poder Público é responsável, por ação ou por omissão, pelos danos 
morais e materiais decorrentes dos deslizamentos de terras e destruição 
de habitações localizadas em áreas de preservação permanente e de risco 
geológico.

4.  A lei do parcelamento do solo e muitas outras normas de cunho urba-
nístico e ambiental ou de planejamento urbano, em especial os planos 
diretores das cidades, possuem um papel fundamental na adaptação das 
cidades às mudanças climáticas, contribuindo para  a redução dos desas-
tres. Nesse sentido, é imprescindível que a variável climática seja consi-
derada na elaboração desses instrumentos, de forma a que eles possam, 
efetivamente, cumprir com essa finalidade.

5.  A adoção de uma postura pró-ativa pela sociedade é essencial para o 
sucesso de uma estratégia de combate aos desastres, e, para tanto, faz-se 
necessária a disponibilização de informações acessíveis ao público leigo, 
bem como a introdução do tema no âmbito educacional.

6.  Uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas  eficiente  exige 
não só a inserção da variável climática em todas as políticas públicas, em 
um amplo exercício de transversalidade, como também exige um esforço 
de coordenação e cooperação entre as diferentes esferas da federação na 
utilização dos instrumentos existentes.
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O entOrnO dOs bens CulturaIs e a 
IdentIdade das CIdades: da PrOteçãO 

aOs asPeCtOs materIaIs e ImaterIaIs dO 
PatrImônIO Cultural urbanO

AnA MAriA MoreirA MArchesAn
Promotora de Justiça no Estado do Rio Grande do Sul, Professora 

de Direito Ambiental nos Cursos de Pós-Graduação da Escola 
Superior do Ministério Público, PUC/RS e UFRGS. Autora da 

Obra “A tutela do Patrimônio Cultural sob o Enfoque do Direito 
Ambiental”, Ed. Livraria do Advogado, e Co-autora da Obra 

“Direito Ambiental”, Série Concursos, Ed. Verbo Jurídico 

1. defInIçãO de entOrnO

O entorno consubstancia um conceito de fácil definição teórica, mas de 
difícil operacionalidade, como veremos ao longo deste trabalho. 

Na legislação brasileira, o art. 18 do Decreto-lei 25/37, conhecido como 
a Lei do Tombamento, prevê que sem prévia autorização do Serviço do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional (atual IPHAN), “não se poderá, na 
vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a 
visibílidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser man-
dada destruir a obra ou retirar o objéto, impondo-se nêste caso a multa de 
cincoenta por cento do valor do mesmo objéto”. 

A par disso, ao tutelar a paisagem como valor, como bem jurídico digno 
de proteção, nosso ordenamento contempla a proteção do entorno, a come-
çar pela Constituição Federal – arts. 23, III; 24, VIII, e 216, V.

A Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, prevê a respon-
sabilidade por danos causados ao meio ambiente e a bens e direitos de valor 
estético e paisagístico, dentre outros. 

Essa proteção ao entorno, também restou contemplada pela  Lei n. 
6.513/77, regulamentada pelo Decreto Federal n. 86.176/81, a qual dis-
ciplina as áreas especiais de interesse turístico, instituindo a possibilida-
de de definição de zonas de entorno que podem ser de duas espécies: a) 
entorno de proteção: “espaço físico necessário ao acesso do público ao 
Local de Interesse Turístico e à sua conservação, manutenção e valoriza-
ção, e b) entorno de ambientação: “o espaço físico necessário à harmoni-
zação do Local de Interesse Turístico com a paisagem em que se situa”. 
O desrespeito a essas restrições poderá implicar a imposição de sanções 
previamente definidas no art. 24, inc. V, do mesmo diploma legal. Na Lei 

Book conf e prof.indb   3 11/05/11   12:23



4 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

n.º 6.513/77, que trata das áreas especiais e locais de interesse turístico, há 
a previsão.

De acordo com o Novo Dicionário Aurélio Eletrônico, o significado ar-
quitetônico de entorno é o de uma “área de extensão variável, vizinha de um 
bem tombado”1.

O entorno é sinônimo de área envoltória que circunda o bem tombado, 
conformando uma paisagem que pode ser composta de vazios, cheios, bens 
imóveis, móveis, naturais e artificiais. A constituição da área de entorno pode 
ser extremamente ampla, contando com todos os elementos que integram 
aquele espaço previamente delimitado como tal, e que, por sua natureza, 
pode ser tanto urbano como rural2. São aptos a integrarem o entorno, além 
dos imóveis que envolvem o bem tombado, todos os elementos que compõem 
um determinado espaço urbano ou construído (tais como o mobiliário urba-
no, a pavimentação, cartazes e painéis publicitários) e o meio natural (vegeta-
ção, topografia do terreno). 

Além dos elementos materiais, cresce a importância que vem sendo dada 
aos aspectos anímicos, à chamada “alma do lugar”3, integrada pelas “prá-
ticas sociais ou espirituais passadas ou presentes, costumes, conhecimentos 
tradicionais, usos ou atividades, e outros aspectos do patrimônio cultural in-
tangível que criaram e formaram o espaço, assim como o contexto atual e 
dinâmico de natureza cultural”4.

Assim, como ensina o especialista Delphim, de uma noção de entorno 
evoluiu-se para a de ambiência, “que inclui não apenas o entorno mas insere 
o bem edificado na inteireza do espaço que constitui o meio físico, sua orga-
nização arquitetônica e tudo aquilo que o anima, incluindo a especial organi-
zação do meio estético e psicológico, indispensável ao exercício das atividades 
humanas”5.

Pode-se dizer que a preservação do patrimônio cultural procura fincar 
raízes na dinâmica popular, incluindo uma espécie de preservação semióti-
ca, “a interessar-se de forma progressiva pelos usos urbanos, por aspectos 
de apreensão visual como composições, limites, continuidade no tempo e no 
espaço, pelas características herdadas, por outras em presente processo de 
evolução, pelas possíveis formas futuras do patrimônio”6.

1  Novo Dicionário Aurélio Eletrônico, verbete entorno.
2  RUIZ, José Castillo. El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural.  Granada: Universidad de Granada, 
1997, p. 237.
3  Eduardo Yázigi tem-se debruçado sobre o estudo de aspectos capazes de identificar uma cidade ou um lugar, 
concluindo que eles podem estar contidos em valores fantasiosos e não funcionais  (YÁZIGI, Eduardo. A alma do 
lugar: turismo, planejamento e cotidiano em litorais e montanhas. São Paulo: Contexto, 2001, p. 30).
4  Declaração de Xi’an. Disponível em: <http://www.international.icomos.org/charters/xian-declaration-por.pdf >  
Acesso em 07 abr. 2011.
5  DELPHIM, Carlos Fernando de Moura. Parecer prolatado  na ação civil pública n. Ação Civil Pública Ambiental 
nº 1.05.0318659-0 em trâmite junto à 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. 
6  DELPHIM, idem ibidem.
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Essa reconstrução da noção de entorno está impregnada da ideia de-
fendida por especialistas como Bezerra de Meneses7 e Arantes Neto de que 
os bens culturais localizam-se em territórios específicos, envolvendo e sendo 
envolvidos por atividades  de grupos sociais determinados, suportando “sig-
nificados e sentidos que são construídos e transformados por essas mesmas 
atividades e pelas estruturas de relacionamento social que as ordenam”8.

 Não configurando um fim em si mesmo, o entorno é acessório impres-
cindível na concretização da proteção maximizada do bem tombado. Dessa 
forma, pode-se defini-lo como uma técnica de proteção, um aliado a mais na 
compreensão do bem cultural tombado.  

Uma das definições mais claras de entorno consta da Decisão Normati-
va n. 839, de 26/09/08, do CONFEA10, a qual objetiva disciplinar os procedi-
mentos para a fiscalização do exercício das atividades profissionais referentes 
a monumentos, sítios de valor cultural e seu entorno ou ambiência.

De acordo com o art. 2º, inc. I, alínea “c”, desse ato normativo, o entor-
no se define como o “espaço, área delimitada, de extensão variável, adjacente 
a uma edificação, um bem tombado ou em processo de tombamento, mas re-
conhecido pelo significado às gerações presentes e futuras pelo poder público 
em seus diversos níveis por meio de mecanismos legais de preservação”.

Esse conceito técnico-jurídico contém duas importantes características 
das áreas de entorno: o fato de serem elas espaços geográficos delimitados e 
de serem adjacentes a um bem tombado ou em vias de sê-lo.

Talvez aludido conceito se ressinta da ideia de que a definição de uma 
área envoltória carece de alentada fundamentação técnica que a justifique 
como instrumento voltado à proteção indireta do bem cultural tombado. 

Victor Horta, citado por Macarrón, sugere uma série de pautas para 
preservação da ambiência na qual se situa o bem tombado, partindo basi-
camente do controle das alturas das novas construções. São elas: a) respeito 
à altura entre o edifício principal e os do entorno; b) valorização nos novos 
edifícios dos cheios e dos vazios, das luzes e das sombras em harmonia com 
as linhas dominantes: c) atendimento à largura e comprimento das vias de 
acesso, em função da sensação de grandeza ou intimidade que se pretenda 
obter; d) utilização de materiais em consonância com o edifício principal e 
seu entorno, inclusive no tocante à escolha das cores; e) valorização da  vege-
tação como meio de recordar extintos volumes arquitetônicos ou como forma 
de qualificação e embelezamento de espaços vazios11.

7  MENESES, Ulpiano Bezerra de. A cidade como bem cultural – áreas envoltórias e outros dilemas , equívocos 
e alcance da preservação do patrimônio ambiental urbano. In:MORI, Victor Hugo e outros (orgs.). Patrimônio: 
atualizando o debate. São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2006, p. 37.
8  ARANTES NETO, Antonio Augusto. O patrimônio cultural e seus usos nas cidades contemporâneas. In:MORI, 
Victor Hugo e outros (orgs.). Patrimônio: atualizando o debate. São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2006, p. 57.  
9  Disponível em:<http://normativos.confea.org.br/ementas> Acesso em 01.jul.2009.
10  Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.  
11  MACARRÓN, ob. cit., p. 146.

Book conf e prof.indb   5 11/05/11   12:23



6 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Dessas considerações infere-se a amplitude que a noção de entorno vem 
adquirindo na arquitetura, carecendo o direito de avanços para densificar 
essa ferramenta imprescindível na tutela do meio ambiente cultural. 

2. JustIfICatIva Para a sua defInIçãO e resPeItO 

A construção da identidade e a formação do indivíduo e dos grupos 
sociais passa, necessariamente, pela memória.

No tocante às relações entre o patrimônio cultural edificado e a memó-
ria é possível identificá-la com o liame que conecta as sociedades com suas 
relações espaço-temporais. Afinal, ensina o arquiteto Reis Filho,  “a memória 
é quem vai registrar todo o processo de identificação dos sujeitos com o es-
paço em que se inserem e as consequentes relações que se vêm estabelecer a 
partir dessa identificação”12.

Se partirmos da premissa de que a produção cultural funciona por 
acumulação, sendo imprescindível a transmissão de uma para outra ge-
ração, o patrimônio cultural serve de alicerce sobre o qual a civilização 
como um todo se edifica e evolui. Nas belas palavras de Teixeira, o pa-
trimônio cultural atua como uma “espécie de subsolo mental do país”13, 
constituindo um nicho de reservas vitais para o desenvolvimento espiritu-
al do indivíduo.

São dignos de repasse de uma para outra geração os bens valorados em 
seu papel de referência, ou seja, que tenham algo para ensinar, auxiliando 
dessa forma na construção do futuro14. 

Parece-nos pertinente a advertência de Condesso, no sentido de que:

As cidades não devem, pois, quebrar a ponte entre os homens e a natureza. Da 
mesma forma, as cidades devem encerrar, em si, a história, a arte e a sua cul-
tura próprias, elementos unificadores das gerações passadas com as gerações 
presentes e destas com as futuras gerações. O factor passado é, também ele, 
essencial à vida dos homens, pois permite-lhe construir e manter uma identi-
dade própria15.

Essa constante irrigação entre passado, presente e futuro propicia o fluir 
civilizatório que terá condições de ser melhor planejado se puder contar com 
um acervo significativo dos tempos que foram.  

Dentre os bens que integram esse acervo há aqueles que, por serem do-
tados de algumas características muito especiais capazes de convertê-los em 

12  REIS FILHO, Nestor Goulart. Espaço e memória: conceitos e critérios de intervenção. In: CUNHA, Maria 
Clementina Pereira (Org.). O direito à memória: patrimônio histórico e cidadania/DPH. São Paulo: DPH, 1992, p. 167 .
13  TEIXEIRA, Carlos Adérito. Da protecção do património cultural. Disponível em: <http://www.diramb.gov.pt > 
Acesso em: 17 set. 2004.
14  Sobre o conceito de patrimônio cultural, v. MARCHESAN, Ana Maria Moreira. A tutela do patrimônio cultural 
sob o enfoque do direito ambiental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
15  CONDESSO, Fernando  dos Reis. Direito do ambiente. Coimbra: Almedina, 2001, p. 1201.
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testemunhos  mudos do passado e referenciais para o futuro, merecem prote-
ção elevada através do tombamento.  

Tratando-se de bens imóveis edificados – e vamos nos ater a essa catego-
ria, embora também áreas naturais tombadas sejam merecedoras de uma área 
de entorno para ampliar sua proteção – a área de entorno confere coerência 
entre o bem protegido e a ambiência que o envolve, ampliando a legibilidade 
que dele se faz e a eloquência do testemunho que ele pode prestar. 

Transformações mal planejadas em paisagens urbanas em cujo contexto 
aparecem bens tombados acabam por abrumar e carcomer a própria identi-
dade do bem protegido. Na arguta percepção da especialista Choay, “o en-
torno do monumento16 mantém com ele uma relação essencial”17, razão pela 
qual, na maior parte dos casos, isolar ou destacar um monumento equivale 
a mutilá-lo. 

O vínculo que recai sobre o entorno é complementar ao que afeta o bem  
ou o conjuntos de bens imóveis dotados de valor cultural.

Parte-se da premissa de que o patrimônio é bem mais do que a soma de 
componentes isolados, mas um todo que engloba valores materiais e imate-
riais; naturais e artificiais, com destaque para a paisagem.  

Na percepção de Cortese18, detecta-se uma relação de servilismo entre 
os imóveis situados no entorno e o bem tombado. E é justamente nesse nexo 
entre uns e outro que se justifica a intervenção do Estado tutelando a prote-
ção do bem cultural. 

Quanto maior o potencial de colaboração social que o bem pode prestar, 
mais se acentua a necessidade de o Estado intervir limitando o feixe de pode-
res dos proprietários não só do bem em si, mas daqueles que o são comple-
mentares. O princípio-garantia da função social da propriedade incide como 
um critério de valoração das situações subjetivas em relação aos princípios da 
solidariedade social, fazendo as vezes de uma válvula que, na visão de Mon-
tés19, coordena o exercício do poder conferido a um indivíduo determinado às 
razões de interesse da comunidade alheia ao direito de propriedade . 

A preservação de um entorno coerente com o bem cultural, além  de ser 
fundamental para conservar sua autenticidade e sua história, ajuda a manter 
a memória dos habitantes do local onde esse se situa, favorecendo os sentidos 
de identidade e pertencimento, os quais contribuem ao equilíbrio emocional 
da população e melhor qualidade de vida20. Esse proceder insere-se num con-
texto mais amplo de reforço à valorização que a própria coletividade dá ao 

16  A expressão “monumento” será empregada, no presente trabalho, da mesma forma como o fez Choay, num 
sentido amplo, tal e qual o define a Decisão Normativa  83/2008  do CONFEA: “Monumento: edificação isolada, 
conjunto de edificações, outras obras construídas ou lugares de interesse histórico ou cultural, tombados ou não, 
mas reconhecidos pelo significado às gerações presentes e futuras pelo poder público em seus diversos níveis por 
meio de mecanismos legais de preservação” (art. 1º, inc. I, alínea “d”).
17  CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001, p. 201.
18  CORTESE, Wanda. I beni culturali e ambientali. Profili normativi. 2. ed. Padova: CEDAM, 2002, p. 248.
19  MONTÉS, Vicente Luis. La propiedad privada en el sistema del Derecho civil contemporáneo. Madrid: Editorial 
Civitas, 1980, p. 92.    
20  V. nesse sentido, MACARRÓN, Ana. Conservación del patrimonio cultural. Madrid: Editorial Síntesis, p. 2008, p. 144.
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bem cultural, tornando-o, para ela própria, um agregado que valoriza a sua 
propriedade e a propriedade comunal. 

Não por outra razão, o Estatuto da Cidade (L. n. 10.257/01), conhecido 
como a Lei da Reforma Urbana, preocupa-se,  desde o momento em que 
traça as diretrizes da política urbana com vistas ao pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, com a preservação e 
recuperação do patrimônio cultural (art. 2º, inc. XII).

Ao regrar o instituto do direito de preempção e o instrumento de avalia-
ção de impactos urbanos denominado “Estudo de Impacto de Vizinhança”21 
igualmente não descura de enfocar os valores atinentes ao patrimônio cultu-
ral (arts. 26, inc. VIII, e 37, VII), com foco nas ambiências urbanas.

Esse Estatuto procura fazer um casamento entre as pautas urbanísticas e 
de preservação cultural, nem sempre fácil. Não é raro detectar-se uma tensão 
entre ambas quando, por exemplo, uma determinada obra está coerente com o 
Plano Diretor de um Município mas contraria as determinações do órgão da 
cultura responsável por um tombamento e pela definição da respectiva área de 
entorno.

Nesses casos, a variável relacionada à preservação deve atuar como 
um pré-requisito ao desfecho dos planos urbanísticos voltados ao futu-
ro, a fim de que o elemento do passado, singular e irrepetível,  não se 
perca. Inclusive, como ensina Ferri, com base na jurisprudência italiana,  
quando se faz necessária a expropriação de bens para a execução de obra 
é recomendável o assentimento prévio do órgão responsável pela gestão 
cultural, pois a “expropriação poderia, de facto, revelar-se inútil, sempre 
que a localização prevista da obra se mostre incompatível com a protecção 
cultural”22. 

3. O PrInCíPIO da PreservaçãO dO entOrnO

Esse princípio, recorrente em Cartas e Convenções internacionais, apa-
rece pela primeira vez na Carta de Atenas, de 1933, conhecida por suas dire-
trizes urbanísticas, cujo artigo III recomenda: 

A Conferência recomenda que se respeite, na construção dos edifícios, o ca-
rácter e a fisionomia das cidades, sobretudo na vizinhança dos monumentos 
antigos, cujo enquadramento deve ser objecto de cuidados particulares. Devem 

21  Em ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra a União Federal e outros, envolvendo a 
construção de um prédio em altura para abrigar a sede da Receita Federal em Florianópolis, no entorno do Conjunto 
Urbano tombado denominado “Rita Maria”, também demarcado como área de preservação cultural (APC-1) pela 
Lei Complementar Municipal n. 001/97, o juízo monocrático, dentre outros argumentos, concedeu liminar para 
suspender a obra, porquanto “não se pode permitir é que esta omissão sirva como instrumento de insegurança 
jurídica ao patrimônio histórico e cultural da cidade” (BRASIL. Ação Civil Pública n. 2009.72.00.003981-9/SC. 
Juíza Federal Substituta Marjôrie Cristina Ribeiro da Silva. Florianópolis. Decisão de 13. mai. 2009. Disponível em: 
<http://www.trf4.jus.br>Acesso em 25 mai. 2009). 
22  FERRI, Pier Giorgio. Os bens culturais no direito italiano. In: MIRANDA, Jorge; CLARO, João Martins; 

ALMEIDA, Marta Tavares de (Org.). Direito do património cultural. Oeiras: INA, 1996, p.  142. 
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mesmo ser preservados certos conjuntos e certas perspectivas especialmente 
pitorescas.
Cabe também estudar as plantas e as ornamentações vegetais que convêm a 
certos monumentos, para lhes conservar o carácter antigo.
A Conferência recomenda sobretudo a supressão de toda a publicidade, de 
toda a presença abusiva de postes ou fios telegráficos, de toda a indústria 
ruidosa ou chaminés elevadas, na vizinhança dos monumentos de Arte ou de 
História.23

Nessa mesma linha, a Carta de Veneza reflete a preocupação dos ar-
quitetos e especialistas com o isolamento dos monumentos antigos como se 
estivessem por detrás de uma vitrine ou, na dicção de Muñoz24, verdadeiros 
“gigantes solitarios em su entorno de pigmeos”. 

A Carta Internacional para Salvaguarda das Cidades Históricas (Carta 
de Toledo, 1986), destaca dentre os valores a preservar o caráter histórico da 
cidade e o conjunto de elementos materiais e espirituais que exprimem a sua 
imagem, em particular: 

a) a forma urbana, definida pela trama e suas parcelas;
b)  as relações entre os diferentes espaços urbanos: espaços construídos, 

espaços livres, espaços plantados;
c)  a forma e o aspecto dos edifícios (interior e exterior), tais como eles 

se definem pela sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor e 
decoração;

d)  as relações da cidade com o seu enquadramento natural ou criado 
pelo homem;

e)  as vocações diversas da cidade, adquiridas no decurso da sua 
história”25.

A não menos reconhecida Carta Italiana de Restauro, de 1987, insere 
dentre os princípios constantes do seu Anexo “Instruções para a Tutela dos 
Centros Históricos”, as seguintes linhas-mestras:

No que respeita aos elementos singulares através dos quais se efectua a sal-
vaguarda do organismo em seu conjunto, devem ser tomados em consideração 
tanto os elementos construtivos como os outros elementos que constituem os 
espaços exteriores (ruas, praças, etc.) e interiores (pátios, jardins, espaços 
livres, etc.) e outras estruturas significativas (muralhas, portas, penhascos, 
etc.) assim como eventuais elementos naturais que acompanham o conjunto, 
caracterizando-o de modo mais ou menos acentuado (perfis naturais, cursos 
d’água, singularidades geomorfológicas etc.).
Os elementos construtivos que fazem parte do conjunto devem ser conserva-
dos não apenas nos seus aspectos formais, que qualificam a sua expressão 
arquitectónica ou ambiental, mas também nas suas características tipológi-

23  Disponível em: <www. http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=232 > Acesso em 16 jul. 09
24  Antonio Muñoz, citado por MACARRÓN, ob. cit., p. 143. 
25  Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=232 > Acesso em 16 jul. 09
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cas, como expressão de funções que caracterizaram, ao longo do tempo, o uso 
desses próprios elementos26.

Mais recentemente, o ICOMOS organizou um encontro técnico focado 
no tema relativo ao entorno dos bens culturais. Nesse conclave, realizado na 
cidade chinesa de XI’AN, foi escrita a Declaração sobre A CONSERVAÇÃO 
DO ENTORNO EDIFICADO, SÍTIOS E ÁREAS DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL, de 21.10.05, parcialmente reproduzida abaixo:

1. O entorno de uma edificação, um sítio ou uma área de patrimônio 
cultural se define como o meio característico seja de natureza reduzida 
ou extensa, que forma parte de – ou contribui para – seu significado e 
caráter peculiar. 
Mas, além dos aspectos físicos e visuais, o entorno supõe uma intera-
ção com o ambiente natural; práticas sociais ou espirituais passadas 
ou presentes, costumes, conhecimentos tradicionais, usos ou ativida-
des, e outros aspectos do patrimônio cultural intangível que criaram e 
formaram o espaço, assim como o contexto atual e dinâmico de natu-
reza cultural, social e econômica.
2. O significado e o caráter peculiar das edificações, dos sítios ou das 
áreas de patrimônio cultural com escalas diferentes, inclusive os edi-
fícios, espaços isolados, cidades históricas, paisagens urbanas, rurais 
ou marinhas, os itinerários culturais ou os sítios arqueológicos advêm 
da percepção de seus valores sociais, espirituais, históricos, artísticos, 
estéticos, naturais, científicos ou de outra natureza cultural. Ainda, 
das relações características com seu meio cultural, físico, visual e es-
piritual27.

Desse breve apanhado histórico-evolutivo a respeito da construção, ou 
da reconstrução da ideia de entorno, é possível aferir uma ampliação paulati-
na de seu feixe axiológico, ao ponto de se perceber nesse último documento, 
o mais específico deles, que os valores afetivos, espirituais, imateriais ganham 
força contextual. 

Xi´an abriu caminho para a declaração de Québec, de 04.10.08, quando 
foi proclamada a Carta sobre o “Espírito dos Lugares”, conferindo posição 
de destaque às  relações entre o patrimônio material e imaterial. Desse docu-
mento extrai-se o sentido do “Espírito do Lugar” como sendo o “conjunto de 
bens materiais (sítios, paisagens, edificações, objetos) e imateriais (memórias, 
depoimentos orais, documentos escritos, rituais, festivais, ofícios, técnicas, va-
lores, odores), físicos e espirituais, que dão sentido, valor, emoção e mistério 
ao lugar”28. 

26  Disponível em: <http://mestrado-reabilitacao.fa.utl.pt/disciplinas/jaguiar/cartadorestauro1972.pdf > Acesso em 
16 jul. 09
27  Disponível em: <http://www.international.icomos.org/charters/xian-declaration-por.pdf > Acesso em 16 jul. 09
28  V. explicações do site do IEPHA. Disponível em: <http://iepha.mg.gov.br>  Acesso em 16 jul. 09 
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Diz o preâmbulo da Carta:

Ao invés de separar o espírito e o lugar, o imaterial e o material, e de colocá-
-los em oposição, nós exploramos as diferentes maneiras pelas quais os dois 
são unidos numa estreita interação, um se construindo em relação ao outro. O 
espírito constrói o lugar e, ao mesmo tempo, o lugar constrói e estrutura o es-
pírito. Os lugares são construídos por diferentes atores sociais, tanto por aque-
les que os criam como por aqueles que os utilizam, ambos participando ativa-
mente da construção de seu sentido. Considerado na sua dinâmica relacional, 
o espírito do lugar incorpora, assim, um caráter plural e polivalente, podendo 
possuir diferentes significações e singularidades, mudar de sentido com o tem-
po e ser compartilhado por diferentes grupos. Esta abordagem mais dinâmica 
é mais adequada a um mundo globalizado, caracterizado cada vez mais pelas 
migrações transnacionais, as populações realocadas ou deslocadas, os conta-
tos interculturais, as sociedades multiculturais e os múltiplos pertencimen+s. 
A noção do espírito do lugar permite uma melhor compreensão do ca-
ráter ao mesmo tempo vivo e permanente dos monumentos, dos sítios 
e das paisagens culturais. Ela fornece uma visão mais rica, dinâmica, 
ampla e inclusiva do patrimônio cultural. O espírito do lugar existe, 
sob uma forma ou outra, em praticamente todas as culturas do mun-
do e é uma construção humana destinada a atender a necessidades 
sociais. Os grupos que habitam o lugar, sobretudo quando se trata de 
sociedades tradicionais, deveriam ser estreitamente envolvidos com a 
salvaguarda de sua memória, de sua vitalidade e de sua perenidade, ou 
mesmo de sua sacralidade.   

A preservação da ambiência na qual está imerso o bem cultural, sempre 
que possível, é decorrência de um de seus elementos: a função de testemunho, 
a capacidade que ele tem de se comunicar, silenciosamente, por sua simples 
presença em determinado contexto espacial29.

Não sem razão, a legislação  brasileira protege o entorno do bem tomba-
do (art. 18 do Decreto-lei n. 25/37), obstruindo construções que lhe impeçam 
ou reduzam a visibilidade.

A zona de entorno está intimamente relacionada à importância e qua-
lidade do patrimônio cultural edificado e, como um diafragma, cumpre uma 
função amortizadora e de complemento30.

Essa proteção ao entorno, também restou contemplada pela Lei n. 
6.513/77, regulamentada pelo Decreto Federal n. 86.176/81, a qual disciplina 
as áreas especiais de interesse turístico, instituindo a possibilidade de defi-
nição de zonas de entorno que podem ser de duas espécies: a) entorno de 
proteção: “espaço físico necessário ao acesso do público ao Local de Interesse 
Turístico e à sua conservação, manutenção e valorização, e b) entorno de am-

29  Nas palavras de Teixeira: “Ora, o património cultural, em particular na óptica do património artístico, começa 
por revestir uma função de comunicação, ou modo de comunicar, ou ainda, mais do que isso, de linguagem (arte-
linguagem) que dispensa a palavra, a supera, multiplica o seu sentido e suprime a incapacidade de transmissão da 
palavra” (TEIXEIRA, 2004).
30  RUIZ, José Castillo. Ob. cit. p. 106.
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bientação: “o espaço físico necessário à harmonização do Local de Interesse 
Turístico com a paisagem em que se situa”31. O desrespeito a essas restrições 
poderá implicar a imposição de sanções previamente definidas no art. 24, inc. 
V, do mesmo diploma legal. 

Sem embargo da presença desses instrumentos na legislação brasileira32, 
o fato é que a sua aplicação ainda é incipiente, quer pela falta de estudos téc-
nicos que embasem suas definições, quer pela omissão legislativa de diversos 
aspectos relativos ao entorno,  quer pela jurisprudência bastante acanhada na 
compreensão do teor do aludido art. 18, captado de forma restrita, de molde 
a abarcar tão-somente as intervenções que afetem a visibilidade do bem cul-
tural tombado33.  

4. regIme JurídICO dOs bens sItuadOs na área de entOrnO

No direito brasileiro pouco se tem debatido a respeito do regime jurídico 
a que se submetem os bens situados na área de entorno ou envoltória, pelo 
simples fato de que, na maior parte dos tombamentos, não há uma definição 
clara desse espaço, gerando um esvaziamento no tocante à proteção da ambi-
ência na qual se insere o bem tombado. 

A acanhada norma contida no art. 18 do Decreto-lei n. 25/37 precisa ser 
reinterpretada à luz da ampla proteção ao patrimônio cultural conferida pelo 
art. 216 da Constituição Federal, ratificada e até reforçada pelo Código Civil 
de  2002, cujo § 1º do art. 1228 assim dispõe: “§ 1º O direito de propriedade 
deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e so-
ciais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido 
em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e 
o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das 
águas”.

Esse dispositivo abre uma porta bastante larga para o acolhimento no 
Direito Brasileiro das limitações administrativas ao direito de propriedade, as 
quais se vinculam ao interesse público na preservação de determinados bens 
e valores de interesse comum.

31  Art. 4 º da L. n. 6.513/77.
32  No tocante às unidades de conservação, importante reportar que a Lei n. 9.985/00 (Lei do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação), em seu art. 2º, inc. XVIII, institui a necessidade de zonas de amortecimento, entendidas 
como “o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. Essas zonas de amortecimento 
são de obrigatória previsão para quase todas as unidades de conservação, exceção para as áreas de proteção 
ambiental (APAS) e reservas particulares do patrimônio natural (RPPNs), conforme se lê no art. 25, “caput”, da 
referida Lei. 
33  Nesse sentido, Bernadete Farias traz à reflexão uma coletânea de arestos nos quais a interpretação da faixa de 
proteção se confunde com o que possa importar em prejuízo à visibilidade da coisa tombada (FARIAS, ob. cit., p. 
30).  No Tribunal de Justiça gaúcho essa foi a interpretação dada ao art. 18 do Decreto-lei n. 25/37 (RIO GRANDE 
DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação e Reex. Nec. n. 598216638. Relator: Des. Roque Joaquim Volkweiss. Julgado 
em 02 fev. 2002. Disponível em: <http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/ementa.php> Acesso em 30 ago. 2005). 
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O art. 18 do Decreto-lei n. 25/37 diz muito menos do que deveria, sobre-
tudo quando se tem em conta a evolução técnica experimentada, ao longo do 
tempo, pela noção de entorno.

O dispositivo se ressente de uma melhor conceituação sobre “vizinhan-
ça”, de uma clareza sobre o regime jurídico dos bens nela inseridos, bem 
como sobre uma melhor especificação dos valores tutelados pelo entorno, os 
quais, seguramente, não cabem na estreita expressão “visibilidade”.

Em relação à vizinhança, muito se debate sobre o real sentido dessa ex-
pressão, tendo em conta não conter o dispositivo legal qualquer critério mé-
trico. Na prática preservacionista brasileira, sobretudo dentre os técnicos do 
IPHAN, a vizinhança abarca “tudo aquilo que é passível de interferência na 
apreensão do bem tombado, esteja localizado em sua proximidade ou não”34. 

Como o decreto-lei que rege o tombamento no plano nacional não espe-
cificou sequer o procedimento administrativo para delimitação e especifica-
ção das restrições que recaem sobre a área de entorno, normalmente ocorre 
que o órgão responsável pelo tombamento agrega a ele uma portaria delimi-
tando o entorno e explicitando as restrições a que estão sujeitos os bens nele 
inseridos35.

Essa última, aliás é a orientação traçada pela Portaria n. 10, de 10/09/87, 
da extinta SPHAN , ainda em vigor, cujo art. 2º  reza o seguinte:

Artigo 2º – As obras e atividades a serem realizadas em bens tombados pelo 
Poder Público Federal ou nas áreas de seus respectivos entornos, que estejam 
sujeitas a licenciamento municipal, deverão ser precedidas de aprovação da 
SPHAN.
Parágrafo 1º – Dependem de expressa aprovação da SPHAN quaisquer obras 
de construção ou reconstrução, total ou parcial, tais como modificações, 
acréscimos, reformas, consertos de edifícios, marquises, muros de frente ou 
de divisa, muralhas, muros de arrimo, desmontes ou exploração de todo gê-
nero, arruamentos, parcelamentos, condomínios horizontais, assentamentos e 
demolições a serem executados nas áreas constituídas por bens tombados ou 
integrantes de seus respectivos entornos.
Parágrafo 2º – Caberá às Prefeituras Municipais, previamente à concessão 
das licenças, bem como à de suas prorrogações, enviar à competente Diretora 
Regional da SPHAN, para análise e aprovação, os respectivos pedidos for-
mulados pelos requerentes, preferencialmente já com as informações sobre a 
viabilidade de sua aprovação ou não pelas leis municipais .

Esse ato normativo há de ser acompanhado de estudos técnicos consis-
tentes que o justifiquem amplamente, pois não é incomum a irresignação dos 

34  SANT’ANNA, Márcia. Da cidade-monumento à cidade-documento. A trajetória da norma de preservação 
de áreas urbanas no Brasil (1937-1990). 1995. 283p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1995, p. 100.
35  SANT`ANNA avalia minuciosamente a história da prática do IPHAN em relação às portarias, inclusive a 
discussão interna que permeia as ações do órgão em relação à regulamentação do entorno. De um lado, os técnicos 
que defendem o regramento casuísta, através de portarias; de outro, aqueles que propõem regras mais claras e 
públicas, inclusive com inserções nos planos diretores (Ob. cit., p. 208-209).
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proprietários com esse tipo de restrição e seu subsequente questionamento 
perante o Poder Judiciário.

Farias36 sugere que o procedimento administrativo tendente à criação da 
área de entorno observe aos seguintes requisitos:

a)  localização precisa do sítio cultural ou natural e seus limites com as 
parcelas territoriais que envolvem a área circundante afetada;

b)  dados jurídicos precisando os proprietários e os ocupantes das parce-
las territoriais mediatas;

c)  indicação detalhada do sítio qualificado na categoria de proteção pre-
vista no inc. V do art. 216 da CF;

d)  estado de preservação legal acerca do sítio inicial, principalmente o 
diagnóstico deste, se está ameaçado de prejuízo iminente ou eventual 
em detalhes;

e)  histórico descritivo sobre as condições arquitetônicas ou ecológicas 
das áreas circundantes e informações sobre eventuais projetos de tra-
balhos ou atividades de construção urbana ou rural, de reforma agrá-
ria, de expropriação, etc., que possam repercutir na área envoltória. 

Delphim, com foco na delimitação da poligonal do entorno de sítios 
de valor histórico-cultural, sugere que não se leve em conta apenas condi-
ções cartográficas e fundiárias, mas que a isso se somem fatores como “lo-
calização, clima, relevo, declividade, pedregosidade, rochosidade, erodibili-
dade, drenagem, suprimento de água do terreno, vegetação, aptidão agrícola 
e turística, critérios de capacidade de uso da terra e outras condições sócio-
-econômicas”37. Para a realização de tão complexa tarefa considera impres-
cindível um olhar transdisciplinar. 

No plano jurídico, o regime dos bens imóveis situados no entorno do 
bem tombado insere-se no amplo espectro das limitações administrativas ao 
direito de propriedade . 

Como forma de tutela indireta ao bem tombado, o ato de tombamento 
impõe aos prédios vizinhos a obrigação de exercer o seu direito de proprie-
dade, tendo em conta a função social, no caso vocacionada à tutela do meio 
ambiente cultural, sem prejuízo à ambiência. Em julgado a respeito de refor-
mas realizadas em bem integrante de entorno, o Tribunal de Justiça mineiro 
enfatizou esse caráter de tutela indireta ao bem tombado, in verbis:

Os imóveis localizados no perímetro do entorno de bem tombado se sub-
metem a servidão administrativa que impede a realização de obras que 
prejudiquem a visibilidade da coisa protegida.- As limitações relativas à 
vizinhança não podem estar voltadas a valores constatados no bem em 
si próprio considerado, devendo sempre ser relacionados à visibilidade do 
imóvel tombado, sob pena de sofrerem restrições que alcançam a própria 
coisa tombada. – Configura lesão a direito líquido e certo do proprietário o 

36  FARIAS, ob. cit., p. 65.
37  DELPHIM, ob. cit.
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embargo a obra de reforma de sua edificação com fulcro em suposto valor 
histórico, artístico ou cultural do imóvel, se não se trata de bem tombado 
e não há risco de lesão à visibilidade do prédio de proteção reconhecida, 
mediante a observância do processo administrativo adequado. – Recurso 
provido38 . 

Castro reconhece, tanto nas restrições relativas ao tombamento propria-
mente dito como nas impostas à vizinhança do imóvel tombado, limitações 
administrativas ao direito de propriedade “em função do interesse público de 
proteção do patrimônio cultural”39. Souza Filho40 e  Machado41 também  en-
campam a ideia de ter o art. 18 do Decreto-lei n. 25/37 criado uma limitação 
ao exercício do direito de propriedade pelos vizinhos. 

Para Di Pietro42, trata-se de servidão administrativa, em cujo contexto 
aparece o prédio tombado, como dominante, e os da vizinhança como ser-
vientes. Semelhante posição é defendida por Souza Paiva43

Interessante que todos esses autores, conquanto rotulem distintamente 
o instituto, consideram que esse dever de respeito à ambiência não é inde-
nizável. 

Em nosso sentir, as restrições ao direito de propriedade impostas à 
vizinhança inserem-se no rol das inúmeras limitações administrativas des-
sa natureza, levando-se em conta a ideia, já abraçada no primeiro julgado 
que discutiu a constitucionalidade do instituto do tombamento, em 1942, 
de que propriedade é regida, principalmente, por uma indigitada “norma 
da solidariedade social”, da qual dimanam restrições, inclusive aquelas 
vinculadas à proteção do patrimônio histórico. Segundo o Ministro Val-
demar Falcão, o legislador brasileiro, cumprindo tradição milenar entre 
os povos civilizados, “se preocupou em reservar determinados bens para 
poupá-los ao olvido, ao esquecimento, e enriquecer, assim, o patrimônio 
histórico do país”44.

As limitações ao direito de propriedade têm o condão de adaptá-lo, 
modulá-lo às finalidades públicas45, condicionando a sua presença na vida 
jurídica. Essas limitações, destaca Maluf, “não subordinam um prédio a ou-

38  MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível  n. 1.0508.07.003078-0/001.  Relator: Des. Heloisa Combat. 
J. em 12.fev.2008. Disponível em: < http://www.tjmg.jus.br> Acesso em 18 ag. 2009.
39  CASTRO, Sonia Rabello de. O estado na preservação de bens culturais.  Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p 138.
40  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e sua proteção jurídica. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2005, 
p. 10’1. 
41  MACHADO,  Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 810.
42  DI PIETRO, Maria Sylvia Zannella. Direito administrativo. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 137.
43  SOUZA PAIVA, Carlos Magno de.  O regime jurídico do bem cultural edificado no Brasil. Ouro Preto:UFOP, 
2010, p. 108.
44  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão em Apelação Cível n. 7.377. Relator: Ministro Castro Nunes. 
Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, v.2, n. 1, p. 100-143, jul. 1945.
45  Em pioneiro julgado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, considerou que “A construção irregular, em área 
próxima de bem tombado em razão de suas caracteristicas históricas e arquitetônicas, justifica a decisão judicial 
de destruição, pois o interesse individual do proprietário deve ceder diante do interesse social do poder público na 
preservação do bem cultural” (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível 
n. 9104018710. Relator Des. Vladimir Passos de Freitas. Acórdão de 12 nov. 1992. Disponível em: <http://www.cjf.
gov.br> Acesso em : 20 ag. 2009).

Book conf e prof.indb   15 11/05/11   12:23



16 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

tro, nada têm de excepcional, nem se extinguem pelo não-uso, ao contrário 
das servidões”46. 

Por outro lado, não envolvem obrigações “ex lege”, pois não se transmi-
tem nem extinguem segundo as regras preceituadas para tais obrigações, mas 
constituem o regime normal da propriedade47.

No caso do entorno, é possível assemelhar a limitação administrativa a 
uma obrigação real, ou propter rem. Enquanto titular (seja na condição de 
proprietário, possuidor ou locatário) de imóvel na área envoltória do bem 
tombado, o vizinho está circunscrito ao feixe de obrigações relativas à pre-
servação cultural.

De acordo com a classificação estruturada por Cunha Gonçalves, as li-
mitações em foco encaixam-se no quadro das de interesse público ou geral, 
destinando-se a impedir que os desígnios de arbítrio ou egoísmo do proprie-
tário possam prevalecer sobre o interesse da coletividade48.

Os reflexos oriundos do ato de tombamento, dentre eles os que se produ-
zem para bens integrantes do entorno, não apresentam a natureza de um ato 
expropriativo, mas derivam da função social internalizada pelo direito de pro-
priedade, conforme sua feição constitucional, da vinculação social ou ainda 
da vinculação situacional da propriedade que incide sobre os bens culturais,  
corolário da especial situação fática dos bens, da sua inserção na natureza e 
na paisagem e de suas características intrínsecas49

5. fOrmas de defInIçãO dO entOrnO

Optou o legislador federal por não trabalhar com metragens mínimas para 
a predefinição do entorno, ao contrário da postura adotada pelas leis francesa, 
portuguesa, italiana e espanhola. Aliás, integra a cultura dos povos europeus, 
como ensina Cureau, a fixação de uma área de entono em bases geométricas ou 
aritméticas, porque a ambiência já está consolidada no tecido urbano50. 

Meneses qualifica de “inteligente e eficiente” a  postura eleita pelo legis-
lador brasileiro, pois considera que o estabelecimento prévio de cifras, além 
de ser arbitrário, geraria problemas do tipo: seria a ambiência sempre uma 
área circular ? Por que não observar a irregularidade geométrica que envolve 
a maioria dos entornos ? Como calcular tal distância nesses casos ? “E quan-
do houver descontinuidade espacial embora haja continuidade conceitual, 

46  MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade. De acordo com o Código Civil de 2002 e 
com o Estatuto da Cidade. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 61. 
47  MALUF, ob. cit., p. 61.
48  CUNHA GONÇALVES, Luiz da. Tratado de direito civil. Comentário ao Código Civil Português. Coimbra: 
Coimbra  Editora. v. 11, t. I, 1936, p. 214.
49  Nesse sentido, v. CORREIA, Fernando Alves. Propriedade de bens culturais: restrições de utilidade pública, 
expropriações e servidões administrativas. In: MIRANDA, Jorge; CLARO, João Martins; ALMEIDA, Marta 
Tavares de (Org.). Direito do património cultural. Oeiras: INA, 1996, p. 397.
50  CUREAU, Sandra. Ambiência e entorno de bens culturais. Palestra proferida no IV Encontro do Ministério 
Público na Defesa do Patrimônio Cultural. Ouro Preto, 11 a 13.mar. 2009 
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histórica, estilística, etc. ?” 51.  Milaré também comunga da opinião de  que 
é preferível deixar para o caso concreto a definição da área envoltória, sob o 
argumento de que um critério rígido, escolhido aleatoriamente, pode revelar-
-se inadequado. Criticando a anterior redação do art. 137 do Decreto paulista 
n. 13.426/79 que partia de um limite genérico de 300m, exemplifica: 

Há casos em que não há necessidade desse limite todo, assim como alguns 
deveriam ter muito mais. Por exemplo, um relógio de suposto valor cultural, 
encravado em recanto de passeio público, por certo não demanda um entorno 
de 300 metros. Mas, com certeza, a Serra do Mar – tombada pelo Governo do 
Estado de São Paulo – carecia de área envoltória bem superior aos 300 metros 
então observados52.  

Sem menosprezo à posição dos especialistas, o estabelecimento de uma 
poligonal mínima em lei, como já ocorria na legislação estadual de São Pau-
lo53, ampliaria o grau de segurança jurídica e reforçaria, a nosso sentir, a 
atuação reguladora dos órgãos vinculados à preservação. Por óbvio que se 
trabalharia com distâncias mínimas e uma forma circular básica, passíveis de 
flexibilização a partir de premissas e estudos técnicos. 

Não se está aqui a defender, é bom que fique claro, uma prefixação absolu-
ta da poligonal de entorno, pois essa jamais irá dispensar uma análise casuísta.

Entretanto, um balizamento mínimo, nos moldes das leis francesa, por-
tuguesa, espanhola e italiana reduz a discricionaridade administrativa e am-
plia o grau de segurança em prol do patrimônio.

Mesmo com uma poligonal definida em ato administrativo vinculado 
ao tombamento, afigura-se possível, com base no plano fático, uma avaliação 
de possíveis danos à ambiência. Essa tese, aliás, foi defendida em Recife, pelo 
Ministério Público Federal, em ação civil pública que questionava a constru-
ção de duas imensas torres no entorno dos bairros São José e Santo Antônio, 
ambos tombados pelo IPHAN. Considerou o Tribunal que o dado objetivo 
de que os prédios não estariam dentro da poligonal de proteção definida pelo 
IPHAN deveria prevalecer sobre eventual juízo a respeito da sua real inter-
ferência negativa na estética urbana, “pouco importando qualquer juízo de 
valor emitido pelo mencionado Instituto, acerca da circunstância de ser o 
empreendimento em comento prejudicial, ou não, às visadas do conjunto pa-
trimonial por ele defendido”54.

51  MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A cidade como bem cultural: áreas envoltórias e outros dilemas, 
equívocos e alcance da preservação do patrimônio ambiental urbano. In: Patrimônio: atualizando o debate. São 
Paulo: 9ª SPR IPHAN, 2006, p. 43.
52  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 272. 
53  O Decreto Estadual  13.426/79 determinava, em seu art. 137, que nenhuma obra poderia ser executada na área 
compreendida por um raio de 300m em torno de qualquer edificação ou sítio tombado, sem prévia aprovação 
pelo Conselho de Patrimônio Histórico (CONDEPHAAT). Esse Decreto foi alterado recentemente pelo 48.137, de 
07.10.2003, que deu nova redação ao mesmo artigo para remeter à Resolução do Tombamento a definição casuística 
da área de entorno.
54  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação Cível n. 439086. Relator: Des. Federal  Luiz Alberto 
Gurgel de Faria.  J. em 12 ag.. 2008. Disponível em: <http://www.trf5.gov.br/ > Acesso em: 21 ag. 2009.
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Uma outra possibilidade, que tem sido inclusive recomendada pelo 
IPHAE55 (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Sul), 
é inserir a poligonal e o regime urbanístico no Plano Diretor do Município.

Tal alternativa resolve o problema da segurança jurídica mas não o da 
dinâmica valorativa associada ao patrimônio cultural sempre contemplando 
novos bens na lista dos tombados, o que demandaria recorrentes alterações 
legislativas. 

Como propugna Souza Filho, o ideal é que se explicite o máximo pos-
sível os limites e regramentos para o entorno, evitando futuras tensões com 
os proprietários afetados. Sugere ele sejam incluídas no próprio Livro do 
Tombo56.

Machado critica a legislação federal  por não ter ela mencionado a área 
onde recaem as limitações de não edificar e de não se colocarem cartazes, nem 
previsto a obrigatoriedade de estabelecimento de um plano urbanístico ou  
rural. Disso decorre um alto grau de subjetivismo da Administração Pública, 
o que gera conflitos  entre as licenças e autorizações municipais, estaduais e 
federais. Também aponta como problemática a falta de obrigação de averbar 
no Registro de Imóveis as limitações oriundas do entorno57. 

Sant’Anna, após historiar todas as tentativas inexitosas de regulamen-
tação do Decreto-lei n. 25/37, sempre temidas pelo corpo técnico do IPHAN, 
não deixa de observar que o resguardo na manutenção desse texto legal não 
resolveu o impasse gerado pela “carência geral de instrumentos de proteção 
mais adequados aos novos reclames da preservação”58. 

O fato é que a legislação infraconstitucional brasileira a respeito da tu-
tela do patrimônio cultural imobiliário diz muito menos do que deveria e, 
apesar do vigor apresentado pelo Decreto-lei n. 25/37, verdadeiro símbolo 
de resistência contra a hipertrofia do direito de propriedade, já merece uma 
ampliação para acompanhar a evolução técnica do tema.      

6. O entOrnO na JurIsPrudênCIa

A jurisprudência oscila na interpretação do art. 18 do Decreto-lei n. 
25/37, ora trilhando uma perspectiva ampliativa, que associa o monumento 
ao seu contexto, evidenciando o sistema de relações entre ambos, ora filian-
do-se a uma perspectiva reducionista, que compreende a visibilidade exclusi-
vamente no sentido ótico59.

55  Conforme palestra proferida pela Arq. Juliana Erpen, Secretária Adjunta da Cultura do Estado do Rio Grande 
do Sul, em 17.08.09, no Memorial do Ministério Público em evento intitulado “A Tutela do Patrimônio Cultural e 
as Áreas Especiais de Interesse Cultural”.
56  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e sua proteção jurídica. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2005, 
p. 102.
57  MACHADO, ob. cit., p. 811.
58  SANT’ANNA, ob. cit., p. 215.
59  A respeito, v. SANT’ANNA, ob. cit., p. 214.
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Uma decisão pioneira, que remonta ao longínquo ano de 1952, consi-
derou que    

Sr. Presidente, como se vê  tudo se reduz à acertada interpretação do aludido 
art. 18 do Decreto-lei nº 25. Evidentemente, um pórtico de ginástica que é uma 
ligeira construção de madeira na qual se prendem os aparelhos de ginástica 
– não reduz a visibilidade, no sentido comum da expressão. Considerando, 
porém, que se trata de monumento histórico, o conceito de visibilidade que a 
lei consagra, tem um sentido mais amplo, porque envolve outros aspectos além  
da simples visibilidade física.
A visibilidade em se tratando de monumento histórico ou artístico é coisa 
bem diferente da simples visibilidade de qualquer edifício desprovido da-
quelas características especiais. A mim me parece que um pórtico ginástica 
em frente a fachada de um monumento prejudica a respeitabilidade de seu 
aspecto venerável, mesmo que não lhe impeça, de todo, a visão material 
(grifos nossos)60.

Merece destacar o presente acórdão por sua adesão ao que de mais 
contemporâneo há a respeito do significado coevo da expressão “visibili-
dade”.

O bem cultural  fala por sua simples presença. Mesmo despido de ora-
lidade, ele comunica. Não por outra razão o arquiteto inglês, Jonh Ruskin, 
criou a belíssima expressão “vozes do passado”  para se referir a prédios his-
tóricos, mesmo os das famílias mais humildes, capazes de estabelecer comuni-
cação com os atuais habitantes daquelas comunidades61 .

Portanto, quanto mais limpa (no sentido de menos sujeita a influências, 
a imagens contrapostas), coerente, a cena na qual se insere o bem, maior será 
sua capacidade de comunicação, sua carga simbólica .

Perfilando-se a essa exegese ampliativa do art. 18 do Decreto-lei n. 25/37, 
transcrevem-se parcialmente os seguintes julgados:

1. O alcance da norma prevista no art. 18 do Decreto-lei 25/37 é realmente 
bem mais abrangente do que o mero significado literal das expressões “im-
pedir” e “reduzir” nela constantes, devendo ser entendido como a própria 
incompatibilidade entre a obra pretendida e a ambiência do bem tombado. 
busca-se, com a proteção do entorno, harmonizar as construções modernas 
com o espaço urbano no qual se insere o monumento objeto de proteção espe-
cial, evitando-se qualquer tipo de obra que, pelo seu estilo ou característica, 
promova a quebra do equilíbrio do conjunto arquitetônico.
2. A norma pretende resguardar a própria atmosfera ambiental e urbana que 
imprime sentido ao bem tombado, delimitando critérios que evitem a desca-
racterização não só do monumento em si, mas igualmente daquelas constru-

60  Tribunal Especial de Recursos/ Paraíba, Apelação Cível  nº 1515, Rel. Ministro J.J de Queiroz, j. em 5/12/1952. In: 
Diário da Justiça (Apenso ao nº 211), Setembro de 1953.
61  RUSKIN, John. The seven lamps of architecture. Londres: Dent and Sons, 1956, p. 190. Em inglês, Ruskin utiliza 
o neologismo voicefulness. 
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ções que originalmente fizeram ou ainda fazem parte do contexto do seu sur-
gimento (grifos nossos)62.
Ora, a regra contida no art. 18 do Decreto-lei n.º 25/37, acima transcrito, não 
visa apenas a evitar que a construção prejudique a visibilidade do bem, mas 
também a preservar a harmonia e a estética da obra tombada, que integram 
indiscutivelmente o seu valor, mormente por se tratar de um patrimônio cole-
tivo (grifos nossos)63.

Já, em sentido oposto, entendendo que no conceito de visibilidade se 
insere somente a vedação àquilo que realmente obstrui total ou parcialmente 
a vista do bem, arrolam-se os seguintes julgados:

Edificação no entorno de prédio de preservação cultural. Construção execu-
tada em desconformidade com o projeto aprovado. Irregularidades situadas 
dentro dos limites da legislação municipal. Ausência de prejuízo ao prédio de 
preservação cultural demonstrada pela perícia. retificação do projeto. possi-
bilidade. comprovado pela perícia que a execução da edificação em descon-
formidade com o projeto, apenas em relação a dois aspectos fundamentais, 
inclinação do telhado e construção de muro acima da cortina de concreto, na 
divisa dos fundos e após o prédio de preservação cultural, sem causar a este 
danos de qualquer natureza, especialmente, no que pertine à redução ou impe-
dimento de sua visibilidade (grifamos)64.

Em julgamento envolvendo a instalação pelo Município de Petrópolis 
(RJ) de barracas, quiosques ou similares em praças e parques tombados ou no 
entorno desses, o e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim se pronun-
ciou, enfatizando a matriz constitucional da proteção ao Patrimônio Cultural:

Em face da especialidade desse regime, não merece prosperar também a ale-
gação do réu de que a exigência de autorização prévia viola a independência 
dos poderes, na medida que permitiria interferência na discricionariedade mu-
nicipal, retirando do ente federativo prerrogativas decorrentes de seu poder de 
polícia. Na verdade, não se trata de impedir quaisquer construções, permanen-
tes ou não, mas de se exigir, em conformidade com a proteção conferida aos 
bens tombados, que aquelas sejam feitas após a devida autorização. 
Note-se, ademais, que o art. 23, III da Constituição Federal inclui entre as 
funções de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios a proteção de documentos, obras, monumentos, paisagens naturais 
notáveis e sítios arqueológicos. 

62  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apelação Cível n. 8901226537. Relator: Juiz Federal Glaucio 
Maciel Gonçalves. J. em 25 ag.. 2005. Disponível em: <http://www.trf1.gov.br/ > Acesso em: 21 ag. 2009.
63  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível n. 2003.72.01.000676-6/SC. Relator: Des. 
Federal Edgard  Antônio Lippmann Júnior. J. em 18 jun.. 2008. Disponível em: <http://www.trf4.jus.br > Acesso 
em: 21 ag. 2009.
64  RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível  595193632. Relator: Des. Salvador Horácio 
Vizzotto. J. em  23.out.1996. Disponível em: < http://www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 ag. 2009. No mesmo sentido, 
v. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação e Reex. Necessário n. 598216638. Relator: Des. Roque 
Joaquim Volkweiss. J. em  02.out. 2002. Disponível em: < http://www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 ag. 2009>
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Assim, ao instalar barracas e similares nas praças tombadas, o Município, 
mesmo visando ao bem-estar coletivo, tem o dever constitucional de preservar 
e promover o adequado acesso aos aspectos históricos que tais imóveis pos-
suem enquanto fontes de cultura nacional. Os objetivos buscados pelo ente 
federativo, quando promove eventos que demandam tais construções, devem 
ser conciliados com a preservação de valores culturais que não se restringem 
apenas aos interesses locais, mas que, por força do tombamento, fazem parte 
do patrimônio cultural brasileiro.
Pelo exposto, é forçoso concluir que as instalações realizadas ou autorizadas 
pelo Município réu em praças públicas tombadas não podem ter o condão de 
impedir ou reduzir a visibilidade, ainda que temporariamente, dos bens histó-
ricos nelas localizados, cabendo ao IPHAN manifestar-se previamente sobre 
tais atividades65.

7. COnClusões artICuladas

7.1 Não configurando um fim em si mesmo, o entorno é um aliado a mais na 
compreensão do bem cultural tombado, conferindo coerência entre o bem 
protegido e a ambiência que o envolve, ampliando a legibilidade que dele se 
faz e a eloquência do testemunho que ele pode prestar..  

7.2 Considerando a amplitude que a noção de entorno vem adquirindo, capaz 
de captar inclusive as dinâmicas sociais, a imaterialidade dos moradores e 
frequentadores do bem ou conjunto, impõe-se ao Direito avançar com vistas 
a outorgar densidade material a essa ferramenta imprescindível na tutela do 
meio ambiente cultural. 

7.3 A preservação de um entorno coerente com o bem cultural, além  de ser 
fundamental para conservar sua autenticidade e sua história, ajuda a manter 
a memória dos habitantes do local onde esse se situa, favorecendo os sentidos 
de identidade e pertencimento, os quais contribuem ao equilíbrio emocional 
da população e melhor qualidade de vida.

7.4 O Estatuto da Cidade (L. n. 10257/01), conhecido como a Lei da Reforma 
Urbana, preocupa-se,  desde o momento em que traça as diretrizes da política 
urbana com vistas ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e da propriedade urbana, com a preservação e recuperação do patrimônio 
cultural (art. 2º, inc. XII), buscando um casamento, nem sempre fácil, entre 
as pautas urbanísticas e de preservação cultural.

65  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 2005.51.06.000047-4. Relatora: Desa. 
Federal Vera Lúcia Lima. J. em 30 abr. 2008. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108510/1/54/215925.
rtf> Acesso em: 21 ag. 2009.
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7.5 O art. 18 do Decreto-lei n. 25/37 diz muito menos do que deveria, sobre-
tudo quando se tem em conta a evolução técnica experimentada, ao longo do 
tempo, pela noção de entorno.

7.6 O trabalho técnico voltado à definição da poligonal do entorno há de ser 
realizado, preferencialmente, por equipe transdisciplinar, tendo em conta a 
multiplicidade de valores envolvidos. 

7.7 O  regime dos bens imóveis situados no entorno do bem tombado insere-
-se no amplo espectro das limitações administrativas ao direito de proprieda-
de, modulando esse direito de acordo com as finalidades públicas .

7.8 O estabelecimento de uma poligonal mínima em lei amplia o grau de se-
gurança jurídica e reforça a atuação reguladora dos órgãos vinculados à pre-
servação. 
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1. IntrOduçãO

Quando se estuda a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambien-
tal, não raro são apontados como grandes óbices à sua maior efetividade 
os problemas atinentes à caracterização do dano reparável e à definição do 
nexo de causalidade, sobretudo nos tormentosos casos de multicausalida-
de. No entanto, se o objetivo é assegurar êxito para a reparação dos danos, 
é imprescindível voltar os olhos para o longo prazo, de modo a garantir a 
disponibilidade de recursos financeiros suficientes para o custeio das provi-
dências reparatórias para os casos de insolvência ou de desaparecimento do 
responsável pela reparação.

Na verdade essa preocupação com a futura reparação de danos já deve-
ria estar presente no momento do licenciamento ambiental, pois, como escla-
rece Sánchez, em uma política de gestão ambiental  preventiva, “considera-
-se que, embora os passivos ambientais possam ter-se acumulado durante 
a operação do empreendimento, eles devem ser reduzidos ou, preferencial-
mente, eliminados quando de sua desativação ou fechamento. Tal enfo-
que pressupõe, no mínimo, a preparação e implementação de um plano de 
desativação”1. O autor explica que tais planos devem ser preparados quando 
o empreendimento ainda funciona, a fim de que haja suficiente fluxo de caixa 
para financiar as medidas necessárias para sua desativação. Nessa linha de 
raciocínio, o próprio licenciamento ambiental deveria exigir garantias finan-
ceiras para assegurar a desativação  da atividade e o futuro monitoramento 
dos impactos e das medidas de remediação.

Na Comunidade Europeia, esta preocupação constou expressamente 
da Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
abril de 2004, quando o art. 14 expressamente previu que “os Estados-Mem-
bros devem tomar medidas destinadas a incentivar o desenvolvimento, pelos 

1  SÁNCHEZ, Luis Enrique. Desengenharia. O passivo ambiental na desativação de empreendimentos industriais. 
São Paulo: EDUSP, 2001, p. 155.
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operadores econômicos e financeiros devidos, de instrumentos e mercados de 
garantia financeira, incluindo mecanismos financeiros em caso de insolvên-
cia, a fim de permitir que os operadores utilizem garantias financeiras para 
cobrir as responsabilidades que para eles decorrem da presente diretiva”.  A 
exigência de garantias aplica-se às atividades listadas no Anexo III da Di-
retiva, as quais se caracterizam por sua periculosidade potencial e ensejam 
responsabilidade objetiva pelos danos.

Conforme o relatório da Comissão Europeia, de 12 de outubro de 2010, 
relativo à avaliação da eficácia da Diretiva, verificou-se que o seguro é o instru-
mento mais popular para a cobertura da responsabilidade ambiental, seguido 
das garantias bancárias (Áustria, Bélgica, Chipre, Espanha, Países Baixos, Po-
lônia, Reino Unido e República Checa) e de outros instrumentos baseados no 
mercado, tais como fundos, obrigações, etc. (Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 
Espanha e Polônia). Há grupos de seguradoras na Espanha,  França e Itália2.

Em virtude da ocorrência de diversos casos de empresas que faliram ou 
foram fechadas antes de  procederem à recuperação das áreas degradadas, o 
Canadá e os Estados Unidos possuem legislações em que consta a previsão 
de apresentação de cauções, fianças bancárias, seguros ou outras formas de 
garantias como condição prévia para a emissão de autorizações e licenças 
ambientais. Nesse sentido, uma lei da província de Quebec, publicada em 
1995, arrola os seguintes instrumentos como  garantia financeira para empre-
endimentos minerários: 

•  um cheque à ordem do ministro de Finanças; 
•  obrigações governamentais que, no caso de serem nominativas, deve-

rão ser acompanhadas de uma procuração a favor do ministro de Fi-
nanças; 

•  certificados de depósito bancário emitidos em favor do ministro de Fi-
nanças por uma instituição financeira e automaticamente renováveis; 

•  carta de crédito em favor do governo do Quebec emitida por uma ins-
tituição financeira;

•  caução ou apólice de garantia emitida em favor do governo de Quebec 
por uma companhia legalmente habilitada;

•  caução fornecida por um terceiro em favor do governo de Quebec, 
acompanhada por uma hipoteca imobiliária cujo valor líquido é, pelo 
menos, igual ao montante da garantia exigida;

•  aplicações em fundo de investimento3.

2  Sobre a implementação da Diretiva 2004/35/CE, ver o relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comitê Econômico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões (COM/2010/0581 final), elaborado em 
12.10.2010, disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0581:FIN:PT:HTML, acesso em 
08 de abril de 2011. 
3  SÁNCHEZ, ob. cit., p. 178, fazendo referência ao art. 96.8, Loi sur les mines, L.R.Q, c M13-1.  A estimativa do 
valor a ser requeiro é baseada no custo previsto para a execução do plano de fechamento ou de recuperação de 
áreas degradadas, devidamente aprovado pelo órgão público responsável. A lei exige garantias de 70% do valor total 
estimado. Para as 75 minas submetidas a essa exigência, os planos apresentados preveem garantias totalizando cerca 
de C$ 150 milhões, variando desde C$ 25 mil até quase C$ 30 milhões para uma mina onde os problemas são bastante 
complexos, incluindo geração de drenagem ácida. A forma de garantia mais usada é a carta de crédito bancária. 
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Nos Estados Unidos, uma lei federal de 1977 (Surface Mining Control 
and Reclamation Act) exige garantias financeiras para atividade de mineração 
de carvão a céu aberto4. Ainda, a Lei de Conservação e Recuperação de Re-
cursos (Resource Conservation and Recovery Act), que regulamentou a gestão 
de resíduos sólidos, foi emendada para estabelecer a exigência de garantia fi-
nanceira para o transporte, armazenamento e disposição de resíduos sólidos. 
O montante da garantia deve ser calculado de forma a cobrir as despesas de 
fechamento de um aterro de resíduos, os custos de manutenção e monitoramen-
to após o fechamento e as despesas para implementar as ações corretivas even-
tualmente necessárias, caso seja constatada fuga de poluentes do sítio. Entre 
outras exigências para o cálculo das despesas de fechamento,  deve-se estimar 
os custos de recobrimento dos resíduos por uma geomembrana, acima da qual 
deve ser colocada uma camada de solo e de vegetação; instalação de sistema 
de drenagem de águas superficiais; instalação de drenos de lixiviado e de gás; 
tratamento do lixiviado e monitoramento das águas subterrâneas5.

No Brasil, o tema ainda é inexplorado. Não há legislação federal tratando 
de garantias financeiras para reparação de danos ambientais ou as exigindo 
como condição ao licenciamento de atividades de elevando potencial degrada-
dor. Registram-se pouquíssimas iniciativas legislativas no âmbito dos Estados, 
mas sem notícia de implementação efetiva da exigência destas garantias.

A Lei 13.577/09, do Estado de São Paulo, prevê, como instrumentos para 
a implantação do sistema de proteção da qualidade do solo e para o gerencia-
mento de áreas contaminadas, “as garantias bancárias (inc. IX) e o seguro am-
biental (inc. X)”. No Estado do Rio de Janeiro, a Lei 3.467, de 14 de setembro 
de 2000, relativa às infrações administrativas ambientais, prevê, em seu art. 101, 
§1º, IV, que o termo de ajustamento ambiental a ser celebrado entre o órgão 
ambiental e o infrator disporá, obrigatoriamente, sobre “as multas que podem 
ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada, cujo valor não poderá 
ser superior ao valor do investimento previsto, e os casos de extinção do com-
promisso em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, 
sem prejuízo da possibilidade de o órgão ambiental exigir garantias reais ou 
fidejussórias para assegurar o cumprimento de obrigação”.

Quanto ao seguro garantia para danos ambientais, que poderia ser exi-
gido inclusive nos licenciamentos ambientais, poucas operadoras oferecem 
esse produto, diante da impossibilidade de se estabelecer previamente tetos 
máximos de  valores para a recuperação dos danos, que podem ser  progres-
sivos ou cumulativos6. 

4  Idem, p. 179. Além desta lei, cada Estado norte-americano possui legislação própria sobre o tema.
5  Idem, p. 181.A regulamentação estabelece que os custos devem ser calculados i) com base na alternativa de 
contratação de uma terceira parte para executar os serviços; ii) num período de manutenção e monitoramento de 
trinta anos; e iii) atualizados anualmente durante o período de operação do aterro, para refletir modificações na área 
ocupada e eventuais trabalhos de recuperação executados concomitantemente à disposição dos resíduos. Vários 
tipos de garantia são aceitas, incluindo depósitos em fundos, cartas de crédito emitidas por instituições financeiras, 
seguros e garantias fornecidas pelos governos estaduais (EPA, 1994b).
6  POLIDO, Walter. Seguros para riscos ambientais. São Paulo: Ed. RT, p.312. 
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Portanto, diante da atualidade e importância do tema,  nos propomos a 
analisar algumas alternativas que poderiam contribuir muito para a garantia 
da efetiva reparação do dano ambiental.

2. O neCessárIO entrelaçamentO entre O lICenCIamentO ambIental  
e as garantIas fInanCeIras

Determinadas atividades econômicas  encerram em si a certeza de que 
haverá impacto ambiental negativo, com a necessidade de implantação futura 
de um plano de encerramento da atividade e de um programa de monitora-
mento a longo prazo. São exemplos de atividades manifestamente impactantes: 
mineração e disposição final de resíduos sólidos. No primeiro caso, a própria 
Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, §2º, reza que “aquele que ex-
plorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. 
Ou seja,  por vezes até de forma concomitante com a atividade minerária, o  
operador deverá executar um Plano de Recuperação de Área Degradada, com 
isso assegurando a recuperação paisagística e morfológica do imóvel minerado.

Tratando especificamente da atividade minerária,  Regina Foschini, 
Cristiane Ribeiro e Nemésio Salvador  defendem que o plano de fechamento 
de uma mina seja desenvolvido desde o início do projeto mineral, prevendo-se 
nesta etapa os recursos e garantias financeiras para sua futura execução7. Ad-
vertem que  as obras para recuperação da área minerada devem se estender 
até a estabilização do terreno, situação que pode perdurar por muitos anos. 

Nos casos de disposição final de resíduos sólidos domésticos ou indus-
triais, tem-se “áreas sacrifício”, que serão inequivocamente degradadas, mui-
to embora o licenciamento ambiental deva assegurar a proteção das águas 
subterrâneas  e do entorno. Após o esgotamento da vida útil da Central de 
Resíduos Industriais ou do Aterro Sanitário, o  operador deverá licenciar um 
Plano de Encerramento da área, seguido de monitoramento do empreendi-
mento, que poderá  persistir por, no mínimo,  mais de 30 anos.

Tais exemplos têm em comum o fato de que os impactos futuros são in-
controversos e previsíveis desde a fase de obtenção da Licença Prévia, de modo 
que o próprio licenciamento deveria inserir a perspectiva do gerenciamento de 
riscos futuros de forma mais consistente, a exemplo do que ocorre quando o 
Poder Público licita a contratação de uma obra pública e exige da empreiteira  a 
prestação de uma garantia, na forma estipulada pelo art. 56 da Lei 8666/938, ou 

7  FOSCHINI. Regina, RIBEIRO, Cristiane Ap. Guedes, SALVADOR, Nemésio Neves. Legislação ambiental sobre 
recuperação de áreas degradadas pela exploração de minérios e o uso do mecanismo da caução. Disponível em 
http://www.ambiente-augm.ufscar.br/uploads/A2-152.pdf, acesso em 18 de abril de 2011.
8  Lei 8666/93 – Art. 56- A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento 
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Caberá ao 
contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; seguro-garantia; fiança bancária.
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quando o Município exige uma garantia hipotecária, ou uma fiança bancária,  
do interessado na execução de um  loteamento para assegurar a execução de 
obras de infraestrutura,  pois o meio ambiente equilibrado não deixa de ser um 
patrimônio de interesse público a ser preservado; além do que o Poder Público 
poderá vir a ser considerado responsável indireto9 pelo dano em razão de ter 
emitido o licenciamento ambiental para o empreendimento. 

No entanto, esta exigência não ocorre, pois a ênfase do licenciamento 
é voltada ao momento da concessão da licença, com pouca atenção para as 
fases subsequentes, de monitoramento da atividade. Ou seja, quando esta se 
encerra, o passivo ambiental já está consolidado, restando ao órgão ambien-
tal apenas uma ação reativa e desorganizada, pois não haverá recursos finan-
ceiros suficientes para a tomada das providências para o afastamento dos 
riscos e recuperação dos danos. 

Em casos de insolvência do operador e abandono das áreas degradadas, 
não raro a responsabilização recairá sobre o Poder Público por ter licenciado 
o empreendimento e se omitido em sua fiscalização. Infelizmente, a imputa-
ção dessa responsabilidade não será automática, pois envolverá uma longa 
discussão judicial, já que, no Brasil, diversamente do que se verifica no  Su-
perfund norte-americano10, não existem Fundos públicos para a reparação de 
danos ambientais11.

A interpretação dada ao princípio da precaução, no contexto do licen-
ciamento, portanto, é limitada para que se possa analisar a viabilidade técnica 
e locacional do empreendimento. Após a conclusão por esta viabilidade, emi-
tem-se as licenças de instalação e operação, sem grandes cautelas com o longo 
prazo, situação que pode levar à reprodução de graves erros do passado, pois, 
diante da falência do operador, quem irá garantir a remediação do passivo? 

Veja-se, por exemplo, a situação do Aterro Industrial Mantovani S/C, 
no Estado de São Paulo. O aterro iniciou suas atividades presumivelmente em 
1974, recebendo, no início de suas operações resíduos industriais gerados no 
processo de reciclagem de óleos lubrificantes. Posteriormente, o aterro passou 
a receber outros tipos de resíduos industriais até que, em 1987, foi interditado 
pela CETESB, constituindo hoje um passivo de contaminação do solo e das 
águas subterrâneas por diversas substâncias químicas orgânicas e inorgâni-
cas. Diante da insolvência do proprietário, o Ministério Público e a CETESB 
decidiram, em 2000, acionar conjuntamente as empresas que depositaram re-
síduos nos referidos aterros, para busca de solução para o passivo. Essa ação 

9  Na forma do art. 3º, IV, da Lei 6938/81.
10  O Superfund foi criado em 11 de dezembro de 1980, quando o Congresso Norte-americano promulgou a lei 
de Responsabilidade Ambiental (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act, 
CERCLA). Esta lei criou um imposto sobre as indústrias químicas e petrolíferas, e permitiu que o Governo Federal 
atuasse para enfrentar acidentes e custos de remediação com áreas contaminadas. O imposto foi destinado a um 
Fundo para promover a limpeza e a remediação das áreas contaminadas abandonadas (orphan sites).  A Lei da 
CERCLA foi emendada pela  Superfund Amendments and Reauthorization Act, SARA, em  17 de outubro de 1986.
11  O Fundo de Recuperação de Bens Lesados, previsto no art. 13 da Lei 7347/85, não tem sido utilizado para essa 
finalidade.
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culminou com a assinatura de Termo de Compromisso em 01 de setembro de 
2001 com algumas das empresas12. 

Outro caso, ainda, a merecer referência é a contaminação ambiental 
existente no Loteamento Jardim Keralux, área de, aproximadamente, 211.000 
m2, localizada no Município de São Paulo, de propriedade da Massa Falida 
Alfredo Mathias e do Banco do Brasil.  No ano de 1994, a Secretaria Muni-
cipal de Habitação de São Paulo tomou conhecimento da implantação irre-
gular de um loteamento  nesta área, que, ademais, situa-se na várzea do Rio 
Tietê. Em 1997, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente efetua-
ram vistoria no local para averiguar as condições do loteamento clandestino e 
se depararam com indícios da substância química Hexaclorociclohexano.  No 
período que se seguiu, após a identificação da contaminação, os esforços do 
Ministério Público de São Paulo e dos órgãos ambientais se concentraram na 
delimitação da área impactada e na compatibilização de  providências para 
regularização do loteamento, que abriga mais de 8 mil pessoas,  com medidas 
para remediação e controle dos riscos ambientais da área, os quais ainda não 
foram totalmente apurados nas investigações confirmatórias13.

Tratando especificamente das áreas que foram objeto de deposição de 
resíduos industriais, Sánchez afirma que “esses locais são verdadeiras ‘bom-
bas relógio químicas’, consignando situações de perigo cujas consequências 
nefastas podem ser sentidas muito tempo depois da acumulação de substân-
cias tóxicas”.14  A conscientização sobre esta situação deveria produzir políti-
cas públicas capazes de assegurar garantias financeiras exigíveis dos empreen-
dedores como verdadeira condição de viabilidade do empreendimento.

Na Comunidade Europeia, os Estados-Membros, a partir da Diretiva 
2004/35/CE, têm exigido a garantia financeira obrigatória para as atividades 
potencialmente perigosas, sujeitas a licenciamentos e autorizações estatais es-
pecíficas, as quais estão listadas no Anexo III da Diretiva.  Ou seja, as ativida-
des consideradas de baixo risco ambiental são excluídas da obrigatoriedade 
desta garantia. Convém esclarecer que os sistemas obrigatórios também de-
finem atividades de baixo risco como aquelas a que as empresas aplicam um 
sistema de gestão ambiental, o que tem sido objeto de críticas, já que outros 
fatores podem desempenhar um papel mais significativo na determinação dos 
riscos ambientais efetivos da atividade, como sua natureza e localização.  

No Brasil, não há legislação federal vinculando o licenciamento am-
biental ao estabelecimento de garantias financeiras. Mas alguns Estados têm 
legislação específica. No Estado de São Paulo, por exemplo, a Lei 13.577/09 

12  O aterro da Central Técnica de Tratamento e Disposição de Resíduos Industriais – CETRIN, operou entre 1984 e 
1987, quando também foi interditado pela CETESB.  Ministério Público de São Paulo ingressou, em 1988, com ação 
civil pública contra as duas empresas, sendo que, em 1995, o responsável foi condenado ao pagamento de indenização. 
Informações mais detalhadas constam do site  www.cetesb.sp.gov.br, acesso em 08 de setembro de 2010.
13  RAMIRES, Jane Zilda dos Santos. Áreas Contaminadas e os Riscos Socioambientais em São Paulo. Universidade 
de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Geografia. Programa de Pós-
graduação em geografia humana. Dissertação de Mestrado.  São Paulo, 2008, p. 127.
14  SÁNCHEZ, ob. cit., p.95.
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prevê,  para a hipótese de áreas contaminadas, que o responsável legal pela 
remediação do passivo ambiental deverá apresentar ao órgão ambiental li-
cenciador uma garantia bancária ou um seguro ambiental, a fim de assegurar 
que o Plano de Remediação aprovado seja implantado em sua totalidade e 
nos prazos estabelecidos, no valor mínimo de 125% do custo estimado do 
Plano de Remediação. Caso ocorra a insolvência do empreendedor, o Estado 
assume a obrigação de concluir a remediação da área.

 Também há projetos de lei tramitando, que propõem a concessão de 
garantias reais a serem apresentadas no curso de licenciamento ambien-
tal por empreendimentos potencialmente causadores de dano significati-
vo ao meio ambiente ou à saúde pública. Nesse sentido, o Estado de São 
Paulo possui o Projeto de Lei 93, de 2006, cujo art. 1º estipula que “o 
licenciamento ambiental de empreendimentos cuja instalação ou operação 
representem potencial risco de danos significativos ao meio ambiente ou à 
saúde pública, fica sujeito à concessão, pelo empreendedor, de garantias 
reais para fazer face à recuperação de eventuais danos ou às medidas que 
os previnam.” Este projeto prevê como garantias a hipoteca ou o penhor, 
que podem ser oferecidas isolada ou cumulativamente.  O descumprimento 
total ou parcial das obrigações de prevenção dos possíveis danos ambien-
tais ou à saúde pública, inerentes às atividades que serão desenvolvidas 
pelo empreendedor, ou a ocorrência de danos sem a devida reparação vo-
luntária, são condições suficientes para a execução das garantias por ele 
apresentadas, em favor do Estado. Semelhante redação possui o Projeto de 
Lei 265/2007 do Estado de Minas Gerais.

Uma das questões a serem enfrentadas no âmbito destas legislações refe-
re-se aos limites quantitativos das garantias. Na Europa, os países membros, 
ao transporem a Diretiva 2004/35/CE, têm estabelecido limitações. Assim, 
por exemplo, a Espanha, na Lei 26/2007, de Responsabilidade Ambiental, 
prevê, em seu art. 30, que a cobertura da garantia financeira obrigatória nun-
ca será superior a 20.000.000  euros. 

Em Portugal, o Decreto-lei 147/2008, de 29 de julho, que transpôs a Di-
retiva para o direito interno,  prevê, em seu art.  22, item 4, que “podem ser 
fixados limites mínimos para os efeitos da constituição das garantias finan-
ceiras obrigatórias, mediante portaria a aprovar pelos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças, do ambiente e da economia”15. A res-
peito, o Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território esclareceu que 
o valor da garantia deve ser fixado com base na estimativa dos custos das 
medidas de prevenção e reparação dos danos potencialmente envolvidos e 
aplica-se inclusive aos Municípios16.

15  A instituição da garantia financeira destina-se àquelas que exerçam alguma das atividades listadas no anexo 
III do DL 147/2008, designadas por atividades ocupacionais. Este regime internaliza na estrutura econômica do 
operador os custos necessários à reparação e prevenção, no caso de ocorrer um dano ambiental ou ameaça de dano, 
garantindo a sua solvabilidade.
16  www.camarasverdes.pt/tema-especial/614-o-regime-político-da-, acesso em 08 de abril de 2011.
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Neste mesmo Decreto-lei, consta a instituição de um Fundo de Inter-
venção Ambiental (art. 24), que deverá suportar os custos da intervenção 
pública de prevenção e reparação dos danos ambientais. Sobre as garantias 
financeiras, obrigatórias ou não, constituídas para assumir a responsabili-
dade ambiental inerente a uma atividade ocupacional, incide uma taxa, no 
montante máximo de 1% do respectivo valor, destinada a financiar a compen-
sação dos custos da intervenção pública de prevenção e reparação dos danos 
ambientais prevista no Decreto-lei, a liquidar pelas entidades seguradoras, 
bancárias e financeiras que nelas intervenham. Por derradeiro, o art. 26 do 
Decreto-lei 147/08, prevê como contra-ordenação a inexistência de garantia 
financeira obrigatória válida e em vigor.

Conforme análise elaborada pelo Relatório da Comissão ao Conse-
lho, de 12 de outubro de 2010, nenhum sistema de garantia financeira, seja 
este um seguro, uma garantia bancária ou um fundo de investimento, pro-
porcionará uma cobertura ilimitada. Por conseguinte, são aplicáveis limites 
máximos tanto aos mecanismos de garantia financeira obrigatória como 
voluntária. O relatório sugere o estabelecimento de um limite máximo de 
garantia financeira quando o risco de ocorrência de danos superiores a esse 
limite é considerado baixo, e  compatível com a localização, tipo e dimen-
são da operação17.  

Uma vez exigida a garantia no contexto do licenciamento ambiental, 
sua vigência deveria prolongar-se durante todo o período da atividade licen-
ciada, esclarecendo-se que o próprio plano de encerramento de uma mina 
ou de remediação de uma área contaminada são objeto de licenciamentos 
ambientais específicos.

A ausência de legislações que atrelem as garantias financeiras ao licen-
ciamento ambiental não impede que se encontrem soluções satisfatórias para 
as situações. Por esse motivo, cumpre avançar o estudo sobre as garantias e 
demais instrumentos, observando-se a forma como podem ser inseridos no 
contexto de ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta.

3. Os dIreItOs reaIs de garantIa

Conforme o direito brasileiro, as garantias podem ser  pessoais ou 
fidejussórias, ou podem ser reais. A garantia fidejussória é a que deriva do 
contrato de fiança, e se caracteriza, nos termos do art. 818 do Código Civil 
de 2002, quando uma pessoa se obriga por outra, para com o credor desta, 
a satisfazer a obrigação, caso o devedor não a cumpra. É  uma garantia de 
pouca utilidade para a área ambiental, pois também pode ocorrer que o 
fiador, solvente à época da fiança, se torne insolvente por ocasião do ven-
cimento das obrigações. 

17  Relatório, ob.cit, p. 06.
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Uma alternativa mais interessante, que vem sendo amplamente uti-
lizada pelos Municípios no contexto da aprovação da execução de obras 
de infraestrutura em  loteamentos18, em conjunto com a hipoteca,  seria a 
fiança bancária19, em que a instituição financeira assumiria a condição de 
fiador das responsabilidades assumidas pelo empreendedor de atividade 
poluidora20.

A garantia real se configura quando o devedor separa de seu patrimônio 
um bem e o destina, primordialmente, ao resgate de uma obrigação. Caso a 
obrigação não seja adimplida, o bem será executado. Silvio Rodrigues ensina 
que três são as espécies de garantias reais admitidas pelo art. 1419 do Código 
Civil de 2002, a saber: o penhor21, a hipoteca e a anticrese22.

No caso de hipoteca ou penhor, ocorrendo a impontualidade do de-
vedor, o bem dado em garantia é oferecido à penhora, e o produto, por ele 
alcançado em praça, se destina ao pagamento da obrigação garantida23.  No 
caso da anticrese24, o bem dado em garantia se transfere para as mãos do 
credor que, com as rendas pelo mesmo produzidas, procura se ressarcir dos 
prejuízos.

No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos25, as coisas em-
penhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conser-
var. O instrumento do penhor deve ser levado a registro, por qualquer dos 
contratantes;  o do penhor comum será registrado no Cartório de Títulos e 
Documentos.

18  Um exemplo é a Lei 4676/08, do Município de Americana/SP, cujo art. 46 prevê, para a garantia do reembolso 
da execução dos projetos técnicos e de todas as obras de infra-estrutura, a obrigação de o interessado hipotecar, 
em nome do Município, área de lotes do empreendimento, suficiente para suportar o custo real das obras, apurado 
pela Prefeitura através das respectivas Secretarias, acrescido de 20%, devendo essa hipoteca ser registrada junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis. Em substituição à garantia  hipotecária, o interessado poderá optar por 
caução em dinheiro, fiança bancária, carta de crédito ou seguro garantia em favor da Prefeitura Municipal , de 
valor suficiente para suportar o custo real das obras, apurado pela Prefeitura através das respectivas secretarias e 
autarquia, acrescido de 20%. Reza o §3º do art. 46 que a caução em dinheiro, fiança bancária, carta de crédito e o 
seguro garantia somente poderão ser aceitos se os mesmos garantirem, em qualquer tempo, o efetivo cumprimento 
de todas as obrigações assumidas pelo empreendedor, devendo ter validade, no mínimo, até 90 dias após o prazo 
estabelecido no cronograma físico de execução de obras de infra-estrutura. 
19  EDUARDO, Antônio Sérgio, FERREIRA, Cláudio José, FEREIRA, Donelvan Fernandes, HERRMANN, 
Hildebrando, SILVA, Paulo César Fernandes da. Mecanismos de garantia financeira para assegurar o cumprimento 
de obrigações referentes à reabilitação ambiental. São Paulo, Geociências, vol. 27, n. 3, 2008, p. 405.
20  Para outorgar uma carta de fiança, o Banco leva em consideração a capacidade econômica financeira da empresa, 
ou seja, a sua capacidade de ressarci-lo no caso de uma eventual inadimplência contratual e que, em consequência, 
o Banco tenha que efetuar qualquer pagamento. O prazo de vigência  independe do prazo do contrato e sua liquidez 
é concentrada, pois o risco é exclusivo do Banco emitente. Como resultado, seu custo é mais elevado que outros 
instrumentos de caução.
21  Art. 1431, Código Civil de 2002 – Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia 
do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de 
alienação.
22  RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Direito das  Coisas. Volume 5, 18º edição, São Paulo: Saraiva, 1989, p.  322.
23  Art. 1422, Código Civil de 2002 – O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada 
ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quando à hipoteca, a prioridade no registro.
24  Silvio Rodrigues ensina que a anticrese é um instituto obsoleto (ob. cit., p. 323). 
25  Institui-se o penhor industrial ou mercantil mediante instrumento público ou particular, registrado no Cartório 
de Registro de Imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas (art. 1448). Constitui-se o 
penhor de veículos mediante instrumento público ou particular, registrado no Cartório de Títulos e Documentos do 
domicílio do devedor, e anotado no certificado de propriedade.
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Observa-se que, embora não haja previsão na legislação ambiental,  no 
contexto de um Termo de Ajustamento de Conduta, seria possível, com am-
paro no art. 1.444 do Código Civil,  convencionar, por exemplo, o penhor 
dos animais que integram atividade pastoril, agrícola ou de laticínios26, para 
o efeito de garantir a recuperação de áreas de preservação permanente e de 
reserva legal existentes na propriedade.

O mesmo poderia ocorrer no que se refere à hipoteca convencional, já 
que o instituto pode ser utilizado para garantir todas as obrigações, sejam de 
dar, de fazer ou de não-fazer.

É imprescindível que os bens imóveis que venham a ser objeto da hipote-
ca ou do penhor  estejam livres e desonerados27, e que seu valor corresponda a 
uma estimativa do custo de recuperação do dano ambiental. Orlando Gomes, 
tratando da hipoteca convencional, agrega a necessidade de  observância de 
determinados requisitos. Os requisitos intrínsecos são a qualidade de proprie-
tário e a capacidade de alienar. O requisito extrínseco ou formal é o instru-
mento do contrato, que deve ser público28.

Também deve-se observar que, para que os contratos onde se estipulam 
direitos reais de garantia valham contra terceiros – e o TAC não deixa de ser 
uma espécie de contrato –, mister se faz a especialização e a publicidade. En-
sina Silvio Rodrigues que a ausência destes requisitos não provoca a nulidade 
da convenção, mas, por outro lado, não gera o direito real, passando a valer 
apenas como direito pessoal e, por conseguinte,  vinculando apenas as partes 
que intervém no ajuste29.

A especialização do penhor e da hipoteca consiste na enumeração por-
menorizada, no contrato constitutivo, dos elementos caracterizadores da 
obrigação e da coisa dada em garantia30.  Assim, do Termo de Ajustamento 

26  O art. 1439 do Código Civil de 2002 prevê que o penhor agrícola e o penhor pecuário somente podem ser 
convencionados, respectivamente, pelos prazos máximo de três e quatro anos, prorrogáveis, uma só vez, até o limite 
de igual tempo. Embora vencidos os prazos, permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens que a constituem.
Podem ser objeto de penhor agrícola:  máquinas e instrumentos de agricultura; colheitas pendentes, ou ema de 
formação; frutos acondicionados ou armazenados; lenha cortada e carvão vegetal; animais do serviço ordinário do 
estabelecimento agrícola (art. 1442). 
27  É que determinado bem pode ser dado várias vezes em garantia, desde que caibam em seu valor. Dentre os 
credores reais, os que registraram a posteriori poderão amargar, caso o valor obtido na excussão do bem não alcance 
o valor de sua garantia. Nesse caso, o crédito posterior sofrerá a redução de sua eficácia de atuação ao âmbito dos 
direitos obrigacionais, passando a concorrer como quirografário. DE AQUINO, Leonardo Gomes. Garantias reais: 
disposições gerais do penhor, da hipoteca e da anticrese. In Revista de Direito Privado, 2009, vol. 39, São Paulo: 
Ed. RT, p. 229.)
28  GOMES, Orlando. Direitos Reais., 18º ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002,  p. 417. O autor adverte que o contrato 
de hipoteca deve estipular-se por escritura pública.
29  RODRIGUES, ob. cit., p. 325.
30  Idem, p. 326. O autor esclarece que “a finalidade da especialização é caracterizar a posição do devedor, 
colocando terceiros, porventura interessados em com ele negociar, ao corrente de sua situação econômica. 
Com efeito, se no contrato figura o montante da responsabilidade do devedor, e se nele se declaram quais os 
bens destinados preferencialmente ao resgate daquele débito, quem quer que tome conhecimento do conteúdo 
dessa convenção, não pode se queixar quando tais bens ficarem excluídos da execução, promovida pelos 
quirografários”.
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de  Conduta deverá constar a informação sobre o total da dívida, que corres-
ponde ao custo da recuperação do dano, o prazo fixado para cumprimento 
da obrigação, a taxa de juros se houver, e a coisa dada em garantia com todas 
as suas especificações.

Por sua vez, a publicidade  é assegurada pelo registro, de molde que o 
TAC deverá ser celebrado de escritura pública, seguindo-se  o registro imo-
biliário31.

O problema associado a tais soluções seria a definição de quem figuraria 
como credor pignoratício ou hipotecário.  Se o Termo de Ajustamento de 
Conduta for firmado com  a União, Estado ou Município, com vistas à re-
paração do dano ambiental, não há qualquer impeditivo no sentido de estes 
entes públicos executarem a hipoteca ou o penhor, a fim de  promoverem a 
venda dos bens e se ressarcirem dos custos de reparação do dano.

No entanto, se o Ministério Público for o tomador do compromisso, não 
haverá como  figurar na condição de credor, o que conduz à seguinte dúvida: 
Quem será o credor da hipoteca e quem executará as medidas de remediação, 
na hipótese de inadimplemento do devedor?

Diversas soluções criativas vêm sendo encontradas. Um exemplo é o 
Termo de Ajustamento de Conduta nº 07/2007, celebrado entre o Minis-
tério Público Federal, por meio do Procurador da República de Criciú-
ma, Dr. Darlan Airton Dias, a Fundação do Meio Ambiente – FATMA, 
o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e a empresa 
Carbonífera Belluno Ltda.  O objeto do termo de ajustamento é a adequa-
ção ambiental das atividades de mineração e transformação de carvão por 
parte da empresa referida, recuperando-se passivos ambientais. Uma das 
condições fixadas foi a obrigação de a empresa dar em caução um imóvel 
de sua propriedade, mediante caução hipotecária, estipulando-se, ainda, 
que “a hipoteca poderá ser executada para garantia da execução das obras 
de recuperação e para o pagamento das multas estabelecidas no Termo de 
Ajustamento de Conduta”.

Outro exemplo é o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado, em 
17 de junho de 2005, entre o Ministério Público da Comarca de Osório/RS, 
representado pelo Dr. Júlio Almeida, a Fundação Estadual de Proteção Am-
biental Luiz Henrique Roessler – FEPAM/RS, a empresa Jazida Formiga Co-
mércio e Extração de Areia Ltda. e o Município de Osório, com o objetivo 
de assegurar a recuperação dos passivos decorrentes da atividade minerária. 
Em uma das cláusulas, constou a obrigação de a empresa oferecer um bem 

31  Subsidiariamente, pela tradição, quando se tratar de bem móvel. No entanto, esse hipótese não seria utilizada em 
termo de ajustamento de conduta, pois o Poder Público ou o Ministério Público não teria condições de figurar como 
depositário da coisa móvel. Esclarece Orlando Gomes que a inscrição da hipoteca no registro de imóveis é o modus 
adquirendi do direito real da hipoteca (ob. cit., p.  429).
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imóvel como garantia hipotecária32. O Município de Osório, com autorização 
legislativa33, assumiu a responsabilidade de executar a hipoteca na hipótese de 
inadimplemento das obrigações de fazer.

Os dois casos têm em comum a premissa de que há responsabilidade 
solidária entre o Poder Público e o degradador pela recuperação das áreas 
mineradas, de sorte que a responsabilidade pela execução da hipoteca recai 
sobre o Poder Público.

Mas, e se não houver o Termo de Ajustamento de Conduta, diante da 
relutância do poluidor na celebração do acordo?

Uma vez ajuizada ação civil pública, consoante prevê o art. 466, caput, 
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, “a sentença que condenar o 
réu no pagamento de uma prestação, consistente em dinheiro ou coisa, valerá 
como título constitutivo de hipoteca judiciária, cuja inscrição será ordenada 
pelo juiz na forma prescrita na Lei dos Registros Públicos. A sentença conde-
natória produz a hipoteca judiciária embora a condenação seja genérica; pen-
dente arresto de bens do devedor; e ainda quando o credor possa promover a 
execução provisória da sentença (parágrafo único)”.

A hipoteca judiciária, conforme ensina Cláudio Teixeira da Silva, é 
“efeito secundário ou anexo da sentença ou acórdão que condena a parte 
ao pagamento  de uma prestação em dinheiro ou em coisa. Significa dizer: a 
decisão constitui título suficiente para que o vencedor da demanda venha a 
ter contra o vencido, e sobre seus bens imóveis e certos móveis, o direito real 
de garantia, desde que realizada a inscrição da hipoteca judiciária no cartório 
de registro de imóveis, que deve ser ordenada pelo juiz através da expedição 
de mandado em atenção a requerimento de especialização dos bens feito pela 
parte favorecida pela decisão condenatória. Por isso, pode-se afirmar que não 
se exige, para sua instituição, que a parte a requeira, nem tampouco que o 

32  Cláusula terceira: A título de garantia de que as obras de recuperação ambiental (exemplificativamente: formação 
de taludes adequados e cobertura vegetal) estabelecidas no Termo de Compromisso de Ajustamento firmado com 
a FEPAM, que faz parte integrante deste, o empreendedor, no prazo de seis meses, dará em garantia hipotecária ao 
Município de Osório, bem imóvel no valor atual não inferir a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
3.a) O Município  de Osório compromete-se, conforme autorização legislativa já concretizada, a receber a garantia 
hipotecária antes referida para, em caso de descumprimento das obrigações do empreendedor, efetivar obras 
recuperadoras, ressarcindo-se dos custos através da garantia recebida;
3.b) A obrigação do Município de recuperar a área degradada é limitada ao valor apurado/avaliado do imóvel dado 
em garantia, evitando-se prejuízo ao erário;
3.c) As despesas cartorárias decorrentes da hipoteca correrão por conta do empreendedor.
Cláusula quarta: A liberação da garantia hipotecária dar-se-á mediante as seguintes condições alternativas:
4.a) mediante Termo/Laudo da FEPAM, que considere cumpridas as condições estabelecidas no Termo de 
Compromisso Ambiental;
4.b) se transcorridos 6 (seis) meses após o período de recuperação estabelecido no Termo de Compromisso Ambiental 
firmado com a FEPAM, esta não emitir Termo/Laudo dando por cumpridas as condições avençadas, considerar-
se-á adimplido o TCA, liberando-se automaticamente o gravame;
4.c) dentro do período de seis meses antes referido, caso o órgão ambiental comunicar o Cartório de Registro de 
Imóveis de Osório de que as obrigações do empreendedor não foram adimplidas, prorroga-se automaticamente o 
prazo estabelecido no item 4.b por igual prazo.
4.d) fundo o período de prorrogação do item 4.c e dentro dele tendo a FEPAM informado o Município e o Cartório 
de Registro de Imóveis de que as obrigações não foram cumpridas, o Município recuperará a área, podendo executar 
a hipoteca apurando os valores necessários para tanto.
33  Lei Municipal 3671/2005.
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órgão jurisdicional sobre ela decida. Institui-se a hipoteca judiciária e, conse-
quentemente, nasce para o vencedor a faculdade de fazê-la inscrever – ex vi 
legis, pelo só fato da publicação da decisão do magistrado ou do Tribunal”34.

O mesmo autor elucida que a hipoteca judiciária não se confunde com pedi-
do de natureza cautelar, de sorte que o juiz não analisará a presença de periculum 
in mora e nem tampouco realizará nenhum juízo cognitivo sobre a matéria.

4. garantIas Para ObrIgações de fazer em taCs e ações CIvIs PúblICas

Observe-se que o  art. 466 do CPC, relativo à hipoteca judiciária, refere 
condenação ao pagamento de indenização. Ou seja, a indenização pecuniária 
por danos  irreversíveis e por danos extrapatrimoniais ambientais podem ser 
assegurados mediante hipoteca judiciária.

E as obrigações de fazer, consistentes na implantação dos projetos de 
remediação e de monitoramento? Veja-se que existe uma ordem hierárquica 
entre as formas de reparação do dano ambiental, sendo que a indenização pe-
cuniária é sempre uma alternativa subsidiária à restauração natural. Ou seja, 
em primeiro lugar, deve-se buscar a recuperação da própria área degradada. 
Se inviável tecnicamente, busca-se a imposição de uma compensação ecoló-
gica, consistente na recuperação de outra área nas proximidades. Apenas na 
hipótese de impossibilidade da restauração in situ ou da compensação ecoló-
gica é que se parte para a indenização do dano reversível.

Neste contexto, a fim de que as obrigações de fazer sejam devidamente 
asseguradas, convém, no contexto de ação civil pública, inclusive em sede de 
antecipação de tutela,  e mesmo quando da execução de termo de ajustamen-
to de conduta, recorrer aos arts. 84, §5º,  do CDC, e 461, §5o,  do CPC. A 
respeito, assinala Rochelle Jelinek que tais dispositivos admitem, como medi-
das atípicas, a indisponibilidade de bens ou valores, bloqueio de valores de-
positados em bancos em nome do demandado, apreensão de receitas geradas 
em favor do devedor e apreensão de lucro de empresa antes de ser rateado 
entre os acionistas35. São providências que asseguram recursos financeiros su-

34  DA SILVA, Cláudio Teixeira. Hipoteca judiciária – benefício em favor do vencedor em ação condenatória. In 
Revista Jurídica Virtual, Brasília, vol. 1, n. 2, junho 1999, disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03-revista-
Rev_02/hipoteca_judici%E1ria.htm, acesso em 18.11.2010. Para que a hipoteca judiciária seja constituída como 
direito real de garantia – o que ocorre com a sua inscrição no cartório de registro de imóveis -, faz-se necessário 
requerimento de expedição de mandado dirigido ao juiz formulado pela parte vencedora, no qual, obrigatoriamente, 
constará a descrição do bem específico a ser onerado, cujo valor deverá equivaler ao quantum debeatur fixado na 
decisão judicial, ou, quando esta for genérica, ao montante aproximado ao que vier porventura fazer jus o vencedor. 
Esse pedido de especialização é o que basta para que o juiz expeça mandado determinando a inscrição na hipoteca 
judiciária em favor do requerente.
35  JELINEK, Rochelle. Execução de compromisso de ajustamento de conduta. RJ: Forense Universitária, 2010, 
p. 103. A autora, comentando as medidas atípicas propiciadas pelos arts. 84, §5º, CDC, e 461, §5º, do CPC, arrola, 
ainda: a imposição de alteração do processo produtivo,  determinação de instalação de determinado equipamento, 
determinação de implementação de sistema de tratamento de efluentes ou de reciclagem de resíduos, interdição de 
estabelecimento, limitação de funcionamento, fixação de horário para a prática de determinada atividade, suspensão 
de licença administrativa, embargo de obra, imposição de restrições ao acesso a certas localidades, proibição de 
utilização de determinados equipamentos ou do desempenho de alguma atividade, nomeação de terceiro para 
intervir ou fiscalizar prestação devida, divulgação diária em veículos de comunicação de nota emitida pelo órgão 
jurisdicionalm, informando ao público que o devedor está descumprindo ordem judicial.
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ficientes para o cumprimento das obrigações voltadas à restauração do dano 
ambiental, ainda que terceiro venha a executar a restauração.

Sobre o assunto, a autora esclarece que “a constrição de bens que ainda 
dependem de transformação é expediente mais moroso, considerando especial-
mente a finalidade a que se destina e a circunstância de que, eventualmente, 
dependerá de processo  de execução por quantia certa para que sejam expro-
priados e transformados em valor em moeda corrente, para só depois servir ao 
custeamento das medidas executivas. Além disso, a ordem do art. 655 do CPC 
– que se refere à penhora, mas é aplicável também à constrição como medida 
de apoio – prevê que, em primeiro lugar, a constrição se dê sobre dinheiro”36. 
Ao tratar especificamente da apreensão de parcela do faturamento ou do lucro 
da pessoa jurídica processada, ensina que essa medida não se confunde com a 
penhora da própria empresa – prevista no art. 677 do CPC, e que exige a nome-
ação de depositário-administrador para gerir toda a atividade da empresa, pois 
se limita à constrição de parte da renda do estabelecimento. Afirma que, “em-
bora o faturamento seja expresso por moeda corrente, não se pode entender 
esse tipo de constrição como se bloqueio de dinheiro fosse. Faturamento é di-
reito, embora se exprima em moeda, tendo abrangência mais ampla. O dinheiro 
pressupõe sua disponibilidade imediata, inclusive para fins de transferência ao 
patrimônio de outrem, sendo despido de entraves para transformação”37.

A autora, ao tratar da execução das obrigações de fazer por parte de ter-
ceiros, às expensas do executado (art. 634, caput, do CPC), aponta que, a teor 
do parágrafo único do mesmo art. 634, caberia ao exequente adiantar o valores 
previstos na proposta, o que constitui um desdobramento da regra geral do art. 
19 do CPC. No entanto, em se tratando de execução de ação civil pública ou de 
termo de ajustamento de conduta, o art. 18 da Lei 7347/85 impede o adiantamen-
to de custas, honorários ou quaisquer outras despesas por parte do Ministério 
Público. Ainda, conforme o art. 27 do CPC, as despesas de atos realizados a 
requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública serão pagas somente 
no final. Assim,  o exequente poderia valer-se da execução de custeamento, que 
seguiria o modelo expropriativo por quantia certa (arts. 646 e seguintes do CPC), 
e poderia ser promovida antes ou depois da prestação do fato por terceiro. 

Outra alternativa, prossegue Jelinek, seria a utilização de medida atípi-
ca de bloqueio de valores ou apreensão de receitas, dada a possibilidade de 
conjugação de meios executivos, sempre que necessário para a obtenção do 
fim pretendido38.

36  Idem, p. 111.
37  Idem, p. 114. A constrição de parte do faturamento da empresa depende da designação de um administrador, que 
irá exercer diversas funções voltadas para a arrecadação, manipulação, guarda e, se for o caso, transformação dos 
bens e valores constritos. Cabe ao juiz, assim, a escolha de um auxiliar do juízo para a tarefa, que tenha qualificação 
profissional na área da contabilidade ou economia, já que deverá acompanhar toda a movimentação financeira e 
contábil da empresa e adotar as medidas para constrição e indisponibilidade do que for considerado faturamento, 
submeter à apreciação judicial e a forma de efetivação da constrição, prestar contas mensalmente e entregar ao 
exequente ou ao terceiro que está realizando a prestação em lugar do devedor. Essa constrição deve se dar em 
percentual do faturamento ou em valor determinado, e não incidir sobre o capital de giro, já que o bloqueio não é de 
todo o faturamento, sob pena de inviabilizar a atividade e, por conseguinte, a própria obtenção de parte da receita.
38  Idem, p. 125.
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5. O segurO garantIa

Em uma das únicas obras sobre o tema, Walter Polido disserta sobre 
o seguro para riscos ambientais, enfatizando que o seguro  poderia ser utili-
zado, não apenas para assegurar a reparação em virtude de acidentes súbi-
tos, mas também para garantir o cumprimento do termo de ajustamento de 
conduta39. Nessa hipótese, o segurado seria o Ministério Público ou outra 
entidade legitimada para propor o termo.  Afirma que “o seguro de garantia 
não visa o meio ambiente como objeto de reparação e indenização, no caso 
de sinistro, e sim e tão somente, a obrigação do tomador de levar a cabo o 
compromisso assumido junto ao Ministério Público ou entidade outra legiti-
mada para propor a ação civil pública e, consequentemente, o referido termo 
de ajustamento de conduta40.” 

Refere que “o seguro de garantia apresenta a figura da contragarantia, 
podendo ser materializada por meio da hipoteca, da nota promissória e de 
outros instrumentos afins, não sendo o segurado – neste contrato – aquela 
pessoa que realiza e compra o seguro como nos demais tipos, pois nesta cate-
goria o segurado é o garantido – a favor de quem determinada obrigação deve 
ser cumprida –, enquanto aquele que realiza o seguro efetivamente recebe o 
nome de tomador”41. O autor esclarece que as condições gerais e especiais 
para os contratos de seguro garantia foram divulgadas pela Circular Suspe 
232, de 03 de junho de 200342.

Conforme já exposto, desde a entrada em vigor da Diretiva 2004/35/CE, 
o seguro tem sido apontado como o mecanismo de garantia mais exigido pelos 
Estados-Membros. No Relatório da Comissão Europeia, de 12 de outubro de 
2010, constou que as limitações inerentes aos produtos de seguros atualmente 
disponíveis são a exclusão de danos ambientais graduais e a exclusão de alguns 
tipos de reparação, como a reparação compensatória. Estas limitações decor-
rem da falta de dados sobre incidentes que se amoldem no marco regulatório 
da Diretiva e à incapacidade de quantificação das perdas potenciais.

39  POLIDO, ob. cit,. p.  312.
40  Idem, p. 326.
41  Idem, p. 313.
42 Conforme o art. 3º da Circular Susep 232, de 03 de junho de 2003, o contrato de contragarantia, que rege as 
relações entre a seguradora e o tomador, será livremente pactuado e nele deverão constar, no mínimo, as seguintes 
informações:
I – a vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo o 
tomador efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo este prazo;
II – estando a apólice ainda em vigor quando da extinção da garantia, caberá devolução de prêmio proporcional, 
à base “pro rata temporis”, pelo prazo ainda a decorrer, contados da data de ocorrência de uma das hipóteses de 
extinção da garantia previstas na apólice, salvo expressa menção em contrário nas condições particulares;
III – não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, ocorrerá o vencimento automático 
das demais, podendo a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia;
Parágrafo único. O contrato de contragarantia de que trata o “caput” não será submetido à análise da SUSEP, uma 
vez que suas disposições não interferem no direito do segurado.
Art. 4º A apólice do seguro de que trata esta Circular deverá indicar os riscos assumidos, a vigência, o limite máximo 
da garantia ou importância segurada, o valor do prêmio, o nome ou a razão social do segurado e do tomador, além 
dos demais requisitos estabelecidos nos normativos vigentes.
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Alguns assuntos merecem ser aprofundados quando se discorre sobre 
o seguro garantia. Em primeiro lugar, deve-se ter presente que a cobertura é 
limitada a valores previamente definidos, o que entra em colisão com a prin-
cipiologia da responsabilidade civil objetiva, que acolhe a reparabilidade inte-
gral do dano. Ainda, a apólice de seguro garantia não poderá cobrir qualquer 
tipo de obrigação de não fazer, ou seja, o referido seguro garante apenas as 
obrigações de fazer. 

Além disso, Polido lembra que as apólices de seguros de riscos ambien-
tais não estão estruturadas para conceder qualquer tipo de cobertura a título 
de multas ou quaisquer outras sanções imputadas ao segurado pelas autori-
dades competentes. Assim, se o tomador não cumprir as obrigações avença-
das no termo de ajustamento de conduta nos prazos delimitados, caberá  à 
seguradora da apólice do seguro garantia adotar as providências necessárias 
para que as obrigações sejam adimplidas, uma vez que a apólice afiançou ao 
segurado, o Ministério Público/demais entidades legitimadas, a execução da-
quela específica obrigação no tempo ajustado. Se houver, de fato, a aplicação 
de multas cominatórias, elas correrão por conta e risco do tomador do seguro 
garantia43. 

Comentando especialmente a possibilidade de conversão de multas 
administrativas em serviços de melhoria da qualidade ambiental, hipótese 
contemplada no art. 72,§4º, da Lei 9.605/98, o autor afasta a possibilidade 
de contratação de seguro para garantir o custeio destas obrigações,  pois “a 
natureza cominatória persiste, apesar de haver ocorrido a transmutação da 
multa, por pura ficção normativa. É risco insegurável, de acordo com a ordem 
jurídica posta”44.

Além disso, como o seguro possui um prazo delimitado de vigência,  o 
operador da atividade deverá buscar outra solução satisfatória para os danos 
ambientais cumulativos que se protraem no tempo. 

Por fim, haverá a necessidade de renovação anual do seguro, o que po-
derá não ocorrer caso sobrevenha a falência do empreendedor da atividade.  
Tampouco se pode ignorar a possibilidade de falência da própria seguradora 
da apólice de seguro garantia.

6. COnClusões artICuladas

6.1 O estabelecimento de garantias financeiras, como a fiança bancária, a 
hipoteca e o seguro garantia,  para assegurar a futura recuperação de áre-
as degradadas, deveria constar já no licenciamento ambiental de atividades 
suscetíveis de causar significativa degradação ambiental, porquanto esta pro-
vidência impediria a formação de orphan sites, relegados ao abandono e su-

43  Idem, p. 326.
44  Idem, p. 322.
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jeitos a invasões por pessoas de baixa renda, que ficarão vulneráveis a severos 
riscos para a vida e para a  saúde.

6.2 Nesse sentido, é imprescindível a aprovação de legislação que atrele o 
licenciamento ambiental à exigência destas garantias,  a fim de que o Estado  
possa contar com recursos financeiros para executar a restauração, na hipó-
tese de insolvência do empreendedor.

6.3 Quando do ajuizamento de ações civis públicas para imposição de obriga-
ções de fazer, voltadas à restauração ambiental de áreas degradadas, sugere-
-se, com apoio nos arts. 84, §5º, do CDC, e 461, §5º, do CPC, que se formule 
pedido de indisponibilidade de bens do réu, a fim de que se possa assegurar a 
futura reparação dos danos.
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dereChO fOrestal mexICanO

Aquilino Vázquez gArcíA
Liga Mundial de Abogados Ambientalistas A.C.

1. legIslaCIón fOrestal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el 
derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo 
y bienestar, por tanto, la obligación de cumplir dicha garantía es el Estado 
Mexicano a través de su normatividad e instituciones en materia ambiental, 
en este sentido, la conservación, protección, ordenación, cultivo, manejo y el 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos es una 
forma de garantizar nuestro derecho a un ambiente adecuado.

Art. 27 Constitucional

Ahora bien, el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Gene-
ral de la República establece lo siguiente: 

“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad pri-
vada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 
de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la rique-
za pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 
y el mejoramiento de las condiciones”

Aplicación de la normatividad forestal

Del artículo citado, se desprende que los recursos forestales son suscep-
tibles de apropiación, y por tanto el Estado Mexicano a través de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en adelante la SEMARNAT) 
es la autoridad encarga de aplicar la normatividad forestal, mientras que la 
función principal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (en 
adelante la PROFEPA)  es la encargada de vigilar el cumplimiento de dicha 
normatividad.

 Imposición de modalidades a la propiedad privada con recursos 
forestales

Aunado a lo anterior, un ejemplo de que la Nación pueda imponer mo-
dalidades en todo momento a la propiedad privada, en nuestro caso, ecosis-
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tema forestal1 es a través de un decreto emitido por el Presidente de la Repú-
blica donde manifieste que se determinado predio particular ha sido declaro 
como un área natural protegida.

Art. 73, fracción XXIX-G, Constitucional

Así mismo, la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Ley Fundamental, 
referente a las facultades del Congreso de la Unión, establece lo siguiente:

“Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de 
los gobiernos de los Estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y res-
tauración del equilibrio ecológico.”

Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente

De acuerdo a la fracción citada, hoy contamos con la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 28 de enero de 1988, misma que tiene como objeto 
propiciar el desarrollo sustentable garantizando el derecho a un ambiente 
adecuado para el desarrollo, bienestar y salud de toda persona.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

En virtud de que contamos con una ley general, el artículo 4º del or-
denamiento jurídico mencionado en el párrafo que antecede, establece la 
distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales y el suelo, mismos que se encuentran 
determinados en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable2 (En ade-
lante la Ley General). 

Dicho cuerpo normativo es reglamentario de los siguientes artículos 
constitucionales:

1.  Artículo 27, párrafos tercero y cuarto (Preservación y conservación del 
equilibrio ecológico / Dominio directo de los recursos naturales)

2.  Artículo 73, fracción XXIX-G (Principio de concurrencia en materia 
ambiental)

La Ley General tiene por objeto regular y fomentar la conservación, 
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y apro-
vechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos.

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Así mismo, contamos con el Reglamento de la Ley General de Desar-
rollo Forestal Sustentable, mismo que tiene como objeto reglamentar la Ley 

1  Unidad funcional básica de interacción de los recursos forestales entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio 
y tiempo determinados. (Artículo 7ª, fracción XII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable)
2  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003
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General en el ámbito de competencia federal, en materia de instrumentos de 
política forestal, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 
forestales del país y de sus recursos, así como su conservación, restauración 
y protección.

 Reglamento Interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales

Por otra parte, también contamos con el Reglamento Interno de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales3, mismo que regula las 
funciones de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la SE-
MARNAT, así mismo la PROFEPA, cuenta con su Dirección General de 
Inspección y Vigilancia Forestal.

Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Aunando un poco más, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) en 
materia forestal integran aquellas disposiciones de carácter general, tendien-
tes a regular determinados parámetros técnicos y científicos con el objeto de 
procurar la determinación de los componentes forestales, la debida protec-
ción forestal y de suelos, el uso racional y sustentable de los recursos foresta-
les, así como su adecuado procesamiento.

Por mencionar las más importantes, tenemos:
1.  NOM-028-SEMARNAT-1995 / Raíces y rizomas de protección am-

biental
2.  NOM-027-SEMARNAT-1996 / Tierra de monte
3.  NOM-005-SEMARNAT-1997 / Corteza, tallas y plantas de vegeta-

ción forestal
4.  NOM-006-SEMARNAT-1997 / Hojas de palma
5.  NOM-007-SEMARNAT-1997 / Raíces, hojas o pencas – Flores, fru-

tos y semillas
6. NOM-120-SEMARNAT-1007 / Explotación minera directa
7. NOM-020-SEMARNAT-2001 / Terrenos forestales de pastoreo
8. NOM-008-SEMARNAT-1996 / Cogellos
9.  NOM-009-SEMARNAT-1996 /  Látex y otros exudados de vegetación 

forestal
10. NOM-010-SEMARNAT-1996 / Hongos
11. NOM-011-SEMARNAT-1996 / Musgo, heno y doradilla
12. NOM-012-SEMARNAT-1996 /  Leña para uso domestico
13.  NOM-060-SEMARNAT-1994 /  Daños ocasionados en los suelos y 

cuerpos de agua por El aprovechamiento forestal
14.  NOM-061-SEMARNAT-1994 / Efectos adversos ocasionados a La 

fauna y flora silvestres para El aprovechamiento forestal

3  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2003
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15.  NOM-062-SEMARNAT-1994 / Efectos adversos sobre La biodiver-
sidad que ocasionen por el cambio de uso de suelo de terrenos foresta-
les a agropecuarios

16. NOM-025-SEMARNAT-1995 / Marqueo de madera em rollo
16.  NOM-019-SEMARNAT-1999 /  Combate y control de los insectos 

desconcertadores de las coníferas
18. NOM-020-SEMARNAT-2001 / Terrenos forestales de pastoreo
19.  NOM-016-SEMARNAT-2003 / Importación de madera aserrada nueva
20. NOM-013-SEMARNAT-2004 / Importación de árboles de navidad
21. NOM-020-RECNAT-2001 / Terrenos forestales de pastoreo
22.  NOM-026-SEMARNAT-2005 / Aprovechamiento comercial de resi-

na de pino
23.  NOM-019-SEMARNAT-2006 / Combate y control de insectos des-

concertadores
24.  NOM-152-SEMARNAT-2006 / Recursos forestales maderables en 

bosques, selvas y vegetación en zonas áridas
25.  NOM-015-SEMARNAT/SEGARPA-2007 / Uso de fuego en terre-

nos forestales y en terrenos de uso agropecuario
26.  NOM-EM-158-SEMARNAT-2009 / Importación de árboles de na-

vidad naturales

2. autOrIdades COmPetentes en materIa fOrestal

2.1 secretaría de medio ambiente y recursos naturales (semarnat)

La principal autoridad competente en materia forestal es la SEMAR-
NAT  a través de su Dirección General de Gestión Forestal y Suelos por 
medio de sus áreas de conservación de suelos, aprovechamiento forestal, 
salud forestal y conservación de recursos genéticos, teniendo como funcio-
nes principales:

Dictaminar de programas de manejo forestal 
Autorizaciones de aprovechamientos forestales
Avisos de aprovechamiento
1.  Dictaminar los programas de manejo forestal y autorización de 

aprovechamiento de recursos forestales, maderables, no maderables, 
plantaciones forestales comerciales y centros de almacenamiento y 
transformación de materias primas forestales, así como también de 
los avisos de aprovechamiento de recursos forestales no maderables y 
plantaciones forestales comerciales.

Criterios ambientales
2.   Elaborar y coordinar la aplicación de los criterios ambientales para la 

preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
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Cambio de uso de suelo
3.  Autorizar, suspender, revocar, anular y nulificar del cambio de uso 

de suelo en terrenos forestales, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables.

Criterios y lineamientos forestales
4.  Elaborar los criterios y lineamientos técnicos y jurídicos en materia 

forestal y de suelos para su aplicación.

Anteproyectos de NOM´s
5.  Elaborar los anteproyectos de normas oficiales mexicanas en materia 

forestal y de suelos.

Restauración de suelos
6.  Evaluar los proyectos de restauración de suelos en áreas no forestales.

Regular plagas y enfermedades forestales
7.  Regular las actividades y medidas necesarias para prevenir, combatir 

y controlar la introducción y/o diseminación dentro del territorio na-
cional de las plagas y enfermedades forestales.

Certificaciones y autorizaciones de medidas fitosanitarias
8.  Expedir los certificados y autorizaciones relacionadas con la aplica-

ción de medidas fitosanitarias.

Notificaciones de saneamiento
  9. Emitir notificaciones para el saneamiento de los recursos forestales.
10.  Regular el acceso, conservación y manejo del germoplasma forestal 

y los árboles históricos del país4.

2.2 Procuraduría federal de Proteccíon al ambiente (PrOfePa)

Por otra parte, la PROFEPA a través de la Dirección General de Ins-
pección y Vigilancia Forestal tiene como principales funciones las siguientes:

Inspección y vigilancia en materia forestal y ANP´s
1.  Formular y conducir la política de inspección y vigilancia en materia 

forestal y de áreas naturales protegidas.

Vigilancia del cumplimiento de la normatividad forestal
2.  Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia fo-

4  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/forestalysue-
los/Pages/default.aspx (ví: 23 de agosto de 2010)
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restal y a las áreas naturales protegidas, así como promover la parti-
cipación en dicha vigilancia de las autoridades federales, estatales y 
municipales, de universidades, centros de investigación y demás orga-
nizaciones de los sectores público, social y privado.

 Vigilancia del cumplimiento de los cambios de utilización de terrenos fo-
restales
3.  Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que regulan 

los cambios de utilización de los terrenos forestales y la realización de 
las actividades productivas primarias, de almacenamiento y transfor-
mación o industriales que se lleven a cabo sobre recursos forestales y 
áreas naturales protegidas.

Formulación de lineamientos internos técnicos y administrativos
4.  Participar, con las unidades administrativas competentes de la Secre-

taría, en la formulación de los lineamientos internos de carácter técni-
co y administrativo para la expedición, trámite y revisión de la docu-
mentación relativa al ejercicio y control de las actividades forestales y 
áreas naturales protegidas.

Sugerir el destino de bines decomisados
5.  Sugerir el destino de los bienes decomisados en el ejercicio de sus atri-

buciones o, en su caso, opinar sobre la viabilidad de las propuestas 
presentadas por las delegaciones.

 Investigación de infracciones a la normatividad ambiental a través de la 
base de datos
6.  Acceder y analizar la información contenida en los registros y base de 

datos de las unidades administrativas de la Secretaría, a efecto de in-
vestigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental.

Investigación de base de datos
7.  Solicitar información a las unidades administrativas de la Secretaría, 

dependencias de la Administración Pública Federal, estatales y muni-
cipales, e instituciones de investigación y científicas para atender las 
peticiones a que se refiere el numeral anterior.

Demás disposiciones
8.  Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las 

encomendadas por el Procurador para el cumplimiento de sus facultades5.

5  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/RecursosNaturales/Fo-
restal/ (vi: 24-08-2010)
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2.3 Comisión nacional forestal (COnafOr)

2.3.1 naturaleza Jurídica de COnafOr

El sector ambiental del Estado Mexicano cuenta con una Comisión Na-
cional Forestal (en adelante la CONAFOR), mismo que se creo el 4 de abril de 
2001 por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
cuya naturaleza jurídica consiste en ser un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propio, y su coordinación sectorial corresponde a la SEMARNAT.

 
2.3.2 Objeto de la COnafOr

El objeto de la CONAFOR consiste en desarrollar, favorecer e impul-
sar las actividades productivas de protección, conservación y restauración en 
materia forestal que conforme a la Ley General se declaran como un área 
prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación de planes y 
programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable 
y sus instrumentos.

2.3.3 COnafOr no Cuenta con facultades de Inspección y vilancia

 Cabe señalar que la CONAFOR no cuenta con facultades de inspección 
y vigilancia en materia forestal, ya que dicha función le corresponde a la 
Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal de la PROFEPA.

2.3.4 atribuciones de la COnafOr

Las atribuciones de la CONAFOR se encuentran establecidas principal-
mente en la Ley General, su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas 
en materia forestal, siendo así sus principales atribuciones las siguientes:

Política Nacional de Desarrollo Forestal Sustentable
1.  Participar en la formulación y aplicación de la política nacional de 

desarrollo forestal sustentable.

Instrumentos de política forestal
2.  Organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en 

la Ley General.

Estímulos, incentivos e instrumentos económicos
3.  Diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, estí-

mulos, incentivos e instrumentos económicos en materia forestal.
4.  Coadyuvar con la SEMARNAT en la adopción y fortalecimiento del 

Servicio Nacional Forestal.
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Inventario Nacional Forestal y Suelos
5.  Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos así como participar en el diseño del mismo.

Participar en la elaboración de NOM´s
6.  Participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas (NOM´s) 

respecto de las actividades del sector forestal y en su vigilancia y cum-
plimiento.

Coordinación a través de acuerdos y convenios
7.  Coordinarse con las dependencias o entidades de la Federación, Esta-

dos, Distrito Federal y Municipios, a fin de que el desarrollo forestal 
sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual 
podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios.

Promoción del desarrollo forestal sustentable
8.  Promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos asocia-

dos para que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
propietarios o poseedores de terrenos forestales o de preferentemente 
forestales y de sus comunidades 

Desarrollo sustentable y pueblos y comunidades indígenas
9.  Coordinar con las autoridades estatales y municipales, los programas y 

acciones que coadyuven con los pueblos y comunidades indígenas en la 
conservación y mejoramiento de su lugar de residencia y a preservar la 
integridad de sus tierras, promoviendo el desarrollo sustentable de las 
mismas, con base en programas educativos de contenido forestal.

Ejecutar programas de prevención y combate de incendios forestales
10.  Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Ad-

ministración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de 
prevención y combate de incendios forestales.

 Manejo y aprovechamiento sustentable de fauna silvestre en zonas 
forestales
11.  Participar, en el ámbito de su competencia, en la política de manejo y 

aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre que habita en zonas 
forestales o preferentemente forestales, así como del aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales y sus recursos asociados.

2.3.5 Conclusiones respecto a COnafOr

La naturaleza jurídica de CONAFOR radica en ser un órgano adminis-
trativo descentralizado, y que únicamente tiene facultades para inspeccionar 
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sus programas como lo es ProÁrbol, es este sentido, la autoridad competente 
para llevar a cabo actos de inspección y vigilancia en materia forestal es la PRO-
FEPA a través de sus Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal.

3. COmbate de InCendIOs fOrestales 

Como bien es sabido, los incendios forestales son una problemática am-
biental cada vez mayor, ya que genera contaminación ambiental, gases de 
efecto invernadero, pérdida de especies vegetales y animales, erosión al suelo, 
daños económicos y a la salud, y lamentablemente también la perdida de 
vidas humanas.

3.1 factores que favorecen los Incendios forestales

1.  Temperaturas extremas, poca humedad ambiental y la presencia del 
viento.

2.  Abundante materia forestal combustible (ramas, matorrales, hierbas 
y pastizales).

3.  Quemas agropecuarias sin precaución.
4.  Descuido en la extinción de fogatas.
5.  Incendios intencionales.
6.  Cigarros y cerillos encendidos.
7.  Acumulación de basura.

3.2 Principales medidas para evitar los Incendios forestales

1.  Evitar encender fogatas.
2.  No arrojar basura, cohetes, colillas de cigarro ni cerillos encendidos.
3.  Adoptar todas las medidas de prevención obligatorias al realizar que-

mas agropecuarias.
4.  Denuncia a toda persona que cometa incendios forestales.

3.3 Instituciones que afrontar el Combate de Incendios forestales

La principal institución para combatir y en su caso extinguir incen-
dios forestales es el Heroico Cuerpo de Bomberos de la entidad federativa 
donde se este causando el siniestro, así como también Protección Civil, 
así mismo, la SEMARNAT y las secretarias de medio ambiente de los Es-
tados de la República Mexicana, elaborar programas y estrategias para 
combatir los incendios forestales, por otra parte, la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) a través de “ProÁrbol”, apoya a través de recursos 
a los propietarios, ejidos y comunidades para aprovechar, cuidar y mejorar 
sus recursos forestales, incluyendo la protección y prevención de incendios 
forestales.
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En este sentido, en previsión a la temporada 2010 de incendios, la Comi-
sión Nacional Forestal inició acciones preventivas tras asignar recursos por 
46.4 millones de pesos a ejidos, comunidades y pequeños propietarios de te-
rrenos forestales, para la apertura y rehabilitación de 17 mil 788 kilómetros de 
brechas cortafuego, además del equipamiento de 177 brigadas voluntarias en 
todo el país. La institución otorgó apoyos para hacer líneas negras a lo largo 
de mil 777 kilómetros de terrenos forestales6.

4. CrIterIOs IndICadOres de maneJO de bOsques

4.1 que son los Criterios Indicadores de manejo de bosques

Criterios e indicadores son herramientas que se utilizan para definir, 
evaluar y supervisar los progresos hacia periódicos de gestión sostenible de 
los bosques en un país determinado o en un área de bosque determinado, 
durante un determinado tiempo.

4.2 Objetivo de los Criterios Indicadores de los manejos de bosques

El objetivo final de criterios e indicadores es promover prácticas mejora-
das de ordenación forestal en el tiempo, y para fomentar el desarrollo de una 
sana y más productiva patrimonio forestal, teniendo en cuenta, económico, 
ambiental, cultural y espiritual necesidades sociales de toda la gama de gru-
pos interesados de los países en cuestión. 

4.3 los Criterios evalúan la sostenibilidad

Los criterios definen los elementos esenciales contra el cual se evalúa la 
sostenibilidad, prestando la debida consideración a los sectores productivo, 
social y funciones de protección de los bosques y los ecosistemas forestales.  
Cada criterio se refiere a un elemento clave de la sostenibilidad, y puede ser 
descrito por uno o más indicadores. 

Los criterios e indicadores se aplican en tres niveles diferentes: 
• Regional. 
• Nacional.
• Unidad de ordenación forestal a nivel. 
Los criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible cons-

tituyen un marco eficaz para ayudar a los países a recopilar, almacenar y 
difundir información fiable y con base científica sobre los bosques, a fin de 
supervisar y evaluar el estado de los bosques. 

6  Comisión Nacional Forestal http://www.conafor.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=334&I
temid=436 (vi: 28-08-2010)
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Criterios e indicadores ayudan a construir puentes entre las partes inte-
resadas en el ámbito forestal, sino que son útiles para informar a los responsa-
bles políticos y en la comunicación con el público.  A su vez, esta información 
es un medio para influir en las políticas y decisiones para lograr una gestión 
sostenible de los bosques. 

En el plano internacional, los criterios e indicadores de ayudar a los paí-
ses a preparar informes nacionales sobre el sólido y coherente para las organi-
zaciones internacionales, convenciones y acuerdos jurídicamente vinculantes 
relacionados con los bosques, tales como: 

•  Recursos Forestales Mundial de Evaluación  FRA de la FAO, 
•  Convenio sobre la Diversidad Biológica  CDB, 
•  La Convención de Lucha contra la Desertificación  CCD, 
•  La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenaza-

das de Fauna y Flora Silvestres  CITES, 
•  La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible  CSD, 
•  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo  La OCDE, 
•  La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-

mático  CMNUCC, 
•  De las Naciones Unidas sobre los Bosques  FNUB, 
•  La Convención del Patrimonio Mundial,  Centro del Patrimonio Mundial 

A nivel nacional, los criterios e indicadores son herramientas útiles para: 

•  Supervisión de la eficiencia y la eficacia de  Programas Forestales Na-
cionales  y otros procesos políticos afines. 

•  Ellos sirven como un marco para ayudar a la planificación estratégica, 
el establecimiento de metas y seguimiento de planes de gestión sosteni-
ble de los bosques y  Certificación de sistemas.

•  Por tanto, su inclusión en la Evaluación Nacional es crucial.

5. CrIterIOs de IndICadOres de maneJO de reCursOs fOrestales7

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, es que se despren-
de el siguiente criterio estratégico:

“El presente objetivo estratégico se determinó atendiendo el objeto de la 
CONAFOR establecido en su Estatuto Orgánico en el cual se establece 
que la CONAFOR tiene como objeto desarrollar, favorecer e impulsar las 
actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en 
materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y pro-
gramas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y 
sus instrumentos. Así mismo, que para cumplir con su objeto la CONAFOR 

7  Anexo I. Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo en relación a los objetivos de la CONAFOR.
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tiene como misión impulsar, con la participación de la sociedad, los cam-
bios necesarios para la creación de una nueva política de desarrollo forestal 
sustentable del país, con el propósito de elevar el nivel de productividad y 
de competitividad de la cadena forestal, impulsando así un crecimiento con 
calidad en las zonas urbanas y rurales.”

Requiriendo para tal efecto de diversos Indicadores de resultados:

1.  Mantenimiento de la salud y vitalidad de ecosistemas forestales, viveros 
y plantaciones
 Formula: Superficie forestal con acciones de diagnóstico y tratamien-
to fitosanitario.

2. Conservación y restauración de suelos forestales
 Formula: Superficie forestal o de aptitud preferentemente forestal con 
acciones de conservación y/o restauración de suelos

3.  Reducción de la superficie promedio afectada por incendio forestal
Superficie promedio afectada por incendio forestal en ha

4.  Apoyo a ejidos y comunidades preferentemente indígenas para la con-
solidación de proyectos de desarrollo comunitario con base en el mane-
jo sustentable de sus recursos naturales
 Ejidos y comunidades con presencia indígena con recursos asignados 
por el PROCYMAF II.

5. Incorporación de superficie al pago de servicios ambientales
 Superficie forestal incorporada al pago por servicios ambientales hi-
drológicos, por captura de carbono, protección a la biodiversidad y 
sistemas agroforestales.

6.  Incremento de la superficie forestal bajo manejo técnico
Superficie forestal apoyada para su incorporación al manejo técnico.

7.  Recuperación de la cobertura forestal mediante acciones de reforestación
 Superficie forestal o de aptitud preferentemente forestal con acciones 
de reforestación.

8.  Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en superficie no 
forestal o de aptitud preferentemente forestal
 Superficie no forestal o de aptitud preferentemente forestal con recursos 
asignados para su incorporación a plantaciones forestales comerciales.

5.1 Incentivos forestales estatales

La ley marco en materia forestal, prevé como criterio obligatorio de po-
lítica forestal de carácter económico el apoyo económico y el otorgamiento de 
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incentivos a los proyectos de inversión forestal, así como también, el apoyo, 
estímulo y compensación de los efectos económicos de largo plazo de forma-
ción del recurso forestal y del costo de los bienes y servicios ambientales.

Así entonces, la Ley General, prevé en su artículo 16 fracción V, la facul-
tad de la SEMARNAT para diseñar y definir en el ámbito de su competencia, 
estímulos e incentivos económicos en materia forestal y los lineamientos para 
su aplicación y evaluación, mientras que en el artículo 22 fracción IV, la fa-
cultad de la CONAFOR para diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de 
su competencia, estímulos, incentivos e instrumentos económicos en materia 
forestal; por ultimo en su artículo 15 fracción X, la facultad de los munici-
pios para diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo 
forestal, de conformidad con los lineamientos establecidos en ella y los linea-
mientos de la política forestal del país.

Es importante mencionar, que el ordenamiento jurídico en cuestión prevé 
un régimen especial para las actividades de reforestación y forestación, ya que 
se argumenta que estas se realizan con propósitos de conservación y restaura-
ción en terrenos degradados de vocación forestal, que además no requerirán de 
autorización y solamente estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas, en lo 
referente a no causar un impacto negativo sobre la biodiversidad.

Es necesario insistir en que de la trascendencia ambiental de esta acti-
vidad se desprende que los tres órdenes de gobierno deberán impulsarán la 
reforestación con especies forestales autóctonas o nativas. 

Es así que, la ley marco en cuestión, defina a la reforestación o foresta-
ción de las áreas taladas será una acción prioritaria en los programas de ma-
nejo prediales, zonales o regionales respectivos, así como también se conside-
raran prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las que hayan sufrido 
incendios reiterados. 

Es con fundamento en lo anterior que él legislador prevé que en los pro-
gramas de reforestación que promueva y apoye la CONAFOR en razón de lo 
anterior, se deberá dar énfasis, so sólo a los servicios ambientales en cuestión, 
sino también a la demanda y necesidades de los diferentes grupos sociales 
que habitan el área en cuestión y a precisar en cada tipo de reforestación de 
acuerdo con sus objetivos, especies a plantar y a reproducir en los viveros, 
metas a lograr especialmente en términos de calidad de la planta y mayor su-
pervivencia en el terreno; así como a establecer un sistema de incentivos para 
la reforestación y su mantenimiento durante los primeros años sobre bases de 
evaluación de resultados.

5.1.1 Instrumento Jurídico para la Correcta Configuración del Incentivo

La legislación forestal prevé que para la correcta configuración y con-
creción de la figura jurídica del incentivo económico, se podrá crear un bono 
que acredite la conservación del recurso forestal a través del Fondo Forestal 
Mexicano de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Lo anterior con el ob-
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jeto de retribuir a los propietarios o poseedores de terrenos forestales por los 
bienes y servicios ambientales generados tanto por la reforestación como por 
la forestación.

5.2 mecanismos de Control de transporte 

En virtud de la legislación forestal mexicana, los transportistas, los res-
ponsables y los titulares de centros de almacenamiento y de transformación, 
así como los poseedores de materias primas forestales y de sus productos y 
subproductos, incluida madera aserrada o con escuadría, deberán demostrar 
su legal procedencia cuando la autoridad competente lo requiera.

Así entonces, los documentos necesarios para acreditar la legal proce-
dencia de los recursos forestales maderables y no maderables serán los si-
guientes:

1. Remisión forestal
2. Reembarque forestal
3. Pedimento aduanal
4. Comprobantes fiscales

5.2.1 remisión forestal

Se le conoce remisión forestal al acto administrativo por medio del cual, 
la SEMARNAT expide un permiso al particular para que este se encuentre en 
la capacidad legal de trasladar del lugar de aprovechamiento hacia el lugar de 
almacenamiento o transformación, o a cualquier otro destino debidamente 
especificado, los productos o subproductos determinados.

Relación de Marqueo

Cabe mencionar que las remisiones forestales tiene una vigencia limita-
da de un año, la cual corresponderá a la anualidad autorizada para el apro-
vechamiento o determinada en el aviso respectivo. Las remisiones forestales 
deberán tener las medidas de seguridad que determine la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y contendrán el instructivo para su llenado y 
expedición por parte del titular del aprovechamiento forestal o de la planta-
ción forestal comercial.

Control: remisiones foliadas

Es conveniente mencionar que la SEMARNAT podrá otorgar varias re-
misiones forestales, debidamente foliadas de manera progresiva, a un mismo 
titular de aprovechamiento o de plantación forestal comercial.

Remisión forestal por cada embarque de materias primas forestales

El titular del aprovechamiento forestal o de la plantación forestal comer-
cial deberá requisitar y expedir una remisión forestal por cada embarque de 
materias primas forestales, sus productos o subproductos.
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Limites a las remisiones forestales

Sin embargo, existe una limitante para la figura de la remisión, ya que 
estas no pueden sobrepasar el máximo autorizado en el programa de manejo 
forestal respectivo.

5.2.2 tramitología de la remisión

Los titulares de aprovechamientos forestales y de plantaciones forestales 
comerciales interesados en obtener remisiones forestales, deberán solicitarlo 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante el formato 
que expida, el cual deberá contener lo siguiente:

I. Para realizar el trámite por primera vez:

a)  Número y fecha de autorización o de la constancia de aviso de aprove-
chamiento o plantación, así como código de identificación;

b)  Cantidad de folios solicitados;
c)  Cantidad por tipo de materia prima forestal, productos o subproduc-

tos a transportar, y
d)  Datos de inscripción en el Registro.

Mostrar relación de marqueo

Junto con la solicitud deberá presentarse la relación de marqueo que 
muestre la distribución de productos, incluyendo el volumen autorizado en 
el programa de manejo forestal o previsto en el aviso de aprovechamiento 
forestal, así como saldos. Cuando el trámite se realice a través de repre-
sentante, se acompañará con el instrumento jurídico con el que se acredite 
su personalidad. En caso de estar inscrito en el SIEM, copia simple de su 
registro.

II.  Para trámites subsecuentes, además de lo previsto en los incisos b) y 
c) de la fracción anterior, se deberá indicar:

a)  Número y fecha de oficio de la entrega de los folios inmediatos ante-
riores;

b)  Relación de folios no utilizados y cancelados, y
c)  Volumen extraído acumulado y saldos de la anualidad correspondiente.

Junto con la solicitud deberá presentarse la relación de marqueo que 
muestre la distribución de productos, incluyendo los volúmenes autori-
zados, marcados y saldos. Tratándose de plantaciones forestales comer-
ciales, no se requerirá la relación de marqueo a que se refiere el tramite 
inicial.
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5.2.3 Cancelación de la remisión

La SEMARNAT, tendrá por canceladas las remisiones forestales so-
brantes, cuando el titular del aprovechamiento forestal o de la plantación fo-
restal comercial agote el volumen de aprovechamiento autorizado o previsto 
en el aviso correspondiente para la anualidad respectiva, sin que haya expedi-
do todas las remisiones forestales otorgadas.

Ahora bien, en caso de que el titular del aprovechamiento forestal o de 
la plantación forestal comercial expida la totalidad de remisiones forestales 
otorgadas por la SEMARNAT, antes de que se agote el volumen autorizado 
o previsto en el aviso correspondiente para la anualidad respectiva, podrá 
solicitar nuevas remisiones forestales.

5.2.4 reembarque forestal

Cuando se trasladen del centro de almacenamiento o de transforma-
ción a cualquier destino. Este tipo de trámites se resuelven a partir del día 
hábil siguiente a la recepción de la solicitud. Es obligación de las personas 
físicas o morales, responsables o titulares de centros de almacenamiento y 
de transformación, que pretendan transportar materias primas forestarles 
cuando se trasladen del centro de almacenamiento o de transformación a 
cualquier otro destino.

Vigencia del reembarque forestal

Es importante mencionar que la vigencia con que la cuenta es de un año, 
a partir de la fecha que los reciba el titular o responsable del centro de alma-
cenamiento o de transformación. 

I. Modalidades:
a)  Modalidad A. Trámite por primera vez del titular no inscrito en el 

Sistema de Información Empresarial Mexicano.
b) Modalidad B. Trámites subsecuentes.

II. Concepto
Es un documento que se imprime en papel seguridad, expedido por la 

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS) o las delegacio-
nes federales de la SEMARNAT, en el que se anotan los datos que se requie-
ren para amparar la legal procedencia de las materias primas forestales que 
transitan por el país. 

III. Objeto
Permite tener un mejor control sobre la legal procedencia de las materias 

primas forestales, evitando el aumento del clandestinaje en detrimento de los 
ecosistemas forestales. 
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IV. Tramitología
Escrito libre dirigido al Director General de Gestión Forestal y de suelos 

para el caso del Distrito Federal o al Delegado federal de la SEMARNAT 
correspondiente.

• Datos:

1)  Número y fecha del oficio de autorización y código de identificación 
del centro de almacenamiento o de transformación.

2)  Datos de inscripción en el Registro o de la solicitud de inscripción en 
trámite.

3)  Cantidad de folios solicitados.
4)  Clave única de registro.

• Anexar a la solicitud:

1)  Registro de existencias de productos y subproductos por género ac-
tualizado a la fecha de la solicitud, firmado por el titular o el respon-
sable del centro de almacenamiento o de transformación. (original).

2) Acreditación de la personalidad.
3) Pago de derechos, por concepto de expedición de documentos.
4) En su caso el pago de derechos por cotejo.  

5.2.5 Pedimento aduanal

Cuando se importen y trasladen del recinto fiscal o fiscalizado a un cen-
tro de almacenamiento o de transformación u otro destino, incluyendo árbo-
les de navidad.

5.2.6 Comprobantes fiscales

En estos se indica el código de identificación, en los casos que señalen los 
distintos ordenamientos aplicables.

5.3 Comercialización de recursos forestal

5.3.1 Concepto de plantación forestal comercial

Se entiende por  plantación forestal comercial, el establecimiento, cul-
tivo y manejo de vegetación forestal en terrenos temporalmente forestales o 
preferentemente forestales, cuyo objetivo principal es la producción de mate-
rias primas forestales destinadas a su industrialización y/o comercialización.
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Es importante resaltar que queda prohibido el establecimiento de plan-
taciones forestales comerciales en sustitución de la vegetación primaria nativa 
actual de los terrenos forestales, salvo en los siguientes casos:

1)  Cuando se compruebe mediante estudios específicos que no se pone 
en riesgo la biodiversidad.

2)  Cuando se demuestre mediante estudios específicos que la vegeta-
ción nativa tenga poco valor comercial o biodiversidad, y se juzgue 
conveniente promover plantaciones de especies provenientes de otros 
lugares que se adapten a la zona e inclusive favorezcan la fauna y los 
bienes y servicios ambientales.

La SEMARNAT se encuentra obligada expedir la norma oficial mexi-
cana que establezca las especies de vegetación forestal exótica que ponga en 
riesgo la biodiversidad.

5.3.2 facultad de la COnafOr

Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los 
recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, 
cultivo, transformación y comercialización de los mismos.

5.3.3 nOm´s

Las normas oficiales mexicanas en concordancia con los ordenamientos 
jurídicos aplicables, como son la Ley General de Desarrollo Forestal Susten-
table y su reglamento, normaran lo concerniente a la comercialización de los 
recursos forestales maderables y no maderables.

5.3.4 Competencia de la semarnat

Es competencia de la SEMARNAT otorgar las autorizaciones corres-
pondientes para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en 
superficies mayores de 800 hectáreas, excepto aquéllas en terrenos forestales 
temporales.

5.3.5 Instrumentos económicos de la Política forestal

La asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y econó-
mica a micro y pequeñas empresas para la industrialización primaria y el 
desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercialización, 
así como el desarrollo e integración de la cadena productiva, será objetivo 
primordial para la política forestal a través de su respectivo instrumento 
económico.
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5.3.6 sanción administrativa

Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la docu-
mentación o sistemas de control establecidos para el transporte o comerciali-
zación de recursos forestales.

5.4 aprovechamientos forestales

1. Aprovechamiento forestal
2. Aprovechamiento restringido
3. Área de conservación y aprovechamiento forestal
4. Área de protección forestal
5. Declaración de área de protección forestal
6. Área de restauración forestal
7. Área forestal permanente

5.5 Plantaciones forestales Comerciales

– Prohibiciones en el establecimiento de plantaciones forestales comer-
ciales.

–  Utilización de especies nativas tecnológica y económicamente viables.
– Aviso por escrito de plantación forestal comercial.
 -  Datos del propietario o poseedor
 - Acreditar propiedad o posesión del predio
 - Plano georeferenciado
 - Programa de maneja de plantación forestal simplificado
 - Situación legal del predio o conjunto de predios
–   Solicitud de autorización o plantación forestal comercial de ejidos o 

comunidades.
–   Emisión de constancia de registro una vez presentado el aviso de plan-

tación forestal comercial.
–  Aprovechamiento de la plantación forestal comercial
–   Informe anual de actividades desarrolladas en las fases de trabajo.
–  Autorización de la SEMARNAT para realizar plantaciones en super-

ficies mayores a 800 hectáreas.
–   Contenido y requisitos de los niveles de programas de manejo de plan-

tación forestal comercial mexicana.
–  Facultades de la SEMARNAT respecto al programa de manejo de 

planeación forestal comercial. 
 -  Requerir información faltante
 -  Autorizar la plantación comercial y en su caso determinar medidas
 -  Negar la autorización
–  Nuevo aviso de forestación comercial o solicitud de autorización.
–  Responsables del manejo de la plantación forestal comercial.
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5.6 aprovechamiento de los recursos forestales no maderables

–   IAviso o escrito por aprovechamiento de recursos no maderables.
–   IAprovechamientos comerciales de recursos forestales maderables y 

no maderables.
–   IResponsables en el manejo del programa simplificado.
–   IAutorización de aprovechamientos de recursos no maderables en ries-

go, especies amenazadas, en peligro de extinción, raras o sujetas a pro-
tección especial.

–   INo otorgamiento de autorización.

5.7 Colecta y uso de recursos forestales

–   IAutorización de colecta y uso de recursos biológicos con fin de utili-
zación en investigación y biotecnología.

 - Condiciones para otorgar la autorización
 - Aviso de colecta a la SEMARNAT
–   IReconocimiento de derechos a las comunidades indígenas
–   IAprovechamiento de los conocimientos de los puebles y las comuni-

dades indígenas.
–   IRevocación del permiso.
–   IAutorización por colecta de especies forestales maderables y no ma-

derables con fines de investigación científica.
Solicitud De manipulación o modificación genética de germoplasma 

para obtener organismos vivos genéticamente modificados.
Aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso do-

méstico, actividades silvopastoriles en terrenos forestales y las de agrosilvi-
cultura.

Obligación de la CONAFOR para promover y apoyar el conocimiento 
biológico tradicional de pueblos y comunidades indígenas y ejidos.

Aprovechamiento de recursos forestales en hábitat de especies de flora y 
faunas silvestres endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

5.8 Proárbol

ProÁrbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que 
ordena en un solo esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y 
propietarios de terrenos para realizar acciones encaminadas a proteger, con-
servar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en bosques, 
selvas y zonas áridas de México8.

8  Comisión Nacional Forestal, http://www.conafor.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=432&
Itemid=455 (vi: 25-08-2010)
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La CONAFOR, es el órgano encargado de llevar a cabo la administra-
ción de ProÁrbol, bajo reglas de operación y a través de convocatoria anual 
en la que se establecen los requisitos, pasos y procedimientos para la asigna-
ción y entrega de recursos a los beneficiarios.

ProÁrbol tiene por objeto, que los recursos públicos sean destinados a 
impulsar el desarrollo sustentable para beneficio de los propietarios y habi-
tantes de las regiones forestales y del país en general.

Los requisitos para obtener los beneficios de ProÁrbol son los siguientes:

1.  Presentar solicitud y anexos técnicos correspondientes cubriendo los 
criterios establecidos por la CONAFOR.

2.  Comprobar se mexicano, ya sea con credencial de elector, cartilla mi-
litar, pasaporte o carta de naturalización.

3.  Mostrar el documento que acredite la posesión o propiedad del te-
rreno.

4.  En caso de tratarse de un ejido o comunidad, la solicitud de apoyo se 
deberá presentar en el acta de asamblea.

Así mismo, los recursos se destinarán para las siguientes actividades:

 1.  Reforestación.- Recursos para el establecimiento de vegetación fores-
tal.

 2.  Mantenimiento de áreas.- Recursos para el sostenimiento de las plan-
taciones realizadas.

  3.  Protección de áreas reforestadas.- Pago por acciones que protejan las 
áreas reforestadas.

  4.  Conservación y restauración de suelos.- Recursos para ejecutar obras 
y prácticas de restauración y conservación que sirvan para controlar 
los procesos de degradación y mantener la productividad potencial 
de los suelos.

  5.  Mantenimiento.- De obras y prácticas de conservación de conserva-
ción de suelos.

  6.  Servicios ambientales.- Pagos por los servicios que otorgan los eco-
sistemas forestales bajo los conceptos hidrológicos y biodiversidad.

  7.  Infraestructura forestal.- Adquisición de equipo y maquinaria, así 
como también, caminos forestales.

  8.  Ordenamiento territorial comunitario.- Estudio de planeación y or-
ganización que incluye aspectos sociales, económicos y ambientales.

  9.  Evaluación rural participativa.- Proceso de diagnostico y planeación 
para fortalecer el desarrollo en ejidos y comunidades.

10.  Estudios forestales.- Manifestación de impacto ambiental particular 
o regional, programas de manejo forestal maderable, estudios técni-
cos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables y 
el plan de manejo de vida silvestre.
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11.  Silvicultura.- Cultivo forestal en aprovechamientos maderables, prác-
ticas de manejo para aprovechamientos no maderables y de la vida 
silvestre.

12.  Plantaciones forestales comerciales.- Recursos destinados al estable-
cimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales maderables y 
no maderables.

5.8.1 Problemáticas surgidas por Pro—árbol

 La principal problemática surgida con Pro-Árbol, es que los recursos 
asignados a los beneficiarios, ya sean dueños de predios privados, ejidata-
rios o comuneros no destinan dichos recursos al aprovechamiento, cuidado 
y manejo de los recursos forestales por diversas circunstancias, así mismo, al 
realizar visitas de verificación por parte de los inspectores de la CONAFOR 
y se percatan de los recursos no han sido destinados a sus fines, llegan a un 
acuerdo con los propietarios, poseedores, ejidatarios y comuneros para que 
los verdaderos hechos u omisiones no se asienten en el acta de inspección, y 
los mismos se cambien por una redacción que contemple que las obligaciones 
del beneficiario han sido cumplidas cabalmente. 

6. naturaleza JurídICa de la PrOteCtOra de bOsques del estadO  
de méxICO (PrObOsque)

La Protectora de Bosques del Estado de México (en adelante PROBOS-
QUE), es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, creado en 1990, y sectorizado a la Secretaría del Desarro-
llo Agropecuario (en adelante la SEDAGRO) a partir de marzo 24 de 2006.

Las atribuciones de PROBOSQUE son las siguientes:

Recursos forestales competencia del Estado de México

1.  Planear y programar la protección, conservación, reforestación, fo-
mento y vigilancia de los recursos forestales del Estado de México.

Inventario forestal del Estado de México

2.  Realizar el estudio dasonómico que permita clasificar los bosques y 
suelos de vocación forestal en el territorio estatal; formular y actuali-
zar permanentemente el inventario forestal.

Fomento y desarrollo de los recursos forestales del Estado de México

3.  Proponer, para el fomento y desarrollo de los recursos forestales, el 
establecimiento de áreas de reserva para proteger la biosfera, de mo-
numentos naturales, así como de zonas de protección forestal para la 
conservación de los ecosistemas.
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 Limpieza y saneamiento de bosques y control de aprovechamientos fores-
tales

4.  Organizar la limpieza y saneamiento de los bosques y el control de los 
aprovechamientos forestales para el abastecimiento de los núcleos de 
población rural.

Campañas de prevención y combate de incendios, plagas y enfermedades

5.  Organizar campañas permanentes para prevención y combate de in-
cendios, plagas y enfermedades, así como controlar el pastoreo de zo-
nas forestales.

Realización de trabajos forestales

6.  Realizar trabajos de reestructuración y reforestación, defensas de sue-
los y otros encaminados a proteger y utilizar con mayor provecho los 
bosques, los suelos y las aguas, así como organizar a la sociedad en 
general para estos fines.

Realización de programas de investigación

7.  Realizar programas de investigación para el desarrollo de los recursos 
y especies forestales y para el perfeccionamiento de sus técnicas, siste-
mas y procedimientos.

Creación de viveros y zonas de reforestación

8.  Promover y coordinar con los sectores público, social y privado, la 
creación de viveros y zonas de reforestación.

Inspección y vigilancia de zonas forestales

9.  Inspeccionar y vigilar las zonas forestales, así como los aprovecha-
mientos autorizados.

Peritos forestales

10.  Organizar los servicios técnicos, así como el registro y control de los 
peritos forestales.

Adquisición de bienes y realización de actos

11.  Adquirir toda clase de bienes y realizar los actos que se requieran 
para el cumplimiento de su objeto.

7. PrOgrama de refOrestaCIón y restauraCIón Integral de mICrOCuenCas 
(PrOrrIm) de la PrOteCtOra de bOsques del estadO de méxICO 

Como bien es sabido, los bosques del Estado de México producen la 
mayor parte del agua que permite satisfacer el consumo humano, la agri-
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cultura y la industria, tanto de dicha entidad como de la Ciudad de Mé-
xico, en este sentido, el Gobierno del Estado de México, a través de la 
SEDAGRO por conducto de PROBOSQUE, impulsa el Programa de Re-
forestación y Restauración Integral de Microcuencas (PRORRIM), cuyo 
objetivo es el de proteger las fuentes más importantes de generación y al-
macenamiento de agua, mediante el otorgamiento de apoyos transitorios 
para fomentar el establecimiento y el mantenimiento de las reforestaciones 
y plantaciones forestales comerciales.

7.1 Conclusiones respecto a PrObOsque

PROBOSQUE, es un órgano descentralizado del gobierno del Estado 
de México, mismo que cuenta con facultades de inspección y vigilancia 
en materia forestal que sea competencia de dicha entidad federativa, sin 
embargo, al igual que la PROFEPA, emite actos administrativos que no se 
encuentran debidamente fundados y motivados, por lo que sus actuaciones 
son impugnadas y resueltas a favor de particular, generando así, que no 
exista una verdadera y eficaz procuración de justicia ambiental en el Esta-
do de México.

8. aCtOs de InsPeCCIón y vIgIlanCIa en materIa ambIental

La Ley General establece que la prevención y vigilancia forestal es 
cargo de la SEMARNAT a través de la PROFEPA, teniendo así como fun-
ción primordial la salvaguardia y patrullaje de los recursos y ecosistemas 
forestales, así como la prevención de infracciones administrativas del orden 
forestal.

En este sentido, por conducto de personal autorizado de la Dirección 
General de Inspección y Vigilancia Forestal de la PROFEPA realiza visitas u 
operativos de inspección en materia forestal, con el objeto de verificar el cum-
plimiento de la Ley General y su Reglamento, las Normas Oficiales Mexica-
nas aplicables y las demás disposiciones que de ellos deriven.

Así mismo, los propietarios y poseedores de terrenos forestales o pre-
ferentemente forestales, así como también los titulares de autorizaciones de 
aprovechamiento de recursos forestales maderables, quienes realicen activi-
dades de forestación y reforestación, y las personas que transporten, alma-
cenen o transformen materias primas forestales, se encuentran obligados a 
dar facilidades a los inspectores autorizados para la realización de visitas u 
operativos de inspección, de no ser así, se aplicarán las medidas de seguridad 
y las sanciones previstas en la Ley General y en los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables.

Cabe señalar que el desarrollo de los procedimientos de inspección son 
los establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.
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8. 1 Orden de Inspección

La orden de inspección es el documento público, debidamente fundado 
y motivado que expide la autoridad ordenadora, (en este caso la Dirección 
General de Inspección y Vigilancia Forestal de la PROFEPA) en la cual se 
precisa el lugar o zona que habrá de inspeccionar y el objeto de la diligencia, 
así mismo, se encontraran inmersos los nombres personal autorizado para 
practicar la inspección.

El personal autorizado se encuentra obligado, al iniciar la inspección, a 
identificarse debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, 
exhibiéndole para tal efecto, credencial vigente con fotografía, expedida por 
la PROFEPA que lo acredite para realizar visitas de inspección en materia 
forestal, mostrándole la orden de inspección respectiva, entregándole copia 
de la misma con firma autógrafa, y se le requerirá para que nombre dos tes-
tigos, y en caso de negativa o que los designados no acepten fungir como tal, 
los inspectores se encuentran facultados para designarlos, y si no es posible 
encontrar en el lugar de la visita quien pudiera ser designada como testigo, el 
personal actuante asentara en el acta de inspección dicha circunstancia, sin 
que afecte la validez de la misma.

8.2 acta de Inspección

Es acta de inspección es el documento público realizado por el personal 
actuante de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal de la 
PROFEPA, donde se asientan los hechos, actos u omisiones resultado de la 
inspección.

En este sentido, en toda visita de inspección se levanta acta, en donde se 
hacen constar de forma circunstanciada los hechos u omisiones que se presen-
taron durante la diligencia. 

Cabe mencionar que el ordenamiento jurídico supletorio en materia fo-
restal es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
lo que no contemple dicho cuerpo normativa será supletoria la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (en adelante la Ley Federal), por tanto, las actas 
de inspección deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Federal, 
mismo que consisten en que sea por escrito, que contengan los datos precisos de 
identificación de la orden de inspección, los datos precisos del personal actuan-
te y del visitado, descripción precisa de los hechos u omisiones, que el visitado 
ofrezca lo que a su derecho convenga, el nombramiento de testigos, concebida 
la inspección se debe cerrar el acta y entregarle su respectiva copia al particular.

Ahora bien, si en una visita u operativo de inspección se determine que 
existe riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales, 
o cuando los actos, hechos u omisiones pudiesen dar lugar a la imposición de 
un decomiso como sanción administrativa, la PROFEPA podrá tomar algu-
nas de las siguientes medidas:
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1.  Aseguramiento precautorio.- De productos o materias primas forestales, 
así como de los bienes, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cual-
quier instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que 
origine la imposición de la medida de aseguramiento precautorio.

2.  Clausura temporal, parcial o total.- De instalaciones, maquinaria o equi-
pos, para el aprovechamiento, almacenamiento o transformación de re-
cursos o materias primas forestales o instalaciones en donde se desarrollen 
los actos que puedan dañar la biodiversidad o los recursos naturales.

3.  Suspensión temporal, parcial o total.- De los aprovechamientos auto-
rizados o de la actividad de que se trate.

8.3 acuerdo de emplazamiento

 El acuerdo de emplazamiento es el acto por el cual la Dirección Ge-
neral de Inspección y Vigilancia Forestal de la PROFEPA, notifica al inspec-
cionado que se ha iniciado un procedimiento administrativo en su contra.

 En este sentido, recibida el acta de inspección por la autoridad, re-
querirá al interesado mediante notificación personal o correo certificado con 
acuse de recibo para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de 
urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autori-
zaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para 
su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá 
señalarse al inspeccionado que cuenta con un término de quince días para 
que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas 
que considere procedentes en relación con la actuación de la Dirección Gene-
ral de Inspección y Vigilancia Forestal. 

Ahora bien, admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el ins-
peccionado, o habiendo transcurrido el término de quince días, sin que haya 
hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para 
que en un plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos.

8.4 escrito de alegatos

El escrito de alegatos consiste en las razones de hecho y jurídicas que 
desarrolla el particular con motivo de todo lo actuado en el procedimiento 
administrativo y las pruebas que ofreció durante la etapa probatoria, tratan-
do de convencer a la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal de 
la PROFEPA de que a él le asiste la razón jurídica.

8.5 resolución administrativa

La resolución administrativa es el documento público por medio del 
cual la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal de la PROFE-
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PA resuelve el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, seña-
lándose o en su caso adicionándose las medidas que deberán llevarse a cabo 
para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado 
al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor 
conforme a las disposiciones aplicables.

Ahora bien, las sanciones que se impongan en la resolución administra-
tiva emitida por la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la PRO-
PEFA son las siguientes:

1. Amonestación.
2. Imposición de multa.
3.  Suspensión temporal, parcial o toral.- De las autorizaciones de apro-

vechamiento de recursos forestales o de plantación forestal comercial, 
o de la inscripción registral o de las actividades de que se trate. (La 
SEMARNAT ordena que se haga la inscripción de la suspensión revo-
cación correspondiente en el Registro Forestal Nacional)

4.  Revocación.- De la autorización o inscripción registral. (La SEMAR-
NAT ordena que se haga la inscripción de la suspensión revocación 
correspondiente en el Registro Forestal Nacional)

5.  Decomiso.- De materias primas forestales obtenidas, así como de los 
instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas y de los medios de 
transporte utilizados para cometer la infracción, debiendo considerar 
el destino y resguardo de los bienes decomisados.

6.  Clausura temporal o definitiva, parcial o total. - De las instalaciones, 
maquinaria y equipos de los centros de almacenamiento y transfor-
mación de materias primas forestales, o de los sitios o instalaciones 
donde se desarrollen las actividades que den lugar a la infracción res-
pectiva.

Así mismo, la PROFEPA es la autoridad encargada de sancionar las in-
fracciones, tomando en consideración la gravedad de la infracción cometida, 
conforme a los siguientes parámetros.

1.  Los daños que se hubieren producido o puedan producirse así como 
el tipo, localización y cantidad del recurso dañado.

2.  El beneficio directamente obtenido.
3. El carácter intencional o no de la acción u omisión.
4.  El grado de participación e intervención en la preparación y realiza-

ción de la infracción.
5.  Las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor.
6.  La reincidencia.

9. medIOs de ImPugnaCIón

9.1 recurso de revisión 

El recurso de revisión en materia ambiental es el procedimiento legal 
de que dispone el particular que ha sido afectado en su esfera jurídica por 
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la resolución administrativa emitida por la Dirección General de Inspección 
y Vigilancia Forestal de la PROFEPA, con el fin de que la misma revise su 
propio acto que emitió, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o 
lo modifique en caso de demostrarse la ilegalidad del mismo, en virtud de los 
agravios manifestados por parte del inspeccionado.

9.2 Juicio de amparo Indirecto

El juicio de amparo indirecto es un proceso constitucional reclamán-
dose actos de autoridad violatorios de garantías individuales (en este caso 
la resolución administrativa emanada por la PROFEPA) que tiene como fi-
nalidad proteger al quejoso (en nuestro caso el inspeccionado) restituyendo 
las cosas al estado en que se encontraban antes de efectuarse la violación 
reclamada.

9.3 Juicio de nulidad

El juicio de nulidad es aquel que se promueve ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de la emisión de la resolución 
administrativa emitida por la Dirección General de Inspección y Vigilancia 
Forestal de la PROFEPA por no satisfacer el interés jurídico del recurrente.

9.4 Juicio de amparo directo

De igual forma que el amparo indirecto, es un proceso constitucional 
donde se reclaman actos de autoridad violatorios de garantías individuales, 
(en este caso la sentencia del Tribunal Federal de Justicias Fiscal y Adminis-
trativa) teniendo como finalidad proteger al quejoso, restituyendo las cosas 
al estado en que se encontraban antes de efectuarse dicha violación. Cabe 
mencionar que el amparo directo solo es procedente si se agotan todos los 
recursos existentes de la legislación que rige el acto, una vez agotadas, amparo 
procederá.

10. PartICIPaCIón de la PrOCuraduría general de la rePúblICa

La Procuraduría General de la República (en adelante la PGR), es la 
autoridad competente para investigar y perseguir los delitos ambientales fe-
derales a través de su Unidad Especializada de Delitos Ambientales y Leyes 
Especiales. 

Así mismo, la PGR con base en sus funciones y en coordinación con las 
Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal e incluso con la 
ayuda de la Secretaría de Defensa Nacional, llevan a cabo operativos en áreas 
naturales protegidas, en ejidos, comunidades o predios particulares donde se 
encuentren ecosistemas forestales con motivo de combatir la tala ilegal. 
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En este orden de ideas, el papel de la PROFEPA junto con la PGR, tam-
bién es fundamental, ya que en conjunto llevan a cabo operativos en zonas 
consideradas de alta tala ilegal. Así mismo, la PROFEPA turna asuntos a la 
PGR en caso de cerciorarse en sus procedimientos administrativos de un acto 
u omisión que pueda constituir un delito ambiental federal.

11. COnClusIOnes

11.1 Es necesaria una verdadera coordinación entre la Federación, los Esta-
dos, los Municipios y en su caso el Distrito Federal en materia de combate a 
la tala ilegal, ya que hoy en día la delincuencia organizada esta devastando 
con los recursos forestales, y la falta de coordinación es una gran ventaja para 
aquellas personas que cometen delitos en materia ambiental.

11.2 En sumamente necesario que la Dirección General de Inspección y Vigi-
lancia Forestal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, funden 
y motiven debidamente todos los actos del procedimiento administrativo, so-
bre todo, la resolución, ya que al encontrarse solo una ilegalidad a la misma 
el particular podrá impugnarla a través del juicio de nulidad o bien por medio 
del juicio de amparo, y la autoridad resolverá a favor de los intereses jurídicos 
del particular.

11.3 Sin duda alguna, la educación ambiental es primordial en el cuidado y la 
conservación de los recursos forestales, en este sentido, la sociedad mexicana 
debe tomar en cuenta que los bosques son generadores agua, prestan servi-
cios ambientales, funcionan como sumideros de dióxido de carbono (CO2) 
y sobre todo que los bosques pueden ser aprovechados, pero de una forma 
sostenible.

11.4 Se deben implementar más acciones de vigilancia respecto a los recursos 
proporcionados a los beneficiarios de “ProÁrbol”, de esta forma la autoridad 
podrá cerciorarse de que dichos recursos son destinados a la administración, 
cuidado y conservación de los ecosistemas forestales, y en caso contrario, san-
cionar a toda persona que no cumpla con las obligaciones establecidas en el 
Programa.

11.5 Es importantísimo el combate a la corrupción, ya que la misma ha ge-
nerado que se provoquen daños significativos a los ecosistemas forestales, y 
como bien es sabido, la afectación de dichos sistemas nos perjudica a todos y 
cada uno de nosotros.
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meCanIsmOs Para a valOrIzaçãO  
da flOresta 

BAstiAAn PhiliP reydon
Professor Livre Docente do NEAA/IE/UNICAMP

1. IntrOduçãO 
No Brasil até bem recentemente as florestas eram vistas como uma bar-

reira a ser transposta ao uso eficiente do solo. A simples existência de florestas 
na propriedade era sinônimo de não uso do solo, inclusive a garantia dos 
direitos de propriedade estava associada à existência de terras desmatadas. 
Algumas autoridades compreenderam ainda nos anos 60 os riscos que exis-
tiriam na continuidade deste modelo e o Código Florestal foi estabelecido, 
uma política baseada no princípio do comando e controle, que procurou co-
locar limites quantitativos à transformação da floresta em área agrícola nas 
propriedades particulares. Mas apenas parte dos proprietários efetivamente 
cumpriu esta legislação, e o próprio governo continuou utilizando a noção de 
terra trabalhada, oposta à floresta em pé, como garantia da posse na transfor-
mação em propriedade. Uma das razões para isto é que as efetivas causas (os 
“drivers”) do desmatamento não são analisadas de forma clara. 

As mudanças no código florestal durante o governo Fernando Henrique 
Cardoso mantiveram a tendência do uso exclusivo de políticas de Comando 
e Controle na área de florestas, aumentando ainda mais as obrigações de ma-
nutenção de áreas florestadas nas propriedades.

No atual debate sobre o código florestal a questão é novamente coloca-
da no sentido de se conseguir um novo conjunto de regras e limitações, sem 
que se discutam efetivamente as causas do desmatamento e sem que se façam 
propostas com um caráter de incentivo à preservação. 

 Há a necessidade de se mudar a direção das discussões: há que se buscar 
políticas, mecanismos e arranjos que priorizem os incentivos à preservação e 
diminuir a importância dos mecanismos que coloquem restrições. Para isto, 
todos os tipos de políticas de incentivo econômico podem ser bastante úteis. 

É inegável que as fortes ações de comando e controle1 e incentivo econô-
mico2 implementadas nos últimos anos, complementando o Código Florestal 

1  As principais Políticas de Comando e Controle, intervenções diretas do Estado que modificam o comportamento 
dos desmatadores, foram as operações: a) Curupira (2005) e Arco de Fogo (2008) que combateram a extração ilegal 
de madeira; b) decreto 6321/07 que restringe a concessão de crédito pelos bancos e obriga os proprietários dos 
municípios que mais desmatam a se recadastrarem; c) a criação de Unidades de Conservação somando mais 20 
milhões de ha aos mais de 80 milhões há já existentes, totalizando 273 UC’s; d) homologação 87 Terras Indígenas e 
aproximadamente 18 milhões de há; e) restrição aos produtos agropecuários advindos de propriedades nos municí-
pios com maior incidência de desmatamento.  
2 As políticas de Incentivo Econômico, que usam mecanismos econômicos (preços ou outros) para incentivarem ou 
inibir os agentes econômicos a diminuir o desmatamento foram as seguintes: a) operação Arco Verde (2008) Linha 
especial de crédito no âmbito do FNO, FNE e FCO para a recuperação de áreas degradadas, reflorestamento, ma-
nejo e regularização ambiental na Amazônia Legal.
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vigente, tiveram um papel crucial na redução do desmatamento, mas como 
dependem da intervenção direta do Estado dificilmente podem ser mantidas 
no longo prazo e uma solução mais definitiva ainda se encontra distante.

Como os principais indutores produtivos do desmatamento, desde a pe-
cuária passando pela necessidade de produção de grãos persistirão, há que se 
buscar soluções que sejam perenes. 

Este trabalho tem como objetivo central mostrar que a solução defini-
tiva deste problema passa necessariamente pelo incentivo econômico ao não 
uso da floresta. Isto é, colocar proibições ou limites ao desmatamento dificil-
mente solucionará o problema, tanto por ser impossível fiscalizar tudo, quan-
to pelo fato de que as proibições deveriam ser guardadas para o que pode ser 
fiscalizado e que tem um caráter mais sagrado. 

Neste contexto duas são as políticas de incentivo econômico que devem 
ser utilizadas: pagamento por serviços ambientais (PSA) e incentivos fiscais 
(via ITR) aos proprietários que mantém floresta intacta além da reserva legal. 
Mas ambas as políticas requerem a solução de outro problema, que também é 
uma das principais causas do desmatamento, que é a ausência de governança 
fundiária no país. A ausência de governança fundiária se expressa de diferen-
tes formas: ausência de um cadastro, existência de muitas posses, incapacida-
de de se estabelecerem zoneamentos entre outros. 

Para mostrar isto, o presente artigo se inicia com uma discussão sobre 
as causas do desmatamento, apresentando uma breve descrição de alguns 
estudos que analisam a problemática, como identificam as principais cau-
sas do desmatamento para se poder enfrentá-lo. Ainda neste item mostra-se 
que dois problemas, que aparecem marginalmente na literatura são, de forma 
combinada, os principais determinantes do desmatamento da floresta: a es-
peculação com terras através do próprio desmatamento da terra e a ausência 
de governança fundiária. 

No item 3 há uma breve descrição dos principais políticas de incentivo 
econômico destacando o pagamento por serviços ambientais (PSA) e o sub-
sidio através do imposto territorial rural. O item 4 procura mostrar como a 
Governança fundiária é necessária à redução do desmatamento e para garan-
tir o funcionamento do pagamento por serviços ambientais. Finalmente nas 
conclusões, faz-se um resumo dos principais argumentos do artigo. 

2. O desmatamentO e suas Causas 

Segundo FAO (2010) “Brasil perdeu uma média de 2,6 milhões de hecta-
res de florestas por ano nos últimos 10 anos, comparado com uma perda anual 
de 2,9 milhões de hectares anuais na década de 90; na Indonésia as perdas 
foram de 500 mil hectares no período de 2000-2010 e de 1,9 milhão de hectares 
no período de 1990-2000.”

O gráfico 1, que consiste no levantamento do desmatamento da Ama-
zônia, com base em imagens de satélite, evidencia que o desmatamento nos 
últimos anos girou em torno de 6,4 e 7,4 milhões de ha, o que representa uma 
melhora substantiva, mas ainda é um desmatamento muito elevado para um 
bioma com as características do Amazônico. 
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Gráfico 1 – Desmatamento na Amazônia Legal 

FONTE: PRODES (2011)  

A questão central que se coloca agora é como efetivamente diminuir o 
desmatamento na Amazônia sem que haja um engessamento da economia e 
do desenvolvimento da região como as medidas adotadas recentemente oca-
sionaram. O desmatamento da floresta Amazônica é um processo complexo 
com múltiplos determinantes e objeto de diferentes estudos teóricos e empíri-
cos3. Margulis (2000:9) afirma que: 

 “Não acreditamos que exista uma força principal que impulsione ou que ex-
plique sozinha os desmatamentos na Amazônia. As causas são várias e decor-
rem de uma combinação sofisticada de diversas variáveis e fatores”. 

Os principais grupos de variáveis que induzem ao desmatamento, pre-
sentes em Margulis (2000) e na maior parte dos autores são:

a)  ganhos associados ao uso da terra na Amazônia – determinados por 
preços agrícolas, aumento dos preços da terra, variação nos preços 
dos insumos, aumento nos preço da madeira e a diminuição dos sa-
lários rurais;

3  Soares Filho et alli (2005:1) resumem bastante bem a discussão da seguinte forma: “As causas históricas e presentes 
do desmatamento na Amazônia são diversas e frequentemente inter-relacionadas. Compreendem desde incentivos 
fiscais (Mahar, 1988; Schmink e Wood, 1992; Moran, 1993) e políticas de colonização no passado (Hecht, 1985; 
Hecht e Cockburn, 1990; Schmink e Wood, 1992; Andersen e Reis, 1997; Laurance, 1999), as quais desencadearam 
uma forte migração para Amazônia como válvula de escape para os problemas sociais de outras regiões (Skole et al., 
1994); recorrentes conflitos fundiários motivados pela ausência de titularidade da terra e pela pressão da reforma 
agrária (Fearnside, 1985 e 2001; Soares-Filho et al., 2004); até o recente cenário macroeconômico (Margulis, 2002), 
envolvendo o avanço da exploração madeireira (Nepstad et al., 2001), da pecuária (Mertens et al., 2002; Kaimowitz et 
al., 2004) e o boom do agronegócio, notadamente a expansão das culturas de soja sobre áreas de pastagens (Alencar et 
al., 2004a). Investimentos em infra-estrutura, sobretudo a abertura de estradas e pavimentação (Nepstad et al., 2000; 
Carvalho et al., 2001; Laurance et al., 2001), completam esse quadro, posto que promovem a viabilidade econômica 
da agricultura e da exploração madeireira na Amazônia central, com consequente valorização de suas terras”.
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b)  políticas públicas e crédito – a disponibilidade de recursos credití-
cios baratos (FINAM, FNO), e de políticas de incentivo fiscais (SU-
DAM); 

c)  acessibilidade – a construção de rodovias e/ou outras obras que faci-
litem o acesso a áreas de fronteira; 

d)  macroeconomia – fases de crescimento do PIB, crescimento da po-
pulação. 

Na medida em que estes quatro agrupamentos de variáveis têm inter-
ferido diretamente no desmatamento da Amazônia, pode-se dizer que após 
as intervenções dos últimos anos e a crise de 2008/9, todos estariam tendo 
impactos positivos no desmatamento, mas nem por isto o desmatamento 
aumentou. Por outro lado, mesmo nos períodos aonde estas variáveis não 
apresentavam crescimento o desmatamento crescia. Isto indica que há outros 
fatores mais profundos cuja importância relativa não tem sido destacada.

No nosso entender o desmatamento da Amazônia é fruto da continui-
dade da tradicional forma de expansão da fronteira agrícola brasileira com a 
ocupação de terras virgens (privadas ou públicas), a extração de sua madeira 
de lei, a instalação da pecuária4 e posteriormente o desenvolvimento de uma 
agropecuária mais moderna. Estas atividades econômicas exercem o papel de 
gerar renda, legitimar a ocupação dos novos proprietários no curto prazo, 
quase sem necessidade de recursos5. No longo prazo as terras ou permanecem 
com pecuária mais intensiva, ou se existir demanda, serão convertidas para 
grãos ou outra atividade econômica. 

Mas o que importa é que existe a expectativa de que haverá demanda 
por esta terra6, para ser utilizada em algum momento do futuro, fazendo com 
que seus preços se elevem significativamente. E quanto mais próxima da utili-
zação produtiva maior é a valorização destas terras. 

Nos vários estudos de Margulis (2000 e 2003) e na literatura já citada a 
questão da especulação com a terra aparece, mas normalmente associada ao 
crescimento do preço da terra. Efetivamente o preço da terra na região Norte, 
grosso modo, acompanha os movimentos do preço da terra do restante do 
país, não gerando grandes ganhos especulativos. 

2.1 O desmatamento e a especulação fundiária

A especulação com a terra é o principal motor do desmatamento da flo-
resta Amazônica, se dá de uma forma muito mais microeconômica e associa-

4  Reydon e Romeiro (2000) mostramos que o principal motor da pecuarização é, por um lado a existência de muita 
terra devoluta passível de ser apropriada, associada a possibilidade de, a baixos custos, instalar a pecuária tornando 
o desmatamento uma estratégia de valorização do capital imbatível.
5  Com frequência são estes mesmos ocupantes que se utilizam de mão de obra escrava. 
6  Esta é decorrente do aumento de preços da arroba do boi gordo, da soja ou mesmo do anúncio que o país será o 
maior produtor de álcool do mundo. No período recente estes fatores convergiram, fazendo com que a demanda por 
terras crescesse mais ainda e seus preços também, pressionando ainda mais o desmatamento.  
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da à própria ocupação da terra, e pode ser muito mais claramente percebida 
quando em pesquisas de campo. O que ocorre na realidade é que qualquer 
pessoa que adquire ou ocupa a terra com floresta tem a clara percepção que 
sua terra, isto é seu investimento, se valoriza com o processo de desmatar. 
Segundo a tabela 1, observa-se inicialmente que os preços da terra com mata 
nos estados diferentes estados variam entre R$ 108,00 no Acre à R$ 546,00 
no estado do Mato Grosso. Observa-se ai também como os estado menos 
desmatados tem os preços mais baixos da mata, enquanto os estados do Mato 
Grosso, Pará e Rondônia tem os preços mais elevados.

Mas, a conclusão mais importante que se tira da tabela é que em todos 
os estados o desmatamento sempre valoriza a propriedade, significativamen-
te, na média destes estados o desmatamento mais que quadruplica o valor da 
terra. No caso extremo, do Acre multiplica este valor por mais de 14 vezes, 
enquanto no estado do Amazonas multiplica o valor da terra por quase 10 
vezes. Poucos investimentos têm retornos tão elevados quanto estes. Outra 
informação importante que se obtém da tabela 1 abaixo é que quanto mais 
desmatada é a área menores são os ganhos oriundos do desmatamento, os 
estados do Amazonas e Acre tem as maiores variações nestes preços. 

Há que se levar em conta que estes proprietários além do ganho patri-
monial com o desmatamento, tem os ganhos oriundos da venda da madeira 
(em Cotriguaçú-MT estima-se um retorno líquido de R$ 2400/há) e do seu 
uso econômico posterior, se com pecuária, com uma receita líquida adicio-
nal de mais de R$ 120,00 por hectare/ano7. Portanto o maior catalisador do 
desmatamento é a combinação dos ganhos da valorização da terra, na sua 
conversão de floresta em terra produtiva, associada aos ganhos da madeira e 
da pecuária, estabelecida posteriormente. 

Tabela 1 – PREÇOS MÉDIOS DE TERRAS DE MATAS E DE PASTA-
GENS Estados da Amazônia – em R$/ha correntes de 2008

7  Vide Margulis (2003).

ESTADOS Mata R$/ha Pastagem R$/ha Variação  %

Acre 108,00 1571,80 1455,4

Amapa 141,00 800,00 567,4

Amazonas 132,43 1243,91 939,3

Pará 457,73 1509,40 329,8

Rondônia 358,50 1762,50 491,6

Mato Grosso 546,13 2083,69 381,5

Média NORTE 416,53 1832,39 439,9

Fonte: AgraFND (2009)
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2.2. as terras devolutas e a ausência de governança fundiária

Este processo de aquisição e desmatamento, que já é muito rentável em 
áreas privadas, torna-se muito mais lucrativo nas terras devolutas, que segun-
do estimativas8 representa 42% do total da área da Amazônia, onde ocorre a 
maior parte dos desmatamentos. Isto é, no apossamento das terras devolutas, 
os ganhos oriundos da madeira, da pecuária e da valorização da terra se mul-
tiplicam, pois a terra em si não precisou ser adquirida, apenas usurpada do 
patrimônio público9.

Esta prática do apossamento pode ser atestada na ausência de cadas-
tro e efetiva regulação da propriedade da terra no Brasil e particularmente 
na Amazônia. Os dados cadastrais existentes, baseados nas declarações dos 
proprietários de terras que se cadastraram no INCRA, mostram que, em 
2003, 35% dos 509 milhões de hectares de terra na Amazônia Legal estavam 
ocupados sob o direito de posse privado, seja como propriedade registrada 
ou como posse. Por outro lado, o recente processo de criação de reservas, 
quer Federais quer Estaduais, de diferentes tipos fez com que hoje 42% da 
Amazônia Legal esteja sob algum tipo de proteção; aproximadamente me-
tade dessa área eram Terras Indígenas e a outra metade Unidades de Con-
servação de vários tipos. Os 24% restantes não estavam em nenhuma dessas 
categorias e, portanto, são tecnicamente consideradas terras públicas sem 
alocação (Figura 1). 

Mas a situação é mais complexa e incerta do que estes números indi-
cam. Muitas das Áreas Protegidas estão fisicamente ocupadas por usuá-
rios privados, cujas reivindicações de ocupação podem ou não ter validade 
de acordo com a legislação complexa previamente apresentada. A grande 
área descrita como privada pelo sistema cadastral também está em dúvida. 
Dos 178 milhões de hectares declarados como propriedades privadas, 100 
milhões de hectares podem estar baseados em documentação fraudulenta. 
Outros 42 milhões de hectares dessa área são classificados a partir de decla-
rações cadastrais como posse, que podem ou não ser passíveis de regulariza-
ção fundiária, novamente dependendo das suas circunstâncias de tamanho, 
história e localização10. Dessa forma, 30% da área pode ser legalmente in-
certa e/ou contestada. 

8  Estimativa de Heiji(2007)  indica que 42 % das terras da Amazônia são devolutas. 
9  Talvez algumas despesas com capangas, armas, advogados e os custos lícitos e ilícitos de regularizar a área.
10  Há todos os tipos de tamanhos de posseiros no cadastro do INCRA. Tanto os pequenos com menos de 200 há 
quanto os com mais de 1000 há somam.  
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Figura 1 –  Situação fundiária na Amazônia Legal considerando dados do 
Sistema Nacional de Cadastro Rural (2003) e Áreas protegidas (2006). 

Fonte: Banco Mundial (2010) 

A evidência mais clara da incapacidade que o Estado brasileiro vem ten-
do de efetivamente ter governança no mercado de terras é a própria edição 
da Portaria 558/99. Nesta o INCRA impôs a todos os proprietários de imó-
veis com mais de 10.000 há a necessidade de apresentar a sua documentação 
comprobatória. Dos 3.065 proprietários convocados apenas 1438 (46,9 %) 
compareceram, fazendo com que o cadastro de 1627 imóveis fosse cancela-
do, perfazendo 46 milhões de há11. Sendo que 53 % da área destes imóveis se 
localizam nos estados do Norte do Brasil, em grande parte na floresta Ama-
zônica. Apenas no estado do Amazonas, segundo Lima (2002), foram cance-
lados em 14 comarcas o equivalente 48,5 milhões de hectares de propriedades 
registradas junto aos respectivos cartórios de registro de imóveis no início dos 
anos 2000. Também há estudos acadêmicos como o de Araújo et alli(2008) 
que evidenciam, a partir de dados municipais que os direitos de propriedade 
pouco seguros, como da Amazônia, tem impactos positivo no desmatamento. 

3. POlítICas ambIentaIs: dO COmandO e COntrOle aO InCentIvO eCOnômICO 

As políticas ambientais postas em prática internacionalmente têm se cen-
trado em dois tipos de instrumentos: i) mecanismos de regulação direta, tam-
bém conhecidos como instrumentos de comando e controle (C&C), na me-
dida em que determinam uma intervenção direta sobre a ação ambiental dos 
agentes econômicos; ii) instrumentos econômicos (IE), que se caracterizam 

11  Vide Sabato (2003) para maiores detalhes. 
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por mecanismos de mercado que afetam o cálculo de custos e benefícios do 
agente econômico em relação ao meio ambiente, influenciando suas decisões.

Os instrumentos econômicos, ou instrumentos de mercado, procuram 
internalizar os custos ambientais nas atividades econômicas, como forma 
de influenciar os agentes responsáveis pelo dano ambiental a modificarem 
o padrão de uso dos recursos naturais. Pretendem que os agentes se sintam 
incentivados a considerar os custos sociais nas suas decisões individuais, ou 
dito de outro modo, um instrumento seria tido como econômico quando afe-
tasse o cálculo de custos e benefícios do agente poluidor, influenciando assim 
suas decisões e contribuindo para a melhoria na qualidade ambiental. Ao 
internalizar as externalidades, a degradação ambiental passa a fazer parte da 
planilha de custo da empresa, que pode decidir pelos custos de poluir ou de 
controlar a poluição. Uma boa definição de instrumento econômico é a de 
Seroa da Mota (1996) que o define desta forma: 

“Incentivo econômico é todo mecanismo de mercado que oriente os agentes 
econômicos a valorizarem os bens e serviços ambientais de acordo com sua 
escassez e seu custo de oportunidade social”

Nos instrumentos baseados na criação de mercados, o Estado pode es-
tabelecer determinadas regras com respeito à qualidade ambiental e deixar 
que surjam em seguida os mercados correspondentes, de modo que os agentes 
afetados definam sua conduta. 

Para Seroa da Mota (1996) uma das vantagens dos sistemas de criação 
de mercados é que eles reduzem a burocracia e a participação do governo no 
processo, representando uma descentralização que é especialmente importan-
te nas economias de alto crescimento, onde os mecanismos regulatórios po-
deriam se constituir entraves rígidos. Os principais instrumentos econômicos 
são os seguintes: a) taxas e tarifas; b) subsídios; c) devolução de depósitos 
reembolsáveis; d) criação de mercado (licenças negociáveis).

As taxas podem ser consideradas – lato sensu – um “preço” pago pela 
poluição. Na prática, não se aplica taxa ambiental tal qual prescrita pela teo-
ria, uma vez que a taxa “ótima” exige o conhecimento da função de danos do 
agente poluidor (valor monetário do dano ambiental provocado por unidade 
de poluição emitida – o custo econômico das externalidades), um problema 
teórico/prático não superado. Os policy makers fixam o valor das taxas aos 
níveis que eles consideram suficiente para atingir seus objetivos políticos.

De qualquer modo, a proposta vencedora de política ambiental é essa 
combinação taxa-padrão, em que a taxa deixa de ter seu valor determina-
do pelo dano marginal causado, podendo assumir distintas bases de cálculo, 
por exemplo, taxas cobradas proporcionalmente às emissões de poluentes. Os 
principais tipos de taxas, algumas inclusive já bastante difundidas em países 
avançados, são:

(1a) Taxas sobre efluentes: a cobrança é por unidade de lançamento de 
determinados poluentes no meio (água, solo, ar). Consiste num tratamento 
caso a caso, que não diferencia as fontes poluidoras de acordo com seus res-
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pectivos danos ambientais, mas pela quantidade e/ou qualidade dos poluen-
tes lançados. Neste sentido, não exerce estímulos à realocação espacial de 
atividades poluidoras, uma vez que a taxa paga por lançamento de poluente 
é a mesma, quer a fonte se localize num grande centro industrial (altamente 
poluído) ou numa região cujo meio ambiente apresente uma maior capacida-
de de absorção;

(1b) Taxas sobre o usuário: pagamentos pelos custos de tratamento pú-
blico ou coletivo de efluentes. Mais precisamente, são tarifas cobradas unifor-
memente ou diferenciadas de acordo com a quantidade de efluente tratado;

(1c) Taxas sobre produtos: incidem sobre o preço de produtos que geram 
poluição no momento da sua produção e/ou consumo ou para os quais tenha 
sido implementado um sistema de remoção. Podem ser baseadas em especi-
ficações do produto (exemplo: sobre conteúdo de enxofre em óleos minerais) 
ou no produto como um todo (sobre óleo mineral);

(1d) Diferenciação de taxas: acarreta preços mais favoráveis para pro-
dutos não ofensivos ao meio ambiente e vice-versa. Este instrumento se as-
semelha às taxas sobre produtos, só que normalmente é neutro em termos 
das receitas públicas, enquanto essas taxas têm como objetivo adicional um 
aumento de arrecadação.

(2) Subsídios
Denominação genérica para várias formas de assistência financeira cujo 

objetivo é incentivar os poluidores a reduzir os níveis de poluição. Pode tam-
bém haver casos em que o subsídio é fornecido a empresas com dificuldades 
de cumprir o padrão ambiental fixado, funcionando como complemento da 
regulação direta.

As principais Políticas de Comando e Controle, intervenções diretas do 
Estado que modificam o comportamento dos desmatadores na Amazônia re-
centemente, foram as operações: a) Curupira (2005) e Arco de Fogo (2008) que 
combateram a extração ilegal de madeira; b) decreto 6321/07 que restringe a 
concessão de crédito pelos bancos e obriga os proprietários dos municípios 
que mais desmatam a se recadastrarem; c) a criação de Unidades de Conser-
vação somando mais 20 milhões de ha aos mais de 80 milhões há já existentes, 
totalizando 273 UC’s; d) homologação 87 Terras Indígenas e aproximadamen-
te 18 milhões de há; e) restrição aos produtos agropecuários advindos de pro-
priedades nos municípios com maior incidência de desmatamento. 

As políticas de Incentivo Econômico, que usam mecanismos econômi-
cos (preços ou outros) para incentivarem ou inibir os agentes econômicos a 
diminuir o desmatamento foram as seguintes: a) operação Arco Verde (2008) 
Linha especial de crédito no âmbito do FNO, FNE e FCO para a recupera-
ção de áreas degradadas, reflorestamento, manejo e regularização ambiental 
na Amazônia Legal.

Os instrumentos baseados na criação de mercado podem incentivar a 
conservar as florestas e podem trazer resultados mais rápidos que os mecanis-
mos de comando e controle ( ANDRADE, 2007). 
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3.2 O Pagamento por serviços ambientais 

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) consiste na compensação 
de agentes que detém algum ativo ambiental pela sua preservação. De acordo 
com ANDRADE (2007:39): 

“O PSA baseia-se fundamentalmente em ressarcir um provedor pelo serviço 
ambiental que este fornece a um terceiro ou à coletividade. É o que May e 
Geluda (2006) denominam como princípio do provedor-recebedor. Quem 
presta um serviço ambiental gerando benefícios à coletividade tem direito 
a ser compensado. O PSA é o custo ou beneficio ambiental, gerado pela 
existência ou desaparecimento do serviço ambiental, que é capturado não 
pelo dono da propriedade, mas por outros. 
A venda dos serviços ambientais tem como objetivo arrecadar fundos que 
serão utilizados para aumentar os benefícios originados da conservação, 
pagando-se às pessoas que detêm a posse da terra ou fazem o manejo da 
floresta com o objetivo de incrementar os benefícios da conservação. Trata-
-se, portanto, de um instrumento econômico que incentiva o proprietário a 
incluir os serviços ambientais nas suas tomadas de decisão quanto ao uso do 
solo à conservação do meio ambiente como uma opção. 
Do ponto de vista econômico, os proprietários rurais buscam maximizar a 
renda que esperam obter durante o período em que permanecerão na terra: 
a decisão do uso da terra é equivalente à decisão de composição do portifólio 
que são as possibilidades de uso do solo e, neste sentido, a floresta é um dos 
ativos (YOUNG, 1996).”

O princípio do PSA é o mesmo que norteia as ações convencionais de 
política ambiental (comando e controle), onde o meio ambiente fornece bens 
e serviços de interesse direto e indireto ao ser humano sem, no entanto, con-
verterem-se em benefícios financeiros para os agentes econômicos que con-
trolam o fornecimento destes mesmos serviços. Há, portanto, uma falha de 
mercado: a busca por maior lucratividade privada resulta em uma situação 
socialmente pior. O modelo PSA complementa o modelo pagador-poluidor, 
dando foco ao fornecimento do serviço sob o princípio do provedor-recebe-
dor, onde o usuário paga e o conservacionista recebe. Para a implementação 
do PSA tem-se como pré-condições de implementação a identificação correta 
que ao menos um serviço ambiental esteja beneficiando algum agente inte-
ressado em garantir a manutenção de tal serviço e o esclarecimento de quem 
será a parte pagadora e quem será a parte recebedora. Entrando então na 
discussão de garantia de direito de propriedade tendo em vista a necessidade 
de comprovação da posse da terra (titulação) para assegurar ao pagador que 
existem mecanismos legais de comprovação de que os serviços que estão sen-
do pagos serão garantidos.

Mais recentemente, em 2007, dada a necessidade de se proteger as flores-
tas, se propôs no âmbito da ONU, o mecanismo de pagamento por serviços 
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ambientais chamada de REDD12- que significa “redução de emissões pro-
venientes de desmatamento e degradação”. Este é um mecanismo que visa 
fornecer incentivos os países em desenvolvimento via compensações aos go-
vernos, comunidades, empresas ou indivíduos que atuem na conservação das 
florestas em pé.

O incentivo ao manejo sustentável de florestas passa a ser uma decisão 
econômica inteligente ao garantir uma compensação pela manutenção da flo-
resta em pé, e gera em contrapartida um benefício ambiental ao reduzir o 
desmatamento, no caso da derrubada da floresta em pé para outros usos.

O financiamento do REDD pode assumir diversas formas, embora a 
tendência a ser explorada atualmente aponta para os mercados de carbono – 
proposta esta que vem sendo discutida e parece ser, até agora, a melhor opção. 

Tendo em vista também que apenas o financiamento não é condição su-
ficiente para a resolução do problema de diminuição do desmatamento, todo 
estudo de implementação de REDD tem um grande enfoque na questão da 
governança florestal. De acordo com BAPNA (2010)13:

“O desmatamento é tanto um problema de governança florestal pobre – 
os processos, políticas e leis através dos quais as decisões que impactam as 
florestas são tomados – quanto um problema de incentivos econômicos desa-
linhados. Quando se olha para os principais agentes do desmatamento, como 
a expansão da agricultura, a exploração madeireira e o desenvolvimento de 
infra-estruturas, geralmente estes são sintomas de um fracasso maior na go-
vernança. Muitos países ricos em florestas não possuem suficientes instituições 
e processos necessários para valorizar e proteger as florestas e as pessoas que 
dela dependem. Eles não estarão aptos a manejar suas florestas até que estes 
fatores melhorem.

O REDD não pode ser retirado deste contexto. Sem governança efetiva, 
a distribuição de dinheiro através do REDD pode levar a alguns resultados 
perversos como mencionado anteriormente. Estes problemas podem ser ain-
da mais complicados pelos mercados de carbono, por causa do financiamento 
adicional que os mercados poderiam desencadear. Isto pode levar a um tipo 
de “maldição dos recursos”, no qual grandes fluxos de financiamento podem 
se tornar realmente os combustíveis para a corrupção e má governança. É por 
isso que qualquer abordagem para reduzir o desmatamento, incluindo o meca-
nismo de REDD, deve promover e apoiar melhorias na governança florestal 
para ser bem sucedido.” (tradução livre)

Por fim, pode-se entender o REDD como um novo instrumento para 
conservação do meio ambiente através de incentivos econômicos e aborda-
gens complementares focadas na governança florestal. Mas para se ter um 
sistema de Pagamento por Serviços Ambientais eficiente há que se ter em 
conta os principais mecanismos que levam ao desmatamento, para a partir 

12  Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation.
13  BAPNA, Manish, 2010. Link: http://www.wri.org/stories/2010/03/forests-climate-change-and-challenge-redd
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disto estabelecer o que e como será efetuado o PSA. 
Para uma efetiva valorização da floresta, que desincentive o desmata-

mento, a partir da analise das causas do desmatamento da floresta Amazôni-
ca, há a necessidade de:

Compensar ganhos econômicos decorrentes do uso produtivo da terra .
Combater os ganhos especulativos com a terra decorrentes do próprio 

desmatamento e os decorrentes da ausência de um controle sobre as terras 
devolutas através da efetiva governança participativa sobre a terra; e 

3.3 estimativa dos ganhos para o Cálculo do Custo de Oportunidade no Psa

A utilização de instrumentos econômicos para evitar o desmatamen-
to é uma das alternativas mais discutidas tanto pela literatura quanto pelos 
movimentos sociais14, na atualidade. E o principal instrumento econômico, 
particularmente desde a criação do REDD, é o pagamento por serviços am-
bientais (PSA). Mas todos os estudos trabalham com a ideia do custo de 
oportunidade a ser compensado pelo PSA apenas referente à compensação 
dos ganhos produtivos associados à terra15. Andrade (2007) a partir de revi-
são de literatura e Fasiben (2008) a partir de estudos no Acre chegam a um 
valor aproximado de U$ 100,00 por hectare como sendo um valor médio a ser 
pago por ano como compensação ao não desmatamento. 

Em pesquisa em conjunto com o CIRAD, instituição francesa de de-
senvolvimento agrícola, obteve-se estimativas de renda advinda dos produtos 
tradicionais na pequena produção associados aos produtos não madeireiros 
da floresta como uma das estratégias de preservação da floresta Amazônica. 
Esta estimativa de renda da pequena mento na produção familiar extrativa 
foi comparada à renda advinda da pecuária em propriedade de mesma escala, 
conforme REYDON, B. P.et alli.(2001) e REYDON, B. P.et alli. (2002). 

A hipótese básica destes estudos era que o desenvolvimento de mercados 
para este tipo de produtos poderia gerar rendas para a pequena produção fa-
miliar que preservariam a floresta e desincentivariam a expansão da pecuária. 

Nesta, fez-se uma avaliação da situação sócio-econômica da pequena 
produção familiar do Acre, uma prospecção do potencial de extração PNMF, 
a viabilidade em fornecer os produtos não madeireiros da floresta e uma ava-
liação dos mercados destes produtos. 

A pesquisa de campo, a partir de amostra intencional nas diferentes re-
giões do Acre, estimou a renda monetária das famílias dos “povos da floresta” 
e obteve resultados, compatíveis com a literatura e informações de fontes se-
cundárias, de que estas obtinham em média uma renda total (monetária e não 

14  Vide Andrade (2007) Fasiaben(2008) entre outros para uma boa revisão desta literatura. 
15  Margulis (2002 e2003) mostra que a pecuária gera ganhos expressivos na Amazônia sendo um dos principais 
indutores dão desmatamento, ao contrario de boa parte da literatura que indicava que a pecuária apenas gerava 
ganhos com subsídios. 
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monetária) de em torno de R$ 2.000,00/ano. Além disto, esta pesquisa obteve 
a informação de que estes pequenos produtores familiares tinham um efetivo 
interesse no desenvolvimento de mercados para os produtos não madeireiros 
da floresta (PNMF)16, na medida que este lhes possibilitava, sem sobre tra-
balho, a duplicação da renda monetária. Portanto o potencial de ganhos do 
extrativismo atual, de castanha, borracha e a produção agrícola de mandioca 
e outros produtos de subsistência pocem gerar uma renda anual média de 
aproximadamente R$ 4.000,00.

Na mesma pesquisa, pode-se perceber, que os ganhos econômicos oriun-
dos da exploração pecuária, numa mesma escala dos pequenos produtores 
familiares extrativistas, de em torno de 200 ha de pastagem e uma área total 
de 400 ha era de aproximadamente de R$ 20.000,00, significativamente mais 
elevada que os ganhos obtidos da produção tradicional acrescida dos poten-
cias ganhos com os PNMF. Portanto o custo de oportunidade da manuten-
ção da floresta com base neste caso gira em torno de R$ 16.000,00/ano, que 
é a diferença entre a produção de subsistência e extração de produtos não 
madeireiros da floresta e a renda obtida da pecuária. 

O importante trabalho de Margulis (2003) obteve uma estimativa de que 
a pecuária feita de forma mais intensiva gera uma receita líquida adicional de 
mais de R$ 120,00 por hectare/ano. 

Portanto uma renda de em torno de R$ 100 por hectare/ano parece ser 
um valor bastante razoável como custo de oportunidade para a pecuária no 
que se refere ao pagamento de serviços ambientais, no que se refere à renda 
corrente. Mas os ganhos oriundos da valorização da terra em função do des-
matamento também precisam ser compensados. 

Além da compensação para o desmatamento evitado através do paga-
mento por serviços ambientais da floresta, há a possibilidade do uso do meca-
nismo de incentivo ao desmatamento através do subsidio do imposto sobre a 
terra rural (ITR). Alguns municípios que já tinham a tradição de cobrança de 
IPTU e que este tinha um impacto econômico, tais como São Carlos e Suma-
ré, quando criaram o IPTU Verde, incentivo através da redução da alíquota 
ao reflorestamento urbano, este teve impacto aumentando as áreas floresta-
das. Portanto para um aumento das áreas florestadas urbanas há um amplo 
espaço no subsídio do imposto. 

Mas para o caso rural, que é o mais importante pelas vastas áreas de 
florestas existentes, há a necessidade de se efetivar o imposto (ITR), fazendo 
com que represente um custo aos proprietários de terra que não a utilizem 
adequadamente, para que o subsídio tenha uma efetividade17. 

16  Nesta mesma linha desenvolveu-se em Reydon B.P. e Andrade A.G. (2001) um detalhamento do potencial de 
produtos sustentáveis para o mercado da floresta amazônica.
17  Vide Oliveira, T.A. (2010), que além de um estudo mais geral sobre o ITR, mostrou que há um grande potencial 
de arrecadação do tributo com a descentralização de sua cobrança através dos municípios.  
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4. a valOrIzaçãO da flOresta através dO Psa requer gOvernança fundIárIa 

A proposta de pagamento pelos serviços ambientais da floresta Amazô-
nica (PSA) necessita enfrentar duas ordens de problemas associados à ausên-
cia de governança fundiária do pais, que podem inviabilizar o PSA: 

a) ausência e/ou insegurança de titulação das terras; 
b) existência de terras devolutas; 
A ausência e/ou insegurança da titulação das terras faz com que no pro-

cesso de concessão do PSA seja difícil estabelecer a propriedade e, portanto 
de se estabelecer algum tipo de pagamento ao proprietário18. Certamente o 
pagamento pelos serviços da floresta fará com que os direitos de propriedade 
sejam profundamente fortalecidos. Associa-se a isto o fato de que parcela sig-
nificativa das terras da região Amazônica seja devoluta19, isto é teoricamente 
pertencente ao Estado, mas que na medida em que não são apossadas ou 
tituladas estão passíveis de serem apropriadas privadamente. Portanto o pro-
cesso de pagamento por serviços ambientais da floresta tornam estas terras 
atraentes de serem apossadas e ocupadas para a obtenção futura do benefí-
cio, podendo gerar conflitos pelas terras. 

Portanto previamente ao estabelecimento de pagamento por serviços 
ambiental, soluções que levem a uma efetiva governança (regulação e titula-
ção) da propriedade da terra no Brasil devem ser implementadas conforme 
proposto por Reydon (2011) para resolver estes complexos problemas. 

5. COnClusões artICuladas

5.1 Inicialmente há a necessidade de se reafirmar que a preservação da flo-
resta amazônica passa necessariamente pelo combate das fontes de desma-
tamento;

5.2 Há a necessidade de combater a transformação de florestas em pastos 
pelos ganhos especulativos que propiciam aos proprietários de terras;

5.3 Há que se compensar os potenciais ganhos produtivos da terra (custo de 
oportunidade do uso das terras) nas áreas das florestas preservadas, exclusive 
as reservas obrigatórias (APP e Reserva Legal), através de pagamento por 
serviços ambientais num valor aproximado de R$ 100,00 o hectare;

5.4 Criar incentivos econômicos através de subsidio ao Imposto Territorial 
Rural (ITR) para compensar os potenciais ganhos produtivos da terra nas 

18  A experiência com o Pro-Ambiente na Amazônia, programa do ministério do Meio Ambiente de PSA de 2007, 
dados os problemas de titulação da terra concedeu os pagamentos às comunidades organizadas com processos bas-
tante complexos de garantir que os beneficiários fossem os posseiros das regiões. 
19  Segundo Shigeo (2007), 42 % das terras da Amazônia são devolutas e pertencem aos estados e a União. Segundo 
o Iteracre aproximadamente 1/3 das terras do estado do Acre ainda são devolutas e pertencem a União.    
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áreas das florestas preservadas, exclusive as reservas obrigatórias (APP e Re-
serva Legal); 

5.5 Pressionar o Estado brasileiro para resolver os problemas de ausência de 
governança fundiária20, principalmente através do cadastramento participa-
tivo das terras no país. 
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1. IntrOduçãO

As reflexões objeto desta análise inserem-se no âmbito da responsabi-
lidade civil ambiental como homenagem ao pioneirismo e vanguardismo da 
Política Nacional do Meio Ambiente consubstanciados na norma do art. 14, 
§ 1º da Lei nº 6.938/81. 

Tendo em vista que na configuração do sistema brasileiro da tríplice 
responsabilidade ambiental firmado pela Constituição Federal (art. 225, 
§ 3º), a reparação integral do dano ambiental constitui meta prioritária 
comum às três esferas de responsabilidade (civil, administrativa e penal) 
na forma da Lei nº 9.605/98 (arts. 27, 28 e 79-A) e respectivo Decreto nº 
6.514/08, a atenção se voltará para os usos adequado e integrado, na medi-
da do possível: 

a)  dos Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta que os 
órgãos públicos estão autorizados a celebrar nas esferas da responsa-
bilidade civil (Lei nº 7.347/85, art. 5º, § 6° – TAC) e da responsabili-
dade administrativa (Lei n° 9.605/98, art. 79-A e respectivo Decreto 
nº 6.514/08 – TCA); e 

b)  da composição prévia do dano ambiental, na esfera da responsabili-
dade penal, como condição para a proposta de transação penal pelo 
Ministério Público, nos processos dos juizados especiais relativos aos 
crimes ambientais de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.605/98, art. 
27 e 28), que são a maior parte dos crimes previstos nesta lei.

Os Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC e TCA) 
e a composição prévia dos danos para fins de transação penal são relevantes 
instrumentos que agilizam a reparação integral do dano ambiental mediante 
solução consensual dos conflitos, devem priorizar a reparação específica e 
utilizar com parcimônia e adequação medidas mitigadoras e compensatórias, 
com adoção de critérios ambientais convergentes, na medida do possível, nas 
três esferas de responsabilidade.  

Em importante pesquisa elaborada pelo “Instituto O Direito por um 
Planeta Verde” em parceria com o Banco Mundial intitulada “Compromis-
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so de ajustamento ambiental e sua execução: análise crítica e sugestões para 
aprimoramento”1, restou consignado nas conclusões que a falta de fiscaliza-
ção, a falta de critérios, a falta de uniformidade, a falta de transparência, a 
adoção de meras soluções imediatistas, TACs mal celebrados (falhas formais 
ou falta de uma visão sobre o tema), têm gerado um sério risco para o próprio 
instrumento do compromisso de ajustamento.

É cada vez mais fundamental o trabalho de conscientização e sensibili-
zação no sentido de não serem mais admitidas nem toleradas, como exigência 
da sociedade contemporânea e até mesmo da sustentabilidade da economia 
capitalista globalizada, a formação de novos passivos ambientais e que seja 
evitado e desestimulado o uso indevido do TAC, TCA e/ou da composição 
prévia nos juizados especiais criminais, com o propósito deliberado de legi-
timação de situações irregulares, forjando-se a caracterização de fato con-
sumado, direito adquirido e ato jurídico perfeito, em nítido desvirtuamento 
destes institutos clássicos de tutela da segurança jurídica.

É importante remarcar que a finalidade precípua da proteção ambien-
tal é a prevenção, principalmente mediante incorporação das práticas de 
gestão e planejamento ambientais atreladas a políticas, planos, programas 
e projetos de atividades concebidos e implementados sob a perspectiva do 
tripé da sustentabilidade (econômica, ecológico-ambiental e social). Tor-
nam-se imprescindíveis, conforme o caso, a utilização integrada do zone-
amento ecológico-econômico, dos planos de recursos hídricos, dos planos 
diretores, chegando-se ao EIA, demais estudos ambientais e ao licencia-
mento ambiental de projetos de atividades, entre outros instrumentos de 
gestão ambiental. 

Na pesquisa acima referida, na análise documental, por amostragem, 
foi verificada a tendência salutar, bem recente, que vem se firmando cada 
vez mais, de serem realizados TACs abarcando planejamentos e ações mais 
globais do que pontuais e mais preventivas do que meramente repressivas, o 
que representa um avanço na proteção ambiental, sobretudo porque na atuação 
meramente pontual os instrumentos podem ter efetividade jurídica mas nenhu-
ma efetividade ecológica.

Por outro lado, foi constatada pela mesma pesquisa a ausência de crité-
rios mínimos para valoração das multas e de estipulação da destinação para 
fins ambientais, sendo uma das causas a falta de regulamentação quanto à 
destinação de recursos, o que possibilita, por vezes, o desvio de finalidade. 

Tendo em vista o foco desta abordagem nas medidas compensatórias, é 
apresentado ao final, a título ilustrativo, exemplo, objeto de investigação, de 
desmando com verbas oriundas de compensação ambiental.

1  Disponível em http://www.planetaverde.org/index.php?pag=5&sub=1&cod=28. Acesso: abril/2011

Book conf e prof.indb   90 11/05/11   12:24



91Conferências / Invited Papers

2. O trIPé legIslatIvO de suPOrte dO sIstema brasIleIrO da resPOnsabIlIdade 
ambIental

O elogiado e vanguardista sistema de responsabilidade  ambiental no 
Brasil foi inaugurado pela Lei nº 6.938/81, instituidora da Política Nacional 
de Meio Ambiente, que comemora neste ano três décadas de vigência. Nesse 
período outros marcos legais relevantes surgiram e ditaram diretrizes e priori-
dades a serem observadas pelos múltiplos atores, sendo inevitável a pluralida-
de de interpretações, aplicações e utilizações conflituosas que redundam, mui-
tas vezes, em judicialização e demora na adoção de providências apropriadas 
à efetiva e eficaz prevenção, reparação e/ou repressão do dano à qualidade do 
meio ambiente e à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

2.1 Pioneirismo e vanguardismo da Política nacional do meio ambiente no Campo 
da responsabilidade Civil ambiental: a responsabilização Objetiva e solidária dos 
Poluidores diretos e Indiretos pela reparação Integral do dano (In natura e Indenizatória)

A Política Nacional do Meio Ambiente foi pioneira ao consagrar a 
responsabilidade civil objetiva em relação aos danos ambientais e danos a 
terceiros, indicando,  desde então, a autonomia da responsabilidade civil em 
relação às responsabilidades administrativa e penal, que é afirmada posterior-
mente, de forma bem evidente, pela Constituição Federal.

É o que se depreende da redação do art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81: Sem 
obstar a aplicação das penalidades (...), é o poluidor obrigado, independen-
temente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Esta responsabilidade objetiva abarca a denominada reparação integral 
do dano ambiental, que inclui a reparação específica (restauração, recuperação 
e compensação ecológica) e/ou a reparação indenizatória, e abrange danos ma-
teriais e danos morais difusos, coletivos e individuais (homogêneos e simples). 

E este sistema de responsabilidade civil objetiva amplia-se sobremaneira 
quando é aliado à definição legal abrangente de poluição e de poluidor direto 
e indireto prestigiada pela Lei nº 6.938/81 (art. 3°), e sua implementação é 
facilitada pela adoção dos institutos da solidariedade passiva, da obrigação 
propter rem, da inversão do ônus da prova, entre outros. 

Com este aperfeiçoado sistema de responsabilidade civil em prol dos in-
teresses transindividuais, o intuito almejado é contribuir para a mudança de 
paradigma da tutela ambiental: desestimular, pelos custos elevados, a tutela 
de danos, retratada na utilização dos institutos e instrumentos de responsa-
bilidade civil acima apontados, sem prejuízo da responsabilidade nas esferas 
administrativa e penal; e incentivar a tutela preventiva baseada na cultura da 
observância das normas ambientais que encontram fundamento de validade 
no elogiado arcabouço constitucional brasileiro, e que é vantajosa e essencial 
para todos e sob todos os aspectos, em especial para a imprescindível estabili-
zação e reversão do desequilíbrio ecológico preocupante, propiciando a sadia 
qualidade de vida à presente e às futuras gerações.
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2.2 a tríplice responsabilidade ambiental afirmada Categórica e expressamente  
pela Constituição federal de 1988 

A Constituição Federal, por sua vez, avançou ao afirmar, categorica-
mente, a autonomia e independência da responsabilidade ambiental nas esfe-
ras civil, administrativa e penal, e, consequentemente a possibilidade de serem 
cumulativas, sem caracterizar bis in idem, além de deixar explícita a possibili-
dade de responsabilização criminal da pessoa jurídica.

Como prescreve o art. 225, § 3º da Carta de 88: As condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obriga-
ção de reparar os danos causados.

Pelo objeto dos instrumentos analisados (TAC, TCA e composição pré-
via dos danos) é possível apreender a independência (art. 225, § 3º, da Cons-
tituição Federal), e a relação existente entre as instâncias civil, administrativa 
e penal da responsabilidade ambiental. 

Assim, o objeto do TAC disciplinado pela Lei nº 7.347/85, art. 5º, § 6º,  é 
tão somente a responsabilidade civil, abrangendo a prevenção e a reparação 
de danos a direitos transindividuais, não versa sobre responsabilidade penal 
nem administrativa, mas pode ter implicações nessas esferas. É instrumento 
afim aos Termos de Compromissos Ambientais (TCA) celebrados pelos ór-
gãos do SISNAMA, autorizados pela Lei n° 9.605/98, art. 79-A e respectivo 
Decreto nº 6.514/08, que, conforme a modalidade, podem ensejar a suspensão 
ou cessação da contagem da multa diária, a redução da multa simples, entre 
outras implicações, como será visto adiante. O TAC disciplinado pela Lei nº 
7.347/85 é também  afim à composição prévia do dano ambiental (Lei 9.605/98 
c/c Lei 9.099/95), e pode ensejar a aplicação do instituto da transação penal 
nos casos de crime de menor potencial ofensivo, ser causa de diminuição de 
pena, condição de sursis. Não substitui a sanção penal, e, consequentemen-
te, a mera celebração do ajuste não tem o condão de impedir a investigação 
criminal, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Jus-
tiça e dos seguintes precedentes – TRF 1 4ª T. ACR 199938030034036, DJU 
28/04/2005 pg.25, TRF 1 HC 200401000373673 DJU 25/2/2005 pg. 20). Para 
fins de reconhecimento da extinção de punibilidade em virtude da celebração 
da transação penal, o compromisso de ajustamento de conduta deve ter sido 
plenamente cumprido.

2.3 a lei nº 9.605/98 e a disciplina da responsabilidade administrativa e Criminal.  
a  Integração e a mitigação da separação das esferas de responsabilidade.  
O Compromisso de reparação do dano ambiental através do termo de Compromisso 
ambiental (tCa) e da Composição Prévia para fins de transação Penal. 

A Lei nº 9.605/98 completa o tripé legislativo de suporte do sistema 
brasileiro da responsabilidade ambiental ao disciplinar, entre outros aspec-
tos, as infrações e sanções penais e administrativas aplicáveis às pessoas fí-
sicas e jurídicas. 
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Não obstante a autonomia das três esferas de responsabilidade ambien-
tal (civil, administrativa e penal), essa lei e o Decreto nº 6.514/08 que a regu-
lamenta, em vários dispositivos, buscam integrar e mitigar a separação entre 
essas esferas de responsabilidade.

Assim, a reparação do dano é exigida pela Lei nº 9.605/98 em diversas 
situações, sendo-lhe atribuídas consequências relevantes nas esferas adminis-
trativa e processual-penal: no caso de prestação pecuniária, uma das moda-
lidades de pena restritiva de direitos, o valor pago deverá ser deduzido do 
montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator (art. 12); 
deve ser fixada na sentença penal condenatória, sempre que possível, o valor 
mínimo da reparação dos danos causados pela infração, abrangendo os preju-
ízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. A execução (no Juízo Cível) 
pode ser feita por esse valor, sem prejuízo de prévia liquidação para apuração 
do dano efetivamente sofrido (art. 20). 

A interação das responsabilidades civil e penal é maior quando se trata 
de infrações penais de menor potencial ofensivo da competência dos Juizados 
Especiais, em que é dado especial relevo à reparação civil do dano ao meio 
ambiente e à vítima. 

Por se tratar de ação penal pública incondicionada, a composição do dano 
ambiental na audiência preliminar não extingue a punibilidade, mas é erigida 
pela Lei nº 9.605/98 como condição para a formulação da proposta de transa-
ção penal pelo Ministério Público, salvo comprovada impossibilidade (art. 27). 

Na hipótese de suspensão do processo (art. 27 da Lei 9.605/98 e art. 89 da 
Lei 9.099/95), a declaração de extinção de punibilidade quando expirado o pra-
zo sem revogação (§ 5º do art. 89) dependerá de laudo de constatação da repara-
ção do dano ambiental. Não tendo sido ela completa, poderá ocorrer, por duas 
vezes, a prorrogação da suspensão até o máximo previsto no art. 89, acrescido 
de um ano (incisos I, II e IV do art. 27), mediante novo laudo. Esgotado o prazo 
máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá 
de laudo de constatação que comprove “ter o acusado tomado as providências 
necessárias à reparação integral do dano” (inciso V, destaque nosso).

As sanções penais não são constituídas apenas pelas penas privativas de 
liberdade (detenção e reclusão) e multa, incluindo também as penas restriti-
vas de direitos (arts. 8º a 13)2, que são autônomas e substituem as privativas 
de liberdade nas hipóteses do art. 7º da Lei 9.605/98, em se tratando de infra-
ções penais ambientais. 

Algumas das sanções penais restritivas de direitos coincidem com as 
sanções cominadas às infrações administrativas, entre as quais figuram as res-
tritivas de direitos (art. 72, XI e § 8º da Lei nº 9.605/98) 3.

2  São previstas como penas restritivas de direito na esfera da responsabilidade penal: a prestação de serviços à 
comunidade, a interdição temporária de direitos, a suspensão parcial ou total de atividades, a prestação pecuniária, 
o recolhimento domiciliar (Lei nº 9.605/98, art. 8º). 
3  São sanções restritivas de direito: a suspensão ou cancelamento de registro, licença ou autorização; a perda ou 
restrição de incentivos e benefícios fiscais; a perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito; a proibição de contratar com a Administração Pública por até três anos (Lei nº 
9.605/98, art. 72, § 8º) 
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3. anteCedentes e marCOs legaIs dOs termOs de COmPrOmIssO de aJustamentO 
de COnduta e InstrumentOs afIns4

No Brasil são apontados como precedentes do Termo de Compromisso 
de Ajustamento de Conduta: na Legislação de Controle da Poluição dos esta-
dos, previsões como a do art. 96 do Regulamento da Lei nº 997/76, permitin-
do à autoridade conceder prazos para adequação da fonte poluidora à legis-
lação;  art. 8°, IV, lei nº 6938/81 – acordo administrativo sobre transformação 
de penalidade pecuniária em execução de medida de interesse de proteção 
ambiental; eficácia executiva a acordo celebrado pelo Ministério Público – 
art. 55 da Lei nº 7244/84 (Tribunais de Pequenas Causas); possibilidade de 
conciliação nas ações coletivas.

O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta como é hoje de-
finido, foi inicialmente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
nº 8.069/89: os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados, 
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá 
eficácia de título executivo extrajudicial (art. 211).

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 113), por sua 
vez, alterou e aperfeiçoou a Lei nº 7.347/85, introduzindo entre outros, o § 6º 
ao art. 5º, que autoriza, em defesa de quaisquer interesses metaindividuais, 
os órgãos públicos legitimados à ação civil pública a tomar dos interessados, 
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 
comunicações, tendo esse compromisso eficácia de título extrajudicial5.

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), como visto, acaba tam-
bém por estimular a solução consensual do ilícito civil, uma vez que é con-
dição para a proposta de transação penal a prévia composição do dano na 
esfera cível, salvo em caso de comprovada impossibilidade (art. 27).

4. a amPlIaçãO e dIssemInaçãO dO termO de COmPrOmIssO JuntO aOs órgãOs 
dO sIsnama Pela leI nº 9.605/98 (art. 79-a) e deCretO nº 6.514/08. a nOrma de 
transIçãO OrIgInarIamente PrevIsta nO art. 79 da leI. O art. 79-a IntrOduzIdO 
Pela mP nº 1874/99 (atualmente mP nº 2.163-41/2001). a adI-mC 2083/df. a 
InterPretaçãO COnfOrme a COnstItuIçãO: adequaçãO admInIstratIva6

Os marcos legais relevantes, de que é exemplo a Lei nº 9.605/98, com fre-
quência ensejam, simultânea ou posteriormente, oportunidades de regulari-
zação ambiental combinadas com medidas flexibilizadoras, de uso excepcio-
nal e delimitado no tempo, que tendem a ser adotadas de forma generalizada 

4  Disponível em: http://www.pinheiropedro.com.br/biblioteca/artigos_publicacoes. Acesso: julho/2010
5  V. sobre vigência deste dispositivo, precedentes do STJ– RESP 222582, rel. Milton Luiz Pereira, DJU: 29/04/2002, 
pg. 166: A referência ao veto ao artigo 113, quando vetados os artigos 82, § 3º, e 92, parágrafo único, do CDC, não 
teve o condão de afetar a vigência do § 6º, do artigo 5º, da Lei 7.374/85, com a redação dada pelo artigo 113, do 
CDC, pois inviável a existência de veto implícito.
6  Pellegrini, Guilherme Martins. Os motivos que levam ao uso da interpretação conforme a constituição pelo 
Supremo Tribunal Federal . Disponível em http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/97_Guilherme%20
Martins%20Pellegrini.pdf. Acesso: abril/2011.
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e indiscriminada, desqualificando o termo de compromisso celebrado pelos 
órgãos integrantes do SISNAMA e incentivando a degradação ambiental, 
em detrimento da proteção preventiva da qualidade ambiental, do equilíbrio 
ecológico e do desenvolvimento sustentável.

Através de Medidas Provisórias (MP nº 1.874/99 e posteriores, atual-
mente, MP nº 2.163-41/2001), foi adicionado o art. 79-A na Lei nº 9.605/98, 
autorizando os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA a celebrarem, 
com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pes-
soas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação 
e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores. Não é feita 
a ressalva, como fazia originalmente o art. 79 dessa Lei, da utilização desse 
instrumento restrita às infrações cometidas antes da vigência da Lei de Cri-
mes Ambientais (30/03/98), com previsão de requerimento protocolizado 
até 31/12/98.

Na ADI-MC 2083 (Rel. Min. Moreira Alves, DJU 09/02/2001, p.18) 
o Partido dos Trabalhadores e o Partido Verde arguiram a inconstitucio-
nalidade da MP nº 1874, de 24/09/1999, que introduziu o art. 49-A na Lei 
nº 9.605/987. Os requerentes alegaram violação a normas de competência 
legislativa, ao princípio da reserva legal (art. 5º, XXXIX), e a diversos in-
cisos do artigo 225 da Constituição Federal, pelo fato do termo permitir 
a degradação ambiental e isentar os órgãos da aplicação e da exigência do 
cumprimento de sanções.

Nas informações prestadas pela Consultoria Jurídica do Ministério do 
Meio Ambiente, representando o Presidente da República, a conclusão é no 
sentido de que a medida cautelar não pode ser concedida para suspender a 
eficácia da Medida Provisória em questão, pelo fato de que, se concedida, ge-
rará efeito satisfativo, (...) submetendo todos os empreendimentos e atividades 
que já firmaram o ‘Termo de compromisso’, previsto na legislação atacada, 
mediante ajustamento de suas atividades a um cronograma de adequamento às 
novas exigências ambientais, a um incalculável transtorno sob todos os aspec-
tos, sobretudo legais, ambientais, econômicos e sociais, cujas consequências 
são irreparáveis .

7  Art. 79-A. Para cumprimento no disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis 
pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades 
suscetíveis de degradarem a qualidade ambienta, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo 
extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, 
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores.
§1º – O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas 
físicas ou jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o 
atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo 
instrumento disponha sobre:
(...)
§ 3º – Da data da protocolização do requerimento previsto no parágrafo anterior e enquanto perdurar a vigência 
do correspondente termo de compromisso ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa à celebração do 
instrumento, a aplicação e a execução de sançõesadministrativas contra a pessoas física ou jurídica que o houver 
firmado.
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Em seu voto, o Ministro-Relator Moreira Alves concorda com esse ar-
gumento, que caracteriza as normas da medida provisória como de transi-
ção: Como se vê das informações, elas sustentam a constitucionalidade das 
demais normas do dispositivo ora atacado sob o fundamento de que elas tam-
bém têm a natureza de normas de transição (...). (...) porque, para manter-se 
‘a ordem social, tendo por base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-
-estar e a justiça social, previstos que estão nas Disposições Gerais, da Ordem 
Social, prevista no art. 193 e seguintes da Carta Magna’, ‘não se pode, da 
noite para o dia, se interditar fábricas, um sem número de empreendimentos 
e atividades geradoras de impostos, empregos, que a norma tachou, de uma 
hora para outra, de ilegais, desconsiderando o Princípio do Direito Adquirido, 
previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição’, o que acarreta, inclusive, 
que ‘a urgência da questão tratada na indigitada Medida Provisória é latente, 
porquanto diz respeito à premente necessidade de se estabelecer um mecanis-
mo de transição’.

Com relação às normas que o Ministro Relator não caracterizou como 
de transição, foram aceitos os argumentos trazidos pela inicial, e, assim, elas 
deveriam ser declaradas inconstitucionais. Mas não está expresso na lei quais 
são as normas de transição, nem se elas existem. A solução adotada pelo 
ministro foi a de utilizar a interpretação conforme à Constituição para sus-
pender (...) ex tunc e até o julgamento final desta ação, a eficácia dela fora 
dos limites de norma de transição, e, portanto, no tocante à sua aplicação aos 
empreendimentos e atividades que não existiam anteriormente à entrada em 
vigor da Lei. 9.605/98.

Com exceção do Min. Marco Aurélio, que deferiu a liminar para toda a 
lei, a adoção da interpretação conforme à Constituição foi aceita pelo tribu-
nal. Através do uso da interpretação conforme à Constituição, impediu-se o 
retorno a uma situação jurídica indesejada, mantendo-se a “ordem social” e 
tendo “como objetivo o bem-estar e a justiça social”. 

4.1 a disciplina do termo de Compromisso de ajustamento de Conduta ambiental  
dos órgãos do sIsnama no estado de são Paulo

No Estado de São Paulo, a Resolução nº 05, de 07.01.97, da Secretaria 
do Meio Ambiente, instituiu o Compromisso de Ajustamento de Conduta 
Ambiental, com força de título executivo extrajudicial, no âmbito da Secre-
taria, da CETESB e da Fundação Florestal, cujo anexo possui modelo de 
conteúdo do instrumento. No dia 18.08.1998, pela mesma Secretaria foi regu-
lamentada a celebração dos Termos de Compromisso previstos no art. 79-A 
da Lei de Crimes Ambientais, através da Resolução SMA 66/98 . 

A Res. SMA nº 05/97 estabelece que o termo de compromisso de ajus-
tamento da conduta ambiental tem por objetivo precípuo a recuperação do 
meio ambiente degradado, por meio da fixação de obrigações e condicionantes 
técnicas que deverão ser rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação à 
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atividade degradadora a que deu causa, de modo a cessar, adaptar, recompor, 
corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente (art. 2º).

A minuta oficial do termo de compromisso contempla a forma de sus-
pensão e cumprimento das sanções aplicadas e de redução da multa (cláu-
sula terceira):

3. Nos limites da ação degradadora identificada e desde que observado o ri-
goroso cumprimento do ajustamento de conduta estabelecido, a autoridade 
ambiental concederá à devedora ambiental a suspensão das penalidades im-
postas, na seguinte conformidade:
3.1. A penalidade de multa indicada terá sua exigibilidade suspensa a partir 
da data da publicação deste termo, por extrato, no Diário Oficial do Estado.
3.2. A penalidade de interdição ou de suspensão da atividade ou de embargo 
ou de demolição, conforme indicado, continua em vigor.
3.3. Apresentado pela devedora ambiental o projeto no prazo e na forma fixa-
dos, a penalidade de interdição considerar-se-á suspensa, independentemente 
de qualquer outra formalidade, a partir da data em que vier a ser publicada no 
Diário Oficial do Estado, a sua aprovação pela Autoridade Ambiental.
3.4. Implantado o projeto, no prazo e forma aprovados, e recolhidas as impor-
tâncias referidas e, sendo o caso, o valor da multa especificada, a Autoridade 
Ambiental reduzirá em 90% de seu valor a penalidade de multa, que deverá 
ser recolhida no prazo de 15 dias da ciência que se lhe der por correspondência 
com aviso de recebimento.
3.5. Recolhida a penalidade de multa, a penalidade referida considerar-se-á 
extinta, dando-se por cumprida a obrigação ambiental correspondente, me-
diante ato específico da Autoridade Ambiental, que será comunicado à Deve-
dora Ambiental por correspondência com aviso de recebimento.
(...)

A Resolução SMA Nº 66/1998, a propósito da celebração, pelos órgãos 
e entidades subordinados e vinculados à Secretaria do Meio Ambiente, dos 
termos de compromisso de ajustamento de conduta ambiental a que se refere 
o art. 79-A da Lei Federal nº 9.605/98, estabeleceu:

I.   os cronogramas de execução das medidas corretivas deverão prever o 
prazo máximo de até 3 anos, a contar da lavratura do termo;

II.  ser firmados em conformidade com as disposições estabelecidas pela 
referida lei e nos moldes da Resolução SMA 5, de 7 de janeiro de 
1997. O não cumprimento de quaisquer das condições estabelecidas 
no termo de ajustamento de conduta, salvo caso fortuito ou força 
maior, acarreta a imediata interdição ou embargo da atividade ou 
empreendimento.

Sem prejuízo das medidas de controle, deve ser indeferido de plano o 
requerimento para lavratura do termo de ajustamento de que trata o artigo 
anterior nos casos de empreendimentos ou atividades que: possam causar 
risco à saúde pública; cujo licenciamento seja técnica ou juridicamente in-
viável; dependem de outras autorizações ou licenças do poder público, que 
precedam as licenças ambientais e não as tenham obtido.
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4.2 Os termos de Compromisso com Previsão específica no decreto nº 6.514/2008

4.2.1 Termo de Compromisso referente à não averbação de reserva legal – 
Decretos nºs. 6.514/08, 6.686/08 e 7.029/09 (art. 55 e §§) – Deixar de averbar 
a reserva legal: apresentação de Termo de Compromisso no prazo de 180 
dias, suspensão da multa diária nesse período; a não apresentação do termo 
no prazo, enseja incidência de multa diária desde o dia da lavratura do auto 
de infração; as sanções não serão aplicadas quando o prazo não for cumpri-
do por culpa exclusiva do órgão ambiental; o proprietário ou possuidor terá 
prazo de 120 dias para averbar a localização, compensação ou desoneração 
da reserva legal, contados da emissão dos documentos pelo órgão ambiental 
competente ou instituição habilitada; as sanções previstas neste artigo não 
serão aplicadas nesse prazo.

4.2.2 termo de Compromisso referente ao Pedido de Conversão de multa simples em 
serviços de Prevenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental – decreto nº 
6.514/2008 (arts. 139 a 148)

A multa simples incide quando o agente, por negligência ou dolo, adver-
tido, não sanar as irregularidades no prazo ou opuser embaraço à fiscalização. 
Pode haver pedido de conversão de multa simples em serviços de prevenção, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental consistentes em: recuperação 
de danos decorrentes da própria infração; recuperação de áreas degradadas, 
e de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente; programas e 
projetos ambientais desenvolvidos por entidades públicas de proteção e con-
servação do meio ambiente; e manutenção de espaços públicos que tenham 
como objetivo a preservação do meio ambiente.

O valor dos custos dos serviços não poderá ser inferior ao valor da 
multa convertida;  se os custos da recuperação dos danos ambientais forem 
inferiores, a diferença será aplicada nos outros serviços; independentemente 
do valor da multa aplicada, o autuado é obrigado a reparar integralmente o 
dano. Aplicável o desconto de 40% sobre o valor da multa consolidada.

Havendo decisão favorável ao pedido de conversão de multa, as partes 
celebrarão termo de compromisso com: prazo de vigência mínimo de 90 dias 
e máximo de 3 anos, prorrogável por igual período; descrição detalhada do 
objeto, valor do investimento e cronograma físico de execução e de implan-
tação das obras e serviços, com metas a serem atingidas; multa pelo não-
-cumprimento das obrigações que não poderá ser inferior ao valor da multa 
convertida, nem superior ao dobro desse valor; a assinatura do termo de com-
promisso implicará renúncia ao direito de recorrer administrativamente. Não 
põe fim ao processo administrativo – monitoramento no máximo a cada dois 
anos do cumprimento das obrigações; terá efeitos na esfera civil e administra-
tiva; suspende a exigibilidade da multa aplicada. 

O descumprimento do Termo de Compromisso implica: na esfera ad-
ministrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa para cobrança 
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no valor integral; na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações 
(título executivo extrajudicial).

A conversão da multa não poderá ser concedida novamente ao mesmo 
infrator durante o período de cinco anos, contados da data da assinatura do 
termo de compromisso  (art. 148)

4.2.3 multa diária e Celebração de termo de Compromisso de reparação ou Cessação 
dos danos (decreto, art. 10 e §§)

Valor mínimo da multa diária é não inferior a R$ 50,00 (art. 9º) e o valor 
máximo é não superior a 10% do valor da multa simples máxima cominada 
para a infração. Deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado 
apresentar ao órgão ambiental documentos que comprovem a regularização 
da situação que deu causa à lavratura do auto de infração. Não sendo re-
gularizada a situação, a multa diária voltará a ser imposta desde a data em 
que deixou de ser aplicada – notificado o autuado – sem prejuízo de outras 
sanções. A celebração de Termo de Compromisso de reparação ou cessação 
dos danos encerrará a contagem da multa diária. Na prática o empreendedor 
celebra o Termo de Compromisso e consegue meses para concluir uma ade-
quação construtiva – enquanto isso o dano ambiental continua. Conforme o 
caso deveria ocorrer o embargo imediato da atividade pontual, nos termos do 
art. 15-A do Decreto.

4.2.4 multa – Princípio non bis in Idem (lei, art. 76; decreto, art. 12): Pagamento  
e Celebração de termo de Compromisso

Somente o efetivo pagamento da multa imposta pelos Estados, Muni-
cípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma 
hipótese de incidência (em decorrência do mesmo fato), não sendo admitida 
para esta finalidade a celebração de termo de compromisso de ajustamento 
de conduta ou outra forma de compromisso de regularização da infração 
ou composição de dano, salvo se deste também participar o órgão ambien-
tal federal. 

5. medIdas mItIgadOras e COmPensatórIas – PrátICas flexIbIlIzadOras  
e Os CrItérIOs téCnICOs Para sua utIlIzaçãO resPOnsável e sustentável: 
efICIênCIa eCOlógICO-ambIental 

Os impactos negativos ao meio ambiente devem ser, na medida do pos-
sível, evitados através de adequadas medidas preventivas (riscos certos) e me-
didas de precaução (riscos incertos), como ocorre nas situações previstas nos 
incisos IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal.

Quando não podem ser evitados, tais impactos podem apenas ser miti-
gados através de medidas pertinentes que minimizam, reduzem a magnitude 
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dos impactos (medidas mitigadoras), tal como previstas na Resolução CO-
NAMA nº 01/86. 

A Resolução em apreço faz expressa referência às alternativas locacio-
nais e tecnológicas que devem ser apresentadas para análise da viabilidade 
ambiental do projeto de atividade potencialmente causadora de significativo 
impacto ambiental, e deve-se evitar tanto quanto possível tais impactos, e não 
pensar apenas, e desde logo, em medidas mitigadoras.

E para os impactos negativos não mitigáveis, foram concebidas medidas 
compensatórias, que não têm previsão nessa Resolução. 

Para ilustrar com exemplos de medidas mitigadoras e compensatórias, 
estabelecidas no EIA-RIMA, é indicada a consulta ao Volume IV do EIA re-
ferente ao projeto de implantação e pavimentação da Rodovia BR 317 AM8. 
Como destaca o documento, no contexto do EIA/RIMA, as medidas miti-
gadoras, compensatórias e os programas ambientais recomendados consti-
tuem-se no principal instrumento indutor de ações proativas e reativas para 
a mitigação dos impactos, sendo que o detalhamento desses estudos, ou seja, 
o Projeto Básico Ambiental – PBA, a ser desenvolvido imediatamente após a 
obtenção da Licença Prévia – LP, deverá também atender os possíveis condi-
cionamentos ambientais estabelecidos, no caso, pelo IBAMA.

Há várias modalidades de medidas compensatórias, e elas podem ser 
classificadas em duas categorias: compensação por equivalente ecológico e 
compensação econômico-financeira, com naturezas jurídicas diversas, basea-
dos nos princípios usuário e/ou poluidor-pagador.

A compensação por equivalente ecológico ou compensação ecológica9 
introduzida na alteração do Código Florestal, é uma das alternativas que se 
abre ao proprietário ou possuidor que suprimiu indevidamente a reserva le-
gal anteriormente à vigência da MP 1736-31/98 (art. 44-C), sendo prioritá-
rias, a recomposição com espécies nativas e a regeneração natural na forma 
prevista no mesmo Código. Ela é forma  alternativa à reparação específica 
do dano ambiental no próprio local degradado, quando esta seja impossível 
(total ou parcialmente),  consistente na adoção de uma medida de equiva-
lente importância ecológica, dentro do mesmo ecossistema onde ocorreu o 
dano, mediante a observância de critérios técnicos especificados por órgãos 
públicos e a aprovação prévia do órgão ambiental competente10.  Observadas 
tais condições a compensação ecológica  é preferível à mera condenação em 
indenização pecuniária. 

8  Disponível em http://siscom.ibama.gov.br/licenciamento_ambiental/Rodovias/BR%20317%20Boca%20do%20
Acre/EIA/Capitulo%208%20-%20Medidas%20e%20Programas.pdf. Acesso: abril/2011
9  Forma de restauração natural do dano ambiental que se volta para uma área distinta da área degradada, tendo 
por objetivo assegurar a conservação de funções ecológicas equivalentes (Cf. STEIGLEDER, Annelise Monteiro, 
Responsabilidade civil ambiental – as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro.Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2004, p. 249). O objetivo da compensação ecológica não é a restauração ou reabilitação dos bens 
naturais afetados, mas sim a sua substituição por bens equivalentes, de modo a que o patrimônio natural no seu todo 
permaneça quantitativa e qualitativamente inalterado (Cf.. SENDIM, José de Sousa Cunhal.Responsabilidade civil 
por danos ecológicos: da reparação do dano através de restauração natural, Coimbra: Coimbra Ed., 1998, p. 187).
10  DESTEFENNI, Marcos. A responsabilidade civil ambiental e as formas de reparação do dano ambiental: 
aspectos teóricos e práticos. Campinas: Bookseller, 2005.
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São modalidades de compensação econômico-financeira: o pagamento 
efetuado a título de compensação financeira ou participação no resultado da 
exploração do petróleo e gás natural, do potencial hidrelétrico, da minera-
ção (CF, art. 20, § 1º); o pagamento pelo uso dos recursos hídricos sujeitos a 
outorga (Lei nº 9.433/97); o pagamento de compensação ambiental prevista 
no art. 36 da Lei do SNUC e Decretos nºs 6.848/09 e 4.340/02, instrumento 
econômico voltado à incorporação dos custos sociais da degradação ambien-
tal e da utilização dos recursos naturais dos empreendimentos licenciados, 
em benefício da proteção da biodiversidade, sendo a potencialidade do dano 
necessariamente aferida nos estudos técnicos realizados no EIA/RIMA11.

Cabem mencionar ainda as medidas compensatórias por intervenção em 
Área de Preservação Permanente (APP) previstas na Resolução CONAMA 
nº 369/06, aplicadas na regeneração ou recomposição de APPs, na mesma ba-
cia hidrográfica e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento 
ou nas cabeceiras dos rios; as medidas compensatórias por supressão de vege-
tação no Bioma Mata Atlântica, com previsão na Lei Federal nº 11.428/06 e 
Decreto nº 6.660/08, quando houver corte ou supressão de vegetação primá-
ria ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração no Bioma 
Mata Atlântica; esta compensação deve corresponder a 1 hectare para cada 
hectare impactado, mediante destinação de área equivalente à extensão da 
área desmatada (RPPN ou servidão florestal); doação ao Poder Público de 
área equivalente no interior de Unidade de Conservação  de Proteção Inte-
gral; reposição florestal com espécies nativas em área equivalente à desma-
tada, na mesma microbacia hidrográfica ou, na impossibilidade, na mesma 
bacia hidrográfica.

6. ParâmetrOs e OrIentações adOtadas COmO dIretrIzes Para taC´s fIrmadOs 
PelO mInIstérIO PúblICO. CrItérIOs ambIentaIs vIsandO O estabeleCImentO  
de medIdas COmPensatórIas  

6.1 sugestões Consensualmente aprovadas pela Comissão designada Criada na 
associação brasileira do ministério Público de meio ambiente (abrampa)12 Pertinentes 
às reflexões desta análise

– Quando a definição das obrigações de fazer necessárias para a repara-
ção integral do dano depender de estudos complementares, o ajuste deve se 
referir aos mesmos, estabelecendo quem será o responsável por sua elabora-
ção, custeio e o prazo de entrega dos mesmos.

11  V., a respeito, BECHARA, Erika. Compensação e licenciamento ambiental na Lei do Sistema Nacional das 
Unidades de Conservação (SNUC). São Paulo: Atlas
12  Comissão designada: Geisa de Assis Rodrigues, Sílvia Cappelli, Fernando Reverendo Akaoui, José Roberto 
Marques, Aurélio Veiga Rios, Alexandre Sikinowski Saltz, Elaine Castelo Branco,Annelise Steigleder,João Batista 
Machado Barbosa,Odete Pinzetta,Ana Marchesan, Marco Antônio Marcondes Pereira, Maria Carmen C. de 
Almeida.
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– Em casos complexos as obrigações ajustadas podem ser detalhadas 
em planos ou programas, que constituam anexo ao termo de ajustamento de 
conduta, desde que sejam expressamente a ele integrados.

– A elaboração do termo de ajustamento de conduta deve ser, sempre 
que necessário, acompanhada por técnico da área ambiental para garantir a 
adequação das obrigações.

–  O termo de ajustamento de conduta deve conter indicação dos mo-
tivos técnicos sobre a adequação das medidas previstas para a reparação do 
dano e sobre a razoabilidade dos prazos e das condições determinadas para o 
cumprimento das obrigações.

Justificativa: Como é cediço, a atuação do Ministério Público em ma-
téria ambiental é necessariamente interdisciplinar, pressupondo o apoio de 
profissionais com conhecimento técnico dos mais diversos campos como bi-
ólogos, geólogos, engenheiros florestais, sanitaristas etc. A questão assume 
relevo, ainda maior, quando se trata da tomada do compromisso de ajusta-
mento de conduta. Em boa parte dos casos, o apoio técnico deve ser aciona-
do para a definição das obrigações ajustadas, dos prazos em que as mesmas 
devem ocorrer e das condições que podem ser estabelecidas para o fim de 
adimplemento dos termos do compromisso.

– O compromisso de ajustamento de conduta deve ter como prioridade a 
restauração natural do dano, que deve ser feita, em primeiro lugar, no próprio 
lugar da degradação ambiental. 

Justificativa: Segundo a dicção legal o compromisso de ajustamento de 
conduta deve obter o cumprimento das exigências legais por quem já degra-
dou o meio ambiente ou está em   vias de fazê-lo. Assim, sempre que seja 
possível, o Ministério Público deve priorizar a reparação do dano ecológico 
com medidas que importem em sua total restauração, no lugar em que a de-
gradação ocorreu.

–  Sendo constatada a impossibilidade da restauração no próprio local 
do dano, pode haver a compensação ambiental por equivalente ecológico, 
em que o objetivo seja a recuperação da capacidade funcional do ecossiste-
ma lesado.

Justificativa: Em não sendo possível a reparação integral do dano am-
biental na região impactada, a segunda alternativa deve ser a definição de 
cláusulas de compensação do dano, que revertam também diretamente em 
favor do patrimônio natural afetado.

– A caracterização da impossibilidade da restauração no local do dano 
será aferida a partir dos seguintes critérios: a)da proporcionalidade entre o 
custo de implementação do projeto de recuperação ambiental e os benefícios 
que trará ao ecossistema; b) a capacidade econômica do responsável; c) a 
relação custo benefício social do empreendimento que resultou no dano am-
biental; d) vantagens e desvantagens do retorno ao status quo ante, à luz do 
caso concreto.

Justificativa: É muito importante que a constatação da impossibilidade 
de se atender a prioridade de recuperação do dano ambiental no local lesado 
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ocorra a partir da definição de critérios mais seguros, como os propostos, que 
aplicados ao caso concreto permitirão que se identifiquem as situações em 
que realmente se tenha que adotar medidas compensatórias à reparação do 
dano ambiental.

– As medidas compensatórias poderão ser informadas pelo órgão am-
biental ou pela assessoria ambiental do Ministério Público, desde que execu-
tem estudos suficientes para o dimensionamento do dano e a conservação da 
proporcionalidade entre o dano e as medidas sugeridas.

Justificativa: Mais uma vez revela-se importante a participação técnica 
na definição das cláusulas do compromisso de ajustamento de conduta. As 
medidas compensatórias devem ser estabelecidas a partir de estudos técnicos 
que as contextualizem em relação ao dano ambiental ocasionado. Em não 
havendo assessoria técnica do próprio Ministério Públicos podem ser requi-
sitados os serviços dos órgãos ambientais para que a fixação das medidas 
compensatórias não seja aleatória.

– A prova e o custeio das perícias necessárias ao dimensionamento do 
dano ambiental e indicação das medidas compensatórias devem ser repassa-
das ao compromissário.

Justificativa: Os custos gerados pelo compromisso de ajustamento de 
conduta aos órgãos técnicos, tanto os serviços de assessoria do Ministério 
Público quanto os dos órgãos ambientais, devem ser dimensionados e sempre 
que haja capacidade econômica dos obrigados a eles imputados.

– Deve haver justificativa quando houver a impossibilidade da repara-
ção integral do dano, especialmente quanto à adequação da adoção de medi-
das compensatórias.

Justificativa: No Estado democrático de direito vige o princípio da mo-
tivação das decisões administrativas e como o compromisso de ajustamento 
de conduta é celebrado por órgãos públicos impõe-se a motivação de seus 
termos, sobretudo quando não houver possibilidade de reparação integral 
do dano.

6.2 Orientação técnico-Jurídica n° 001/2008 – CaO/mP/gO

O Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Goiás expediu 
a Orientação Técnico-Jurídica nº 001/2008, que estabelece critérios ambien-
tais visando o estabelecimento de medidas compensatórias para fins de re-
paração de dano ambiental nos compromissos de ajustamento de conduta13.

São diretrizes fixadas: 
– que o compromisso de ajustamento de conduta deve ter como priorida-

de a restauração natural do dano a ser feita no lugar da degradação ambiental e 
comporta a cumulação de obrigações de fazer e/ou não fazer com indenização; 

13  Disponível em http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/2008_ort_tj_no_01.pdf. Acesso: abril/2011
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– no caso de impossibilidade de restauração natural do dano, poderá 
haver a compensação ambiental por equivalente ecológico, em que o objetivo 
seja a recuperação da capacidade funcional do ecossistema lesado; 

– quando houver a impossibilidade da reparação integral do dano, 
deverá constar no Termo de Ajustamento de Conduta, justificativa técnica 
devidamente explicitada, especialmente quanto à adequação da adoção de 
medidas compensatórias;

– na aplicação das medidas compensatórias, deve ser observada a seguinte 
ordem de prioridade: substituição por equivalente in situ; substituição por equi-
valente em outro local; e medida compensatória patrimonial/indenização pe-
cuniária. Não se estabelecerá compensação em outro local quando se tratar de 
reparação de dano ambiental em áreas de preservação permanente ex vi legis.; 

– as medidas compensatórias patrimoniais deverão ser preferencialmen-
te, revertidas ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente. Excepcio-
nalmente, a medida compensatória patrimonial poderá ter diversa destinação, 
na forma de bens ou valores, desde que seja para instituições ou organizações 
governamentais, não-governamentais idôneas e legalmente constituídas e que 
inclua entre suas finalidades institucionais: a fiscalização, o controle e a re-
paração de danos ambientais e a implementação ou execução de programas 
de educação ambiental, hipótese em que pelo menos 50% do valor deverá ser 
depositado em espécie, em benefício do Fundo Municipal ou Estadual do 
Meio Ambiente.

– o valor econômico obtido por meio de medidas compensatórias deve 
ser aplicado, prioritariamente, no local afetado, a fim de beneficiar tanto o 
meio ambiente quanto à comunidade atingida pelo dano ecológico. Os bens 
e recursos financeiros derivados de medidas compensatórias patrimoniais de-
correntes de reparação de danos a direitos difusos não podem ser revertidos 
em prol do Ministério Público, por força do princípio da impessoalidade, in-
timamente ligado à ideia ética de imparcialidade, que vincula o exercício da 
atividade administrativa ao cumprimento de uma finalidade pública e objeti-
va, não derivada da subjetividade do administrador.

6.3 Providências sugeridas pela Pesquisa “Compromisso de ajustamento ambiental  
e sua execução: análise Crítica e sugestões para aprimoramento” Pertinentes  
ao Objeto desta análise:

– Padronização dos sistemas de bancos de dados e de controle de anda-
mento de procedimentos administrativos para os órgãos do Ministério Públi-
cos e órgãos do SISNAMA;

– Divulgação/publicidade dos procedimentos instaurados, TACs firma-
dos, ações ajuizadas, com a inserção dos respectivos documentos, para dar 
maior transparência à atuação dos órgãos e possibilitar a atuação comple-
mentar dos co-legitimados;
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– Racionalização dos procedimentos de atuação e elaboração de ma-
nuais de atuação para membros do Ministério Público, servidores e técnicos 
(cada um no âmbito de suas respectivas atribuições), a fim de subsidiar e 
uniformizar as atividades na área ambiental;

– Treinamento, capacitação e qualificação mais específica na área am-
biental para os atores envolvidos, dada a multidisciplinaridade da matéria, 
inclusive e especialmente sobre aspectos técnicos (biologia, geologia, enge-
nharia florestal, etc.) e sobre negociação, arbitragem, conciliação, para os 
operadores do direito, e sobre aspectos jurídicos para os técnicos com atua-
ção na área de meio ambiente;

– Difusão e compartilhamento de estudos sobre a atuação ambiental, 
para potencializar resultados;

– Articulação entre os órgãos com atuação ambiental para que as infor-
mações existentes sejam sistematizadas e disponibilizadas em forma de rede 
com apoio de sistema informatizado;

– Realização de diagnósticos ambientais de situações mais globais, que 
podem identificar áreas ou regiões a serem reparadas e/ou preservadas, in-
clusive para fins de compensação ecológica, para que as soluções sejam mais 
adequadas, mais uniformes e menos pontuais.

7. relatórIO de audItOrIa dO trIbunal de COntas relatIvO à arreCadaçãO  
e aPlICaçãO da reCeIta PrOvenIente de medIdas COmPensatórIas ambIentaIs. 
aPuraçãO de IrregularIdades e desmandOs14 

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) tem 60 dias 
para apresentar ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) um pla-
no de ação contendo cronograma de medidas que adotará para cumprir re-
comendações constantes em relatório de auditoria, relativo à arrecadação e 
aplicação da receita proveniente de Medidas Compensatórias Ambientais do 
primeiro semestre de 2009. 

O processo teve início por meio de auditoria realizada pela 8ª Inspetoria 
de Controle Externo (8ª ICE) do TCE-CE, com o objetivo de fiscalizar proce-
dimentos relacionados à arrecadação e aplicação da referida receita.

Dentre outras, a auditoria apontou as seguintes conclusões: pagamento 
de recursos em desacordo com termos de compromisso; ausência de elaboração 
de planos de trabalho; não aplicação dos recursos da compensação ambiental 
nas unidades de conservação; deficiência na fiscalização dos empreendimentos 
causadores de danos ambientais; bens imóveis adquiridos por compensação 
ambiental, sem os devidos controles físicos e contábeis; e descumprimento da 
obrigatoriedade de comunicar ao Tribunal as incorporações dos bens, produ-
tos ou serviços, objeto do pagamento de compensação ambiental.

14  Disponível em http://blog.danilomike.com/2011/semace-tem-60-dias-para-apresentar-plano-com-medidas-
compensatorias-ambientais/. Acesso: abril/2011
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Em seu voto, o conselheiro Paulo César de Souza destacou que a Su-
perintendência não apresentou resposta satisfatória para a baixa realização 
das receitas de compensação, detectada pela 8ª ICE. De um total de R$ 11,8 
milhões, somente R$ 3,8 milhões foram recebidos. “E mais: apenas 3,12% 
da receita recolhida foram utilizados na compensação ambiental”, frisou o 
relator, para quem é necessário que a Semace encontre meios para efetivar 
tais medidas.

O relator destacou ainda o parecer do Ministério Público de Contas fa-
vorável à emissão, pela Semace ao TCE-CE, de todos os documentos que 
comprovem monitoramento e execução dos termos de compromisso refe-
rentes ao primeiro semestre de 2009; e a necessidade de a Superintendência 
comunicar periodicamente ao Tribunal informações sobre obras, bens ou 
equipamentos doados ao patrimônio do Estado por meio de Medidas Com-
pensatórias Ambientais.
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1. IntrOduçãO

A produção de resíduos, em escala cada vez maior e de qualidade cada 
vez mais complexa, e as dificuldades – técnicas e financeiras – relacionadas à 
sua destinação final ambientalmente adequada evidenciam a necessidade de 
se garantir existência e aplicação de instrumentos jurídicos eficazes de gestão 
de resíduos especiais pós-consumo, destinados tanto à prevenção de danos 
quanto à sua reparação.

Entende-se por resíduos especiais pós-consumo aqueles resíduos que, em 
razão do volume em que são produzidos e/ou de suas propriedades intrínse-
cas, exigem sistemas especiais de acondicionamento, coleta, transporte, desti-
nação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente. Trata-se dos produtos 
e das embalagens que, após o encerramento de sua vida útil, por suas caracte-
rísticas e/ou volume, necessitam de recolhimento e destinação específica.

Para que a adequada gestão de resíduos especiais pós-consumo seja al-
cançada – e considerando as características do atual sistema jurídico-ambien-
tal brasileiro –, é indispensável identificar e analisar os instrumentos presentes 
no sistema jurídico ambiental brasileiro que podem e devem ser aplicados com 
vistas à responsabilização ambiental pós-consumo, entre os quais sobressaem 
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aqueles previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), 
além do licenciamento ambiental e da responsabilidade civil ambiental.

A aplicação coerente e harmônica dos referidos instrumentos jurídicos 
depende da adequada compreensão, entre outros princípios fundamentais 
do Direito Ambiental, do princípio do poluidor-pagador e sua proposta 
de internalização das externalidades ambientais negativas nos custos dos 
processos produtivos.

1. sOCIedade de COnsumO e resíduOs esPeCIaIs Pós-COnsumO

No cenário que hoje se apresenta, de significativo crescimento popula-
cional e, mais do que isso, de adoção de padrões de consumo insustentáveis, a 
produção de resíduos se dá em quantidades exorbitantes, e que tendem a ser 
cada vez maiores. Além do volume de resíduos gerados, suas características 
intrínsecas (sua “qualidade”) tornam ainda mais complexa a definição e a im-
plementação de medidas que garantam sua destinação final ambientalmente 
adequada. Se o volume de resíduos produzidos na sociedade de consumo é 
um problema a ser enfrentado, a composição complexa desses mesmos resí-
duos – que também são produtos da sociedade de riscos (produtos do desen-
volvimento tecnológico) – torna ainda mais difícil sua gestão ambiental. São 
resíduos de “qualidade” complexa e, também, produzidos em massa.

Quanto ao volume de resíduos produzidos, uma das questões centrais 
que se colocam atualmente é o constante aumento das taxas de consumo per 
capita. E este aumento não é acidental, mas desejado e provocado no âmbito 
da chamada sociedade de consumo.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer a influência do condi-
cionamento social na determinação das “necessidades” humanas. Por outro 
lado, a contrapartida dos benefícios almejados e obtidos neste processo de 
construção de “necessidades” que mantenham o mercado em movimento, ge-
rando lucros de forma estável e crescente, é a produção também do mal-estar.1 
A contradição deste cenário reside no fato de esta lógica alimentar necessida-

1 Tendo como base o aumento populacional, a globalização da economia e a degradação ambiental, Boaventura de 
Sousa Santos adverte que “a lógica e a ideologia do consumismo se globalizará [e], cada vez mais, a prática do con-
sumo continuará inacessível a vastas massas populacionais”. (SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: 
o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2006, p. 299).
Para Zygmunt Bauman, “Quanto mais elevada a ‘procura do consumidor’ (isto é, quanto mais eficaz a sedução do 
mercado), mais a sociedade de consumidores é segura e próspera. Todavia, simultaneamente, mais amplo e mais 
profundo é o hiato entre os que desejam e os que podem satisfazer seus desejos, ou entre os que foram seduzidos e 
passam a agir do modo como essa condição os leva a agir e os que foram seduzidos, mas se mostram impossibili-
tados de agir do modo como se espera agirem os seduzidos. A sedução do mercado é, simultaneamente, a grande 
igualadora e a grande divisora. Os impulsos sedutores, para serem eficazes, devem ser transmitidos em todas as dire-
ções e dirigidos indiscriminadamente a todos aqueles que os ouvirão. No entanto, existem mais daqueles que podem 
ouvi-los do que daqueles que podem reagir do modo como a mensagem sedutora tinha em mira fazer aparecer. Os 
que não podem agir em conformidade com os desejos induzidos dessa forma são diariamente regalados com o des-
lumbrante espetáculo dos que podem fazê-lo. O consumo abundante, é-lhes dito e mostrado, é a marca do sucesso 
e a estrada que conduz ao aplauso público e à fama. Eles também aprendem que possuir e consumir determinados 
objetos, e adotar certos estilos de vida, é condição necessária para a felicidade, talvez até para a dignidade humana”. 
(BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 55 e 56).
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des verdadeiramente infindáveis, tornando inalcançável a satisfação plena e, 
logo, a sensação de bem-estar.2

A preocupação com padrões de vida e de consumo incompatíveis com 
a sustentabilidade ambiental foi reconhecida e levada em consideração na 
elaboração do conceito de desenvolvimento sustentável. É o que se extrai do 
Relatório Nosso Futuro Comum (também conhecido como Relatório Brun-
dtland), desenvolvido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento, criada pelas Nações Unidas, e publicado no ano de 1987.3 Neste 
relatório, desenvolvimento sustentável é definido como o “desenvolvimento 
que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades”.4

Esta concepção de desenvolvimento sustentável engloba dois conceitos: 
(i) a noção de “necessidades”, particularmente quanto à prioridade ao aten-
dimento das necessidades básicas, e (ii) a ideia das limitações impostas pela 
tecnologia e organização social sobre a capacidade de o meio ambiente aten-
der às necessidades presentes e futuras.

Este mesmo sentido de desenvolvimento sustentável, e sua preocupa-
ção com padrões sustentáveis de consumo, foi consolidado na Declaração 
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Declaração do Rio).5 A 
conexão entre o direito ao desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental foi 
expressa logo no Princípio 3, segundo o qual “[o] direito ao desenvolvimento 
deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as 
necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes 
e futuras”. Já no Princípio 8 encontra-se referência expressa aos padrões de 
consumo, ao se afirmar que “[p]ara alcançar o desenvolvimento sustentável e 
uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem reduzir e 
eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover polí-
ticas demográficas adequadas”.

Outro documento aprovado na Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, conferiu especial atenção ao 
ideal do consumo sustentável. Trata-se da Agenda 21, programa de ação ela-
borado com o objetivo de dar efeito prático aos princípios aprovados na De-
claração do Rio. A Agenda 21 dedicou um capítulo específico para tratar do 

2 Neste sentido, Cristiane Derani assinala que, “corroborando com o fato de que necessidade não é uma questão 
unicamente advinda de um reclame físico, deve-se ressaltar que é impossível produzir-se, na sociedade de mercado 
sustentada pelo consumo, com a finalidade de esgotar-se necessidades. Portanto, atrelar-se a noção de bem-estar 
ao apaziguamento das necessidades individuais no modo de vida de produção capitalista é procurar preencher o 
que não deve ser preenchido, uma vez que a produção material precisa deste motor da vontade para sua necessária 
expansão”. (DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Editora Max Limonad, 1997, p. 136).
3 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Disponível em <http://
www.un-documents.net/wced-ocf.htm> Acesso em 18/08/08.
4 Tradução livre. No original: “development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs”. (Capítulo 2 do Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future).
5 Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992 (Rio de Ja-
neiro). Texto em português disponível no sítio do Ministério do Meio Ambiente: <http://www.mma.gov.br/index.
php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576> Acesso em 17/08/08.
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tema “Mudança dos padrões de consumo” (Capítulo 4),6 dividido em duas 
áreas programáticas: (i) exame dos padrões insustentáveis de produção e con-
sumo e (ii) desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a 
mudanças nos padrões insustentáveis de consumo.

Embora não faltem referências e orientações no sentido de se promo-
ver o consumo sustentável, é fato que os padrões que imperam na sociedade 
contemporânea não parecem levar em conta a variável ambiental de seus im-
pactos. A constatação deste cenário que caracteriza a chamada sociedade de 
consumo – e sua lógica intrínseca de manter em níveis crescentes a produção 
e o consumo – é fundamental para que se compreenda a problemática da 
geração e gestão de resíduos.

Neste ciclo de produção e consumo, o que se observa é que a velocidade na 
criação de novas “necessidades” traz como consequência inevitável a diminui-
ção da vida “útil” dos bens de consumo, seguida do aumento na velocidade do 
seu descarte no meio ambiente. Cada vez mais rapidamente, os bens de consu-
mo transformam-se em resíduos; eles tornam-se cada vez mais “descartáveis”.7

Como se esta situação já não fosse suficiente para o agravamento da 
questão da geração e gestão de resíduos – na medida da sua contribuição 
direta para o aumento do volume de resíduos que passa a ser descartado 
diariamente pelos consumidores (não só do total de resíduos, mas também 
da quantidade de resíduos produzidos per capita) –, não se pode deixar de 
reconhecer que os avanços tecnológicos e científicos também contribuem sig-
nificativamente para o problema.8 Com efeito, as constantes alterações na 
composição dos bens transformados e colocados à disposição para o consu-
mo resultam, igualmente, em mudanças significativas na estrutura dos resídu-
os produzidos.

A complexidade dos resíduos produzidos atualmente pode ser facilmen-
te identificada nos seguintes exemplos de resíduos especiais pós-consumo: (i) 
embalagens em geral (sejam de plástico, vidro, papel, alumínio, longa vida 
etc.); (ii) resíduos de agrotóxicos; (iii) pilhas, baterias e assemelhados; (iv) 
lâmpadas (especialmente as fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de só-
dio e luz mista); (v) pneus inservíveis; (vi) óleo lubrificante usado ou conta-

6 Disponível em <http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap04.pdf> Acesso em 20/09/08.
7 Interessante mencionar a reflexão de Arlete Moysés Rodrigues no sentido de que, “[n]a década de 70, os bens de 
consumo duráveis eram produzidos para durar de sete a oito anos (por isso eram duráveis). Hoje, os mesmos pro-
dutos são idealizados para durar oito a dez meses (embora continuem a ser denominados de duráveis). Trata-se do 
predomínio do descartável e da veloz mudança de moda. E assim o lixo acumula-se rapidamente como se fosse pro-
duto do ‘consumo’, do ‘estilo de vida’, sem especificar-se o sujeito. É verdade que o descarte aumenta rapidamente 
a quantidade do lixo proveniente da esfera doméstica. Mas também é verdade que a produção de mercadorias rapi-
damente descartáveis aumenta também o lixo industrial e dilapida mais rapidamente os recursos naturais renováveis 
ou não-renováveis”. (RODRIGUES, Arlete Moysés. Produção e consumo do e no espaço: problemática ambiental 
urbana. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 152 e 153).
8 Para Paulo Jorge Moraes Figueiredo, são fatores que agravam o problema da geração de resíduos “o aumento do 
consumo e a produção de materiais ‘artificiais’. [...] O segundo fator está relacionado tanto à variedade quando à 
‘evolução’ dos tipos de resíduos gerados em decorrência do desenvolvimento tecnológico. Neste sentido, observa-se 
que a intensificação tecnológica tem exigido a elaboração de materiais construtivos ou energéticos cada vez mais 
complexos com relação às suas composições e concentrações”. (FIGUEIREDO, Paulo Jorge Moraes. A sociedade 
do lixo: os resíduos, a questão energética e a crise ambiental. Piracicaba: Editora Unimep, 1995, p. 74 e 75).
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minado; (vii) lixo eletrônico (equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésti-
cos e seus componentes, monitores, telefones celulares); (viii) óleos usados na 
preparação de alimentos; (ix) medicamentos insuscetíveis de utilização (por 
vencimento do prazo de validade, por exemplo) e suas embalagens; e (x) veí-
culos automotores inservíveis e seus componentes.

Sem dúvida, todos estes resíduos são altamente danosos à saúde hu-
mana e ao equilíbrio do meio ambiente, além de apresentarem composição 
complexa que dificulta em muito o seu manejo. São resíduos produzidos em 
massa e que dão origem a riscos ambientais de difícil dimensionamento e 
controle.

Às dificuldades relativas à quantidade e à qualidade destes resíduos, so-
mam-se aquelas relacionadas ao dimensionamento dos efeitos do lançamen-
to de resíduos especiais pós-consumo no meio ambiente, bem como aquelas 
concernentes à identificação das origens da degradação ambiental que decor-
re da destinação final inadequada desses mesmos resíduos. Isso se dá porque 
não são raras as situações em que as origens dos danos ambientais são múlti-
plas, das quais resultam efeitos cumulativos e sinérgicos – ainda mais quando 
se trata de resíduos especiais pós-consumo.

Como resíduos típicos da sociedade de consumo contemporânea, os 
resíduos especiais pós-consumo tornam imprescindíveis cuidados específicos 
quanto à sua destinação final, seja, prioritariamente, para evitar a superve-
niência de impactos negativos, seja para garantir a reparação dos danos am-
bientais que não se tenha conseguido evitar.

Este cenário, sem dúvida, evidencia a prioridade que deve ser dada à 
implementação da legislação existente, de forma a garantir coerência e o má-
ximo de completude possível aos instrumentos de responsabilização ambien-
tal pós-consumo. Deve-se assegurar, ainda, que a interpretação da legislação 
existente seja orientada, entre outros princípios informadores do Direito Am-
biental, pelo princípio do poluidor-pagador. A busca por caminhos coeren-
tes com a lógica do princípio do poluidor-pagador passa, igualmente, pela 
percepção de que os instrumentos jurídicos de proteção do meio ambiente 
têm como finalidade a garantia do direito de todos ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado.

2. O PrInCíPIO dO POluIdOr-PagadOr aPlICadO à resPOnsabIlIdade ambIental 
Pós-COnsumO

Tendo em vista a finalidade constitucional de garantir o respeito ao di-
reito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a tutela jurídi-
co-ambiental, fundada nos valores que hoje inspiram o ordenamento jurídico 
brasileiro, é informada, dentre outros, pelo princípio do poluidor-pagador.

A principal vocação deste princípio é redistributiva: deve-se atribuir 
ao(s) poluidor(es) os custos de prevenção, reparação e repressão de danos 
ambientais, que hoje recaem sobre a sociedade em geral. Pretende-se cor-
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rigir os problemas da existência de externalidades ambientais negativas,9 
promovendo sua internalização nos processos de produção e consumo que 
lhes dão origem.

O alcance efetivo desse objetivo depende da abrangência que se dê ao 
princípio do poluidor-pagador. Isso porque somente a partir de uma ótica 
alargada deste princípio será possível a edificação e a implementação de ins-
trumentos realmente eficazes de concretização da responsabilidade ambiental 
pós-consumo. Por isso fala-se em gestão ambiental pós-consumo preventiva 
e reparatória. Sejam metas essencialmente preventivas, sejam reparatórias de 
danos ambientais, a sua moldura é o princípio do poluidor-pagador.

Outra questão fundamental à viabilização prática do princípio do polui-
dor-pagador no âmbito da responsabilidade pós-consumo é a relacionada à 
definição de quem é o “poluidor-que-deve-pagar”.10 Considerando o fato de 
que a cadeia de produção e consumo é composta por uma infinidade de sujei-
tos – consumidores, comerciantes, distribuidores, produtores –, é necessário 
concentrar a responsabilidade naqueles que ocupam uma posição singular, 
que detenham poderes diferenciados dos demais quanto ao controle da ori-
gem do problema (dos fatores que desencadeiam a poluição), sem prejuízo da 
possibilidade, sempre presente, de recurso ao instituto da solidariedade.

Com efeito, são os produtores (fabricantes ou importadores) de bens 
geradores de resíduos especiais pós-consumo os que têm a capacidade de 
“cortar o mal pela raiz”. São eles os que podem – e devem – ser chamados a 
responder diretamente pela adoção das medidas preventivas e reparatórias 
relacionadas à gestão desses resíduos. Esta, inclusive, é a melhor forma de 
se promover a justa e eficaz repartição dos custos entre cada um dos sujeitos 
integrantes da cadeia de poluição, na medida em que os impactos dessa in-
ternalização “na fonte” repercutirão em cada “elo” da corrente econômica de 
produção e consumo. 

O efeito prático que, acredita-se, decorrerá da concentração da respon-
sabilidade ambiental pós-consumo no fabricante ou importador de produtos 
poluentes é a realização da vocação redistributiva do princípio do poluidor-
-pagador: promoção da responsabilidade partilhada pelos custos ambientais 
derivados das atividades econômicas.

Nesse sentido, pode-se dizer que é o produtor ou importador o “po-
luidor-que-deve-pagar” na responsabilidade ambiental pós-consumo. É ele o 
principal responsável pelos impactos ambientais dos produtos que insere no 
mercado, durante todo o seu ciclo de vida.

9 Como destaca Cristiane Derani, no “processo produtivo, além do produto a ser comercializado, são produzidas 
‘externalidades negativas’. São chamadas externalidades porque, embora resultantes da produção, são recebidas 
pela coletividade, ao contrário do lucro, que é percebido pelo produtor privado. Daí a expressão ‘privatização dos 
lucros e socialização de perdas’, quando identificadas as externalidades negativas. Com a aplicação do princípio do 
poluidor-pagador, procura-se corrigir este custo adicionado à sociedade, impondo-se sua internalização”. (DERA-
NI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico, p. 158).
10 A expressão “poluidor-que-deve-pagar” é utilizada por Maria Alexandra Aragão, em sua clássica obra: ARA-
GÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do 
ambiente. Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora,1997.
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3. meCanIsmOs de COnCretIzaçãO da dImensãO PreventIva da resPOnsabIlIdade 
ambIental Pós-COnsumO

No âmbito federal, a regulamentação da responsabilidade ambiental 
pós-consumo conta com tratamento específico na Lei 12.305/10 (por in-
termédio da chamada responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos), além dos diplomas normativos que tratam de aspectos es-
pecíficos da gestão ambiental pós-consumo – a exemplo da Lei 7.802/89 
(agrotóxicos) e das Resoluções do CONAMA 401/08 (pilhas e baterias),11 
416/09 (pneus inservíveis)12 e 362/05 (óleo lubrificante usado ou contami-
nado) – que, por sua vez, devem ser lidos à luz da nova Política Nacional 
de Resíduos.

Quanto à dimensão preventiva da responsabilidade ambiental pós-con-
sumo, dois caminhos parecem estar disponíveis no sistema jurídico-ambiental 
brasileiro para sua concretização. São eles: (i) a responsabilidade comparti-
lhada pelo ciclo de vida dos produtos, prevista na Lei 12.305/10, e (ii) o licen-
ciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras.13

Pode-se dizer que o mecanismo que, de forma mais evidente e específi-
ca, destina-se à prevenção de danos ambientais pós-consumo é a responsa-
bilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, regulada pela Lei 
12.305/10 e pelo Decreto 7.404/10. Esta forma de responsabilização é definida 
como “o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabri-
cantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos”. As medidas a serem implementadas de forma compartilhada têm 
como objetivo geral “minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gera-
dos” e “reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambien-
tal decorrentes dos ciclos de vida dos produtos”.14

Os resíduos especiais pós-consumo abrangidos pela responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos são os seguintes:15 (i) os agro-
tóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja emba-
lagem, após o uso, constitua resíduo perigoso; (ii) as pilhas e baterias; (iii) os 
pneus; (iv) os óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; (v) as lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; (vi) os produtos 

11 A Resolução 401/08 substituiu a Resolução 257/99, que anteriormente dispunha sobre procedimentos de reutiliza-
ção, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequados de pilhas e baterias que contenham em 
suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos.
12 A Resolução 416/09 substituiu a Resolução 258/99, que anteriormente dispunha sobre a obrigação dos fabricantes 
e importadores de pneus de coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis.
13 Vale destacar que constam entre os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos a “coleta seletiva, os 
sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos” e, no que couber, a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento e a revisão 
de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (art. 8º, III e XVII, “d” e “f”, da Lei 12.305/10).
14 Art. 3º, XVII, da Lei 12.305/10.
15 Art. 33 da Lei 12.305/10.
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eletroeletrônicos e seus componentes; e (vii) os produtos comercializados em 
embalagens plásticas, metálicas ou de vidro.16

As responsabilidades dos fabricantes, importadores, distribuidores e co-
merciantes, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos, abrangem desde o investimento em produtos aptos “à reutiliza-
ção, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada” e 
“cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível”, 
passando pela disponibilização de informações sobre redução, reciclagem e eli-
minação dos resíduos associados a seus produtos e alcançando o recolhimento 
e a destinação final adequada destes resíduos e, se for o caso, participação em 
ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.17

Há, ainda, a obrigação de que as embalagens sejam “fabricadas com 
materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem”, devendo ser “res-
tritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo 
e à comercialização do produto”, além de “projetadas de forma a serem 
reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências 
aplicáveis ao produto que contêm” e “recicladas, se a reutilização não for 
possível”.18

Pode-se dizer que o principal instrumento de implementação da respon-
sabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é a logística reversa, 
definida como o “instrumento de desenvolvimento econômico e social ca-
racterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada”.19

A obrigação de estruturação e implementação de sistemas de logística 
reversa – independentes do serviço público de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos (objeto da Lei 11.445/07) – é atribuída aos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes dos resíduos especiais pós-con-
sumo abrangidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos,20 que devem 
considerar a proporção dos produtos que colocam no mercado interno, tendo 
em vista o cumprimento de metas progressivas, intermediárias e finais.21 Den-
tre as medidas a serem adotadas para este fim, destacam-se: (i) a compra de 
produtos e embalagens usados; (ii) a disponibilização de postos de entrega de 

16 A extensão da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida aos produtos comercializados em embalagens 
plásticas, metálicas ou de vidro se dá na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 33 da Lei 12.305/10 e no artigo 
17 do Decreto 7404/10.
17 Art. 31 da Lei 12.305/10.
18 Art. 32 da Lei 12.305/10. Este mesmo artigo dispõe, em seu parágrafo 3º, que o responsável pelo atendimento dessas 
exigências é todo aquele que “manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação das embalagens” e “ colo-
ca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da 
cadeia de comércio”. Estão excluídas desta obrigação as embalagens de produtos destinados à exportação, que devem 
estar de acordo com as exigências do país importador (art. 32, § 2º, da Lei 12.305/10 e art. 8º do Decreto 7.404/10).
19 Art. 3º, XII, da Lei 12.305/10.
20 Art. 33 da Lei 12.305/10.
21 Art. 18, § 2º, do Decreto 7.404/10.
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resíduos reutilizáveis e recicláveis; e (iii) a atuação em parceria com associa-
ções de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.22

Aos consumidores é imposta a atribuição de devolver aos comerciantes 
ou distribuidores os produtos e embalagens objeto de logística reversa.23 Es-
tes, por sua vez, devem devolver aos fabricantes e importadores os resíduos 
pós-consumo reunidos. São os fabricantes e importadores quem tem a res-
ponsabilidade de dar a destinação ambientalmente adequada aos resíduos 
especiais pós-consumo.24

São instrumentos de implantação e operacionalização dos sistemas de 
logística reversa25 os (i) acordos setoriais;26 (ii) regulamentos expedidos pelo 
Poder Executivo;27 e (iii) termos de compromisso.28

Também o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos tem atribuições na responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos, entre as quais, (i) a adoção de medidas de reapro-
veitamento de resíduos e, se for o caso, de disposição final ambientalmente 
adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos sólidos; (ii) o estabelecimento de sistema de coleta 
seletiva; (iii) a implantação de sistema de compostagem de resíduos sólidos 
orgânicos; e (iv) a disposição final adequada.29

Vale mencionar, ainda, que as ações relativas à responsabilidade com-
partilhada pelo ciclo de vida dos produtos devem integrar os chamados pla-
nos de gerenciamento de resíduos sólidos, cujos objetivos, partes envolvidas e 
conteúdo mínimo são estabelecidos nos artigos 20 a 24 da Lei 12.305/10. Os 
referidos planos devem ser elaborados por geradores de resíduos de serviço 
de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviço de saúde e re-
síduos de mineração, bem como por estabelecimentos comerciais e de presta-
ção de serviços que gerem resíduos perigosos ou que não sejam equiparados 
aos resíduos domiciliares (em razão de sua natureza, composição ou volume), 

22 Art. 33, § 3º, da Lei 12.305/10. Nos termos dos artigos 18, parágrafo 1º, e 40 do Decreto 7.404/10, a participação de 
associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis nos sistemas de logística reversa deve ser priorizada.
23 Os consumidores são obrigados, ainda, “a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sóli-
dos gerados” e a “disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolu-
ção”, sempre que houver sistema de coleta seletiva estabelecido pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos ou sistemas de logística reversa (art. 35 da Lei 12.305/10 e art. 6º do Decreto 7.404/10).
24 Art. 33, §§ 4º, 5º e 6º, da Lei 12.305/10.
25 Art. 15 do Decreto 7.404/10.
26 O acordo setorial é instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 8º, XVI, da Lei 12.305/10), definido 
como um “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto” (art. 
3º, I, da Lei 12.305/10). Os procedimentos, conteúdo mínimo e critérios de avaliação para a celebração de acordos 
setoriais encontram-se regulados nos artigos 19 a 29 do Decreto 7.404/10.
27 Nos termos do disposto no artigo 30 do Decreto 7.404/10, a logística reversa pode ser implantada por intermédio da 
edição de decreto, precedido de avaliação da viabilidade técnica e econômica da logística reversa, a ser realizada pelo Co-
mitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística Reversa (este também regulado pelo Decreto 7.404/10).
28 Os termos de compromisso, assim como os acordos setoriais, são instrumento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (art. 3º, XVIII, da Lei 12.305/10), e poderão ser celebrados entre o Poder Público e os fabricantes, impor-
tadores, distribuidores e comerciantes quando não houver acordo setorial ou regulamento específico para a mesma 
área de abrangência ou tendo em vista a fixação de compromissos e metas mais exigentes que os previstos em acordo 
setorial ou regulamento (art. 32 do Decreto 7.404/10).
29 Art. 36 da Lei 12.305/10.
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por empresas de construção civil e por responsáveis por portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários, passagens de fronteira e 
atividades agrossilvopastoris.30

Interessante notar, ainda, que o plano de gerenciamento de resíduos só-
lidos, além de integrar o processo de licenciamento ambiental do empreen-
dimento ou atividade em questão,31 deve, dentre outros elementos, conter o 
“diagnóstico dos resíduos gerados ou administrados” e, se couber, as “ações 
relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”.32

Sendo assim, e tendo em vista que devem observância à Política Na-
cional de Resíduos Sólidos as pessoas físicas ou jurídicas direta ou indireta-
mente responsáveis pela geração de resíduos sólidos,33 pode-se concluir que 
os empreendedores responsáveis pela fabricação de produtos que, após seu 
consumo, geram resíduos sólidos sujeitos à logística reversa, nos termos do 
artigo 33 da Lei 12.305/10, devem incluir em seus planos de gerenciamento de 
resíduos sólidos as medidas referentes à implementação e operacionalização 
de sistemas de logística reversa desses resíduos, além de outras medidas per-
tinentes à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

Chama-se atenção, ainda, para a necessidade de observância às regras 
aplicáveis aos resíduos perigosos34 sempre que os resíduos submetidos à res-
ponsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos sejam assim 
classificados.

Além dos mecanismos previstos e regulados diretamente pela Lei 
12.305/10 e pelo Decreto 7.404/10, e tendo em conta o reconhecimento do 
princípio do poluidor-pagador como um “mecanismo de assunção da respon-
sabilidade social partilhada pelos custos ambientais derivados da atividade 
econômica”35 e a necessidade de se aperfeiçoar a gestão ambiental pós-consu-
mo preventiva, parece ser construtiva – e, mais do que isso, necessária – a aná-
lise de como o licenciamento ambiental pode se configurar como importante 
instrumento concretizador da responsabilidade ambiental pós-consumo.

O licenciamento ambiental, como um dos principais instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)36 – e, também, instrumento 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos –,37 é de natureza essencialmente 
preventiva, vez que se pauta na avaliação prévia dos impactos ambientais38 
de empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores. Nos termos da 

30 Art. 20 da Lei 12.305/10.
31 Art. 24 da Lei 12.305/10.
32 Art. 21, II e VII, da Lei 12.305/10.
33 Art. 1º, § 1º, da Lei 12.305/10.
34 Arts. 37 a 41 da Lei 12.305/10, e arts. 64 a 67 do Dec. 7.404/10.
35 Trecho do acórdão de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.378-6, em que se discutia a constitu-
cionalidade da Compensação Ambiental prevista no artigo 36 da Lei 9.985/00. (STF. Tribunal Pleno. ADI 3.378-6 
Distrito Federal. Rel. Min. Carlos Britto. Brasília. DJU: 20/06/08).
36 Art. 9º, IV, da Lei 6.938/81.
37 Art. 8º, XVII, f, da Lei 12.305/10.
38 A Avaliação Prévia de Impactos Ambientais é mais um instrumento preventivo da Política Nacional do Meio 
Ambiente (art. 9º, III, da Lei 6.938/81).
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própria Lei 6.938/81 (PNMA) e, também, da Resolução CONAMA 237/97 
(dispõe sobre procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental), es-
tão incluídas como atividades capazes de causar degradação ambiental – e, 
portanto, sujeitas ao licenciamento ambiental – as de fabricação de produtos 
que geram resíduos especiais pós-consumo.39

No curso do procedimento de licenciamento ambiental, o órgão compe-
tente deve promover ampla e detalhada avaliação dos impactos da atividade 
em questão, condicionando sua realização às exigências pertinentes de prote-
ção do meio ambiente. Quando da apreciação da possibilidade de concessão 
de uma licença ambiental, o órgão competente deve cercar-se de cuidados que 
envolvem desde a análise da localização e viabilidade ambiental do projeto, 
passando pelas especificações para a adequada instalação da atividade, até a 
determinação das medidas de controle e condicionantes para a sua operação.

Veja-se que a avaliação preventiva desenvolvida para a realização do li-
cenciamento ambiental baseia-se em estudos ambientais, sendo que, sempre 
que a atividade for potencialmente causadora de significativa degradação 
ambiental, a análise de seus impactos deverá ser feita com base no Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental, nos termos do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 
IV, da Constituição da República.

Interessa observar que os estudos ambientais que subsidiam a tomada 
de decisão pelo órgão ambiental competente têm o seu termo de referência 
elaborado – assim como são mais ou menos abrangentes e detalhados – em 
função especialmente da natureza e da dimensão do empreendimento pro-
posto.40 Seja qual for o conteúdo do estudo ambiental desenvolvido, leva-
-se em consideração a capacidade de o empreendimento causar poluição. E, 
nos termos da Lei 6.938/81 (PNMA), entende-se por poluição, a degradação 
da qualidade ambiental – ou seja, a alteração adversa das características do 
meio ambiente – resultante de atividades que, direta ou indiretamente, “a) 
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem con-
dições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravel-
mente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambien-
te; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos”.41

O texto da lei é claro ao considerar como poluição o resultado ambiental 
negativo que decorra, direta ou indiretamente, do amplo rol de situações lista-

39 Constam do Anexo VIII (atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais) da Lei 
6.938/81 e Anexo I (atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental) da Resolução CONAMA 
237/97 as seguintes atividades, dentre outras: (i) fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores, fabricação de 
material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática; fabricação de aparelhos elétricos 
e eletrodomésticos; (ii) fabricação e recondicionamento de pneumáticos; (iii) fabricação de perfumaria e cosméti-
cos; (iv) fabricação de conservas; (v) refino / preparação de óleo e gorduras vegetais; (vi) recuperação e refino de 
solventes, óleos minerais, vegetais e animais; (vii) fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento 
e gaseificação de águas minerais; fabricação de bebidas alcoólicas; (viii) fabricação de fertilizantes e agroquímicos.
40 No caso do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), é 
a Resolução CONAMA 001/86 que traz os critérios básicos e as diretrizes gerais para a sua elaboração.
41 Artigo 3º, II e III, da Lei 6.938/81.
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das acima,42 as quais, como se vê, envolvem não apenas aspectos ambientais 
stricto sensu, mas, igualmente, no mesmo plano, questões de ordem social, 
econômica e cultural.43 Portanto, a preocupação do órgão ambiental deve ser 
ampla, não se limitando aos impactos diretos e imediatos da implantação 
e operação dos empreendimentos sob licenciamento. Devem ser levados em 
conta também os impactos – mesmo os indiretos – a médio e longo prazos.

Neste sentido, merece referência a Resolução CONAMA 001/86 que, 
ao estabelecer as atividades técnicas mínimas a serem desenvolvidas para a 
elaboração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, impõe expressamente 
a análise dos impactos ambientais “positivos e negativos (benéficos e adver-
sos), 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”.44

Além da amplitude do conceito de poluição – e, consequentemente, da 
abrangência e detalhamento necessários ao Estudo Prévio de Impacto Ambien-
tal –, importa destacar a previsão expressa de que este estudo ambiental conte-
nha a “definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 
equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a efi-
ciência de cada uma delas”.45 Vê-se que o dispositivo exemplifica, evidentemente 
sem exaurir, alguns tipos de medidas mitigadoras de impactos adversos, deixan-
do clara a necessidade de que estas sejam eficientes e previamente definidas.

Ante o exposto, é evidente que, no licenciamento ambiental de ativida-
des de fabricação de produtos que geram resíduos especiais pós-consumo, 
deve-se ter em conta não somente os impactos diretos e imediatos da implan-
tação e operação do empreendimento; da mesma forma, devem ser avaliados 
seus impactos indiretos e a médio e longo prazos.

Não há razão, portanto, para que seja excluída do licenciamento am-
biental a análise dos resultados ambientais negativos da fabricação e inserção 
no mercado de produtos com a capacidade – em função de suas caracterís-
ticas qualitativas e/ou quantitativas – de provocar degradação da qualidade 
do meio ambiente. E esta análise deve vir acompanhada da definição das res-
pectivas medidas de mitigação dos impactos ambientais negativos. É neste 
momento que devem ser incorporados os mecanismos de gestão ambiental 
pós-consumo preventiva às demais – e tradicionais – medidas mitigadoras.

Para que a avaliação prévia de impactos ambientais seja eficiente, além 
dos impactos diretos da fabricação do produto, ela deve incluir a análise do 

42 Também o conceito de poluidor engloba aqueles que, direta ou indiretamente, sejam responsáveis por atividades 
causadoras de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei 6.938/81).
43 Vale mencionar que é princípio orientador da Política Nacional de Resíduos Sólidos “a visão sistêmica, na 
gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de 
saúde pública” (art. 6º, III, da Lei 12.305/10). Corroborando esta visão sistêmica, veja-se que a definição de gestão 
integrada de resíduos sólidos deve considerar as “dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 
controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (art. 3º, XI, da Lei 12.305/10).
44 A amplitude e o detalhamento necessários ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental podem ser observados no 
artigo 6º da Resolução CONAMA 001/86.
45 Artigo 6º, III, da Resolução CONAMA 001/86.
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seu ciclo de vida. Do mesmo modo, para que a definição das medidas mi-
tigadoras de impactos ambientais adversos seja completa, é imprescindível 
que sejam definidos os mecanismos de logística reversa; ou seja, como serão 
garantidos o recolhimento e a reutilização, reciclagem e/ou disposição final 
adequada dos resíduos especiais pós-consumo.

Acredita-se que tanto nas situações em que a degradação ambiental 
decorre da produção do bem a ser comercializado como na hipótese de o 
consumo do produto ser o fator que desencadeia a poluição, o “poluidor-
-que-deve-pagar” deve ser o produtor; seja na condição de poluidor direto, 
seja na de poluidor indireto.46 Isto porque, mesmo na qualidade de poluidor 
indireto, é o produtor quem cria e controla as condições que estão na origem 
do dano (características qualitativas e/ou quantitativas dos bens de consumo 
produzidos) e que vão desencadear a poluição: fabricação e lançamento no 
mercado de produtos que geram resíduos especiais pós-consumo; trata-se de 
produtos cuja utilização normal acaba sendo prejudicial a toda a sociedade.

4. a reParaçãO de danOs ambIentaIs nO âmbItO da resPOnsabIlIdade  
Pós-COnsumO

Embora o objetivo principal da tutela jurídica do meio ambiente seja 
evitar a ocorrência da degradação ambiental, sabe-se que nem sempre se terá 
êxito neste propósito. Por essa razão, não se pode abrir mão de mecanismos 
que sejam aplicados para promover a reparação de danos ambientais decor-
rentes do descarte inadequado de resíduos especiais pós-consumo.

Ocorre que as características da danosidade ambiental evidenciam as 
inconsistências da estrutura clássica da responsabilidade civil aplicada num 
cenário em que é complexa a tarefa de demonstração e dimensionamento 
dos danos ambientais, assim como a identificação das condutas – múltiplas e 
espalhadas no tempo e no espaço – por eles responsáveis. As dificuldades na 
previsão e delimitação das consequências futuras e na definição das origens 
da degradação ambiental constituem um verdadeiro desafio para o sistema 
jurídico vigente, fundado em ideais de certeza – especialmente da causalidade 
– e de atualidade dos danos que merecem reparação.

Estas dificuldades tornam-se ainda mais evidentes no cenário de geração 
de resíduos especiais pós-consumo. Como determinar a responsabilidade pela 
poluição decorrente do lançamento desses resíduos no meio ambiente diante 
do verdadeiro “círculo vicioso” que caracteriza as atuais cadeias de produ-
ção e consumo de bens “duráveis”? Como antes dito, produz-se e consome-se 
cada vez mais. Com isso, acelera-se de forma planejada a obsolescência de 
produtos e criam-se “facilidades” (produtos descartáveis, embalagens “práti-

46 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária 
do ambiente. Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 
140 e 141.
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cas” etc.) de forma a manter o ciclo em acelerado movimento. Consequência: 
geração de mais e mais resíduos, seguidos de maiores e mais significativos 
impactos ambientais; ou seja, são multiplicadas as externalidades negativas 
suportadas pela sociedade como um todo.

Quem são os responsáveis por este “círculo vicioso”? Quem são os ato-
res que integram esta cadeia econômica de produção e consumo? São uma 
infinidade de sujeitos, desde os milhões de consumidores, passando pelos mi-
lhares de comerciantes e centenas de distribuidores, até os produtores (fabri-
cantes ou importadores) – sem esquecer o Poder Público e seu papel na tutela 
do meio ambiente e da saúde. Não pode ser fácil a tarefa de distribuição de 
atribuições num cenário como este.

Esta situação mostra-se ainda mais grave quando se percebe que a sua 
principal consequência tem sido a socialização dos ônus e a privatização dos 
bônus, eis que, ao fim e ao cabo, as externalidades ambientais negativas des-
ses processos produtivos permanecem sendo suportadas pela coletividade. E, 
enquanto a sociedade é prejudicada pela perda de qualidade de vida e degra-
dação dos recursos ambientais, os agentes econômicos se beneficiam com a 
utilização e degradação dos bens ambientais a custo zero. Os bônus são usu-
fruídos por quem produz os riscos e os ônus são suportados pela coletividade.

A solução deste problema passa, necessariamente, pela adequada apli-
cação do princípio do poluidor-pagador. Há que se garantir a efetiva interna-
lização das externalidades ambientais negativas; leia-se: os custos ambientais 
dos processos de produção e consumo de bens geradores de resíduos especiais 
pós-consumo devem ser computados pelo “poluidor-que-deve-pagar”, como 
custo de produção.

Esta ideia pode perfeitamente ser aplicada no âmbito da responsabilida-
de civil ambiental. Parte-se da constatação de que a tradicional formulação 
do instituto da responsabilidade civil não atende à proposta de sua utilização 
como instrumento de proteção ao meio ambiente, já que foi desenvolvida em 
um contexto – e para um contexto – diferente da realidade representada pela 
danosidade ambiental. Os obstáculos à utilização do instituto da responsabi-
lidade civil como instrumento de tutela ambiental no Brasil são, em síntese, 
(i) o caráter fluido do dano ambiental (muitos de ordem cumulativa, futuros 
ou pouco conhecidos pela ciência) e a dificuldade da sua avaliação; (ii) a com-
plexidade do nexo de causalidade (muitas vezes enfraquecido pela distância 
temporal ou espacial entre o fato gerador e a manifestação do dano, assim 
como pela pluralidade de fontes poluidoras); e (iii) a difícil identificação da 
autoria e das vítimas.

Dessa forma, são cruciais certas alterações no sistema tradicional da 
responsabilidade civil para a sua melhor eficácia frente às peculiaridades do 
campo ambiental, entre as quais destacam-se as seguintes:47 (i) adoção da 

47 Cf. FERRAZ, Sérgio. Responsabilidade civil por dano ecológico. In Revista de Direito Público. N. 49/50: 34 – 41. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 39 e 40.
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responsabilidade civil objetiva sob a modalidade do risco integral, do que de-
corre a irrelevância da intenção danosa, da mensuração do subjetivismo – e, 
logo, da licitude da atividade –, assim como a inadmissibilidade de excluden-
tes da obrigação de reparar o dano; (ii) ampliação do rol dos sujeitos passivos 
(poluidores diretos e indiretos) e responsabilização solidária;48 e (iv) presun-
ção do nexo causal e do dano, com a consequente inversão do ônus da prova 
(basta que a atividade do agente tenha o potencial de acarretar o prejuízo 
ecológico para que se inverta o ônus da prova, produzindo-se a presunção da 
responsabilidade e reservando para o eventual acionado o ônus de procurar 
excluir sua imputação).

Ademais, deve-se observar que novas funções passam ser desempenha-
das pela responsabilidade civil ambiental no cenário de proliferação de riscos 
inerente à sociedade pós-industrial. À luz dos princípios da prevenção e da 
precaução, o instituto da responsabilidade civil passa a assumir a tarefa tam-
bém de contribuir para que seja evitada a ocorrência de danos ambientais, 
atacando não somente os danos já consumados, mas principalmente a dano-
sidade potencial. Sob a ótica da prevenção e da precaução é que se atende, 
portanto, à necessária refuncionalização da responsabilidade civil.

Neste sentido, e, em especial, em razão da elasticidade da relação cau-
sal decorrente do amplo conceito legal de poluidor, que permite a responsa-
bilização solidária de toda a pessoa física ou jurídica que tenha, direta ou 
indiretamente, contribuído para o dano ambiental, pode-se dizer que todos 
os sujeitos que integram a cadeia de produção e consumo de bens que geram 
resíduos especiais pós-consumo podem ser responsabilizados pela reparação 
dos danos ambientais que decorram do seu descarte inadequado.

Por outro lado, para evitar que a responsabilidade de um sem-número 
de sujeitos acabe, na prática, por não levar à efetiva responsabilização de ne-
nhum deles, entende-se ser necessária a identificação, com a maior precisão 
possível, de qual dos “elos” da cadeia de produção e consumo devem ser di-
retamente chamados a responder pelos danos ambientais decorrentes do des-
carte inadequado de resíduos especiais pós-consumo. É claro, também, que 
tal identificação deve ser orientada por critérios que assegurem, efetivamente, 
o cumprimento da obrigação ambiental, levando-se em conta, é evidente, o 
instituto da solidariedade que, a rigor, vincula todos os responsáveis, diretos 
e indiretos.

Neste sentido, entende-se ser necessária a conjugação do amplo conceito 
de poluidor – que, repita-se, inclui o poluidor indireto – com o reconhecimen-
to de que o fabricante ou o importador de produtos poluentes deve, à luz do 
princípio do poluidor-pagador, internalizar os custos ambientais externos ao 
seu processo produtivo, sendo, portanto responsável “do berço ao túmulo” 
pelo bem que introduziu no mercado para que fosse consumido e, ao fim de 
seu ciclo de vida, descartado no meio ambiente. 

48 Art. 3º, IV, Lei 6.938/81 e artigo 942, in fine, Novo Código Civil.
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Esta construção de ideias é o que torna possível – e desejável – a respon-
sabilização dos fabricantes ou importadores destes produtos pela reparação 
de danos ambientais decorrentes da destinação final indevida dos resíduos 
especiais pós-consumo.

Sendo assim, pode-se dizer que, diante de suas atuais características, e 
de todos os avanços – legislativos, doutrinários e jurisprudenciais – alcança-
dos, a responsabilidade civil é instrumento que deve ser aplicado na gestão 
ambiental pós-consumo de natureza reparatória. Trata-se de mecanismo a 
ser mandatoriamente utilizado para que o produtor ou importador – leia-se, 
o “poluidor-que-deve-pagar” – seja chamado a reparar os danos ambientais 
provocados pelo consumo de bens por ele introduzidos no mercado.

Interessa notar que, mais do que a reparação de danos ambientais pós-
-consumo, a construção atual da responsabilidade civil ambiental coloca em 
destaque seu viés preventivo – dadas as peculiaridades da danosidade am-
biental, em especial com relação à sua atualidade e certeza. Esta faceta pre-
ventiva evidencia-se de modo especial na responsabilidade civil ambiental 
pós-consumo. Isso porque a responsabilização civil do produtor de bens cujo 
consumo gera resíduos especiais acabará trazendo como consequência a rea-
lização de mudanças estruturais no modo de produção desses bens, de forma 
a torná-los menos poluentes. À vista da influência que tem a responsabilidade 
civil no comportamento social e ambientalmente correto das atividades eco-
nômicas, interessará ao próprio fabricante investir na prevenção, de modo 
que do seu produto, mesmo após o fim do seu ciclo de vida, resulte o menor 
impacto negativo possível, tanto econômico quanto socioambiental.

5. COnClusãO

O contexto de geração de resíduos especiais pós-consumo é caracteriza-
do pela produção de resíduos em escalas gigantescas, decorrente do consumo 
em massa de determinados produtos. Ao lado do volume de resíduos pro-
duzidos, verifica-se que sua complexa composição acaba por potencializar a 
geração de impactos ambientais cumulativos e sinérgicos decorrentes do seu 
descarte inadequado.

Daí a necessidade de se garantir a mais eficiente gestão ambiental pós-
-consumo, tanto de natureza preventiva quanto reparatória, cuja concretiza-
ção depende da existência e implementação de instrumentos que compilam os 
responsáveis a adotarem as medidas de prevenção e/ou de reparação de danos 
ambientais pós-consumo.

Da mesma forma, a viabilização prática do princípio do poluidor-pa-
gador no âmbito da responsabilidade pós-consumo depende da definição de 
quem é o “poluidor-que-deve-pagar”, no âmbito de uma cadeia de produção 
e consumo que é integrada por uma infinidade de sujeitos, sem prejuízo da 
solidariedade que vincula todos os responsáveis pelo dano. Neste sentido, não 
é difícil reconhecer que o produtor ou importador de bens cujo consumo gera 
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resíduos especiais pós-consumo é quem ocupa uma posição singular, vez que 
detém poderes diferenciados dos demais “elos” da cadeia quanto ao controle 
dos fatores que desencadeiam a poluição.

Quanto aos mecanismos que viabilizam a responsabilização pelas medi-
das de prevenção e de reparação de danos ambientais, o sistema jurídico-am-
biental brasileiro já conta com importantes instrumentos que podem e devem 
ser utilizados para este fim: o licenciamento ambiental (e respectiva avaliação 
prévia de impactos ambientais) e a responsabilidade civil ambiental, além dos 
mecanismos de implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos, previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Espera-se que a implementação prática destes instrumentos de respon-
sabilidade ambiental pós-consumo, tendo como pano de fundo o princípio do 
poluidor-pagador, permita que a gestão de resíduos especiais pós-consumo 
realize efetivamente a internalização das externalidades ambientais negativas, 
avançando-se, assim, na tutela jurídica do meio ambiente e, especialmente, na 
correção das iniquidades ambientais provocadas pela atual socialização dos 
ônus e privatização dos bônus.
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as IndICações geOgráfICas:  
um InstrumentO JurídICO e eCOnômICO 

Para valOrIzar Os PrOdutOs  
da bIOdIversIdade

JuliAnA sAntilli
Doutora em Direito (área de concentração: Direito Socioambiental) 

pela PUC-PR, promotora de Justiça do Ministério Público  
do Distrito Federal 

1. IntrOduçãO

Instrumento jurídico e econômico previsto na Lei 9.279/96, as indica-
ções geográficas poderiam, em tese, ser utilizadas para a proteção e a va-
lorização dos produtos da agrobiodiversidade. Ainda pouco conhecidas e 
utilizadas no Brasil, as indicações geográficas se prestam, essencialmente, a 
identificar e a agregar valor a produtos e serviços associados a determinados 
territórios, concebidos em sua dimensão natural e cultural. As indicações ge-
ográficas conferem ao produto ou serviço uma identidade própria, uma vez 
que o nome geográfico utilizado no produto ou serviço estabelece uma liga-
ção entre as suas características e a sua origem. Alguns exemplos de produ-
tos associados aos seus locais de origem são: o queijo da serra da Canastra, 
Minas Gerais; a cachaça de Paraty, Rio de Janeiro; os doces de Pelotas, Rio 
Grande do Sul; o presunto de Parma (Itália); champagne (espumante produ-
zido em Champagne, na França), cognac (também francês); o vinho do Porto 
(Portugal), o queijo parmesão (Parma e Reggio, na Itália) etc.

2. as IndICações geOgráfICas nOs Países eurOPeus 
e nO dIreItO InternaCIOnal

A França foi um dos países pioneiros na proteção legal aos nomes ge-
ográficos, tendo editado sua primeira lei sobre indicações geográficas – cha-
madas nesse país de appellations d´origine contrôlées (AOC) ainda em 1919, 
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inicialmente para os vinhos1, e em 1990 a proteção das AOC foi estendida a 
todos os produtos agroalimentares2. Muitos países europeus, principalmente 
do sul da Europa (Itália, Espanha, Portugal e Grécia), também usam as in-
dicações geográficas para promover o desenvolvimento local sustentável, e a 
União Europeia regulamentou as indicações geográficas e as denominações de 
origem em 19923. Em 2006 a União Europeia instituiu um novo regulamento 
dessa matéria (510/2006). As indicações geográficas valorizam produtos dife-
renciados, associados a valores simbólicos e a dinâmicas socioculturais locais, 
que buscam as suas próprias formas de inserção em um mercado dominado 
por produtos globalizados e estandartizados, sem um enraizamento cultural, 
que podem ser encontrados em lojas e supermercados de qualquer lugar do 
mundo. Os produtos estandartizados são, na verdade, “produtos sem alma”, 
e os produtos de origem, típicos, regionais ou localizados, integram o patri-
mônio cultural dos países a que pertencem.

As indicações geográficas são apontadas como instrumentos que podem 
atingir diversas finalidades: promover o desenvolvimento local sustentável, 
proteger o patrimônio cultural, paisagístico e culinário associado a deter-
minadas regiões, promover o acesso ao mercado, em melhores condições, 
dos produtos regionais e típicos, assegurar a qualidade e a identidade desses 
produtos, promover o vínculo entre produtores e consumidores etc. Nesse 
trabalho, analisaremos um aspecto específico das indicações geográficas: o 
seu potencial para valorizar os produtos da agrobiodiversidade e se integrar 
a estratégias de conservação in situ/on farm da biodiversidade agrícola e da 
diversidade cultural associada.

A partir de 1994 as indicações geográficas passaram a ser reguladas pelo 
Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacio-
nados ao Comércio (Trips), firmado no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e incorporado ao sistema jurídico brasileiro pelo Decreto 
1.355/94. Como todos os países que integram a OMC são obrigados a assinar 
o Acordo Trips, as indicações geográficas passaram a ser reconhecidas e pro-
tegidas legalmente em um número muito maior de países após a entrada em 
vigor do Acordo Trips4. As indicações geográficas são definidas pelo referido 

1  Um decreto-lei de 1935 criou um comitê nacional que em 1947 se tornou o Institut National des Appellations 
d´Origine (Inao). A partir de 2006, o Inao se tornou responsável não só pelas appellations d´origine como por todos 
os demais signos de qualidade e origem de produtos agroalimentares, razão pela qual passou a se chamar Institut 
National de l´Origine et de la Qualité, mas manteve a mesma sigla (Inao). Para saber mais sobre outros signos 
franceses, como Label Rouge e Agriculture Biologique, consultar: <www.inao.gouv.fr>. As Spécialités Traditionelles 
Garanties (especialidades tradicionais garantidas) foram reguladas pelo Regulamento da União Europeia nº 
509/2006.
2  Para saber mais detalhes sobre a valorização de produtos agrícolas, florestais, alimentares e do mar na França, 
consultar a Ordonnance n. 2006-1547, de 07 de dezembro de 2006, e o Décret 2007-30, de 05 de janeiro de 2007, 
disponíveis em: <www.legifrance.gouv.fr>.
3  Regulamento nº 2082/92.
4  No âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi, agência da ONU especializada em 
propriedade intelectual), foram firmados os seguintes acordos internacionais relacionados às indicações geográficas: 
a Convenção de Paris (1883, com diversas revisões posteriores); o Acordo de Madri, relativo à repressão às indicações 
de procedência falsas ou enganosas (1891), também revisto várias vezes, e o Acordo de Lisboa, relativo à proteção 
das denominações de origem (de 1958). Para consultar esses acordos internacionais, acessar: <www.wipo.int>.
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acordo como indicações que “identificam um produto como originário do 
território de um membro, ou região ou localidade deste território, quando 
determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja es-
sencialmente atribuída à sua origem geográfica” (artigo 22). Embora o Trips 
estabeleça uma definição de indicações geográficas, os países têm certa flexi-
bilidade para adotar suas leis internas, desde que confiram efetiva proteção 
contra o uso não autorizado das indicações geográficas5.

O Trips estabelece, entretanto, níveis distintos de proteção para os vi-
nhos e bebidas alcoólicas e os demais produtos. O Trips proíbe a utilização 
de indicações geográficas falsas para vinhos e bebidas alcoólicas que não são 
originários das respectivas regiões, mesmo quando a sua verdadeira origem 
é descrita nos produtos, e quando as indicações falsas são acompanhadas 
de expressões como “tipo”, “gênero”, “imitação” e outras similares (artigo 
23.1.). Os vinhos e bebidas alcoólicas gozam, portanto, de uma proteção mais 
rígida em relação às indicações geográficas. Nos demais produtos, se a verda-
deira origem é indicada e isso afasta a possibilidade de induzir o consumidor 
a erro, o falso nome geográfico pode ser utilizado. Além disso, o Trips (artigo 
24.9) estabelece que as indicações geográficas que não são protegidas, ou que 
tenham deixado de ser protegidas ou caído em desuso nos seus países de ori-
gem, não têm direito à proteção do acordo.

3. as IndICações geOgráfICas e a leI de PrOPrIedade IndustrIal brasIleIra

No Brasil, há duas espécies de indicações geográficas: as indicações de 
procedência e as denominações de origem (Lei 9.279/96, artigo 176 e seguin-
tes). A indicação de procedência corresponde ao nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido 
como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto 
ou de prestação de determinado serviço. Portanto, para a caracterização da 
indicação de procedência é suficiente a vinculação do produto ou serviço a 
um determinado espaço geográfico, independentemente de suas característi-
cas e qualidades intrínsecas. É a simples procedência do produto que o torna 
singular, o sentido de “lugar”, e os valores e significados a ele associados6.

Já a denominação de origem exige algo mais: além de tal vinculação, é 
necessário que o produto ou serviço guarde características e qualidades pró-
prias, relacionadas ao território, incluídos os fatores naturais (clima, solo, 
vegetação etc.) e os fatores culturais (saberes, práticas, modos de fazer e criar, 
processos e técnicas tradicionais de fabricação de produtos etc.). Segundo a 

5  Para saber mais sobre as diferentes iniciativas, nos países europeus, para proteger as indicações geográficas, 
consultar o site do projeto Development of Origin Labelled Producted Humanity, Innovation and Sustainability 
(Dolphins), desenvolvido pela União Europeia: <www.originfood.org/index_dolphins.htm>.
6  O Estado de Santa Catarina aprovou a Lei 12.117/2002, que cria cinco selos para identificar a qualidade e a origem 
dos produtos agrícolas: indicação geográfica protegida, denominação de origem controlada, agricultura orgânica, 
produto de origem familiar e certificado de conformidade.
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definição legal, a denominação de origem corresponde ao nome geográfico 
de país, cidade, região ou localidade de seu território que designe produto 
ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essen-
cialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. Trata-se, 
portanto, de um produto cujo modo de fabricação apresenta peculiaridades 
e tipicidades que o diferenciam de outros da mesma natureza. São fabricados 
de acordo com técnicas, processos e métodos específicos, que são estabeleci-
dos nos regulamentos das indicações geográficas.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) é responsável pelo 
registro das indicações geográficas7, que são reconhecidas como uma espécie 
de direito de propriedade intelectual coletivo. O Inpi já registrou as seguintes 
indicações geográficas brasileiras (todas na categoria “indicação de proce-
dência”): 1) vinhos do Vale dos Vinhedos, que é uma região da serra gaúcha 
produtora de vinhos (tinto, branco e espumantes) e cujo titular é a Associa-
ção dos Produtores de Vinhos do Vale dos Vinhedos – registro concedido em 
20028; 2) café do Cerrado mineiro, cujo titular é o Conselho das Associações 
dos Cafeicultores do Cerrado (Caccer) – registro foi concedido em 2005; 3) 
carne bovina e seus derivados, cujo titular é a Associação dos Produtores de 
Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional – registro concedido em 
2006; 4) cachaça artesanal de Paraty, cujo titular é a Associação dos Produ-
tores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty e o registro foi concedido em 
2007. Ademais, o Decreto Presidencial nº 4.062/2001 estabeleceu que o nome 
“cachaça”, de origem e uso exclusivamente brasileiros, constitui indicação ge-
ográfica e o uso das expressões protegidas “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do 
Brasil” é restrito aos produtores estabelecidos no país. Outros registros de in-
dicações geográficas foram concedidos pelo Inpi a produtos de outros países, 
como os vinhos verdes de Portugal, o cognac francês9 etc. Foram negados os 
registros ao presunto de Parma (Itália), e ao queijo de Roquefort (França) por 
não atenderem às exigências do Inpi. Segundo o artigo 180 da Lei 9.279/96 e 
o artigo 4º da Resolução do Inpi nº 075/200010, não são suscetíveis de registro 
como indicação geográfica os nomes geográficos que tenham se tornado de 
uso comum, designando produto ou serviço11. Há muitas discussões sobre 
os critérios para estabelecer quando um nome geográfico se torna “de uso 
comum” ou “genérico”: no caso do queijo feta, por exemplo, os Tribunais da 

7  No Inpi, o registro de indicações geográficas está a cargo da Coordenação Geral de Outros Registros, vinculada à 
Diretoria de Transferência de Tecnologia e outros Registros. Consultar: <www.inpi.gov.br>.
8  Segundo as normas da indicação geográfica dos vinhos do Vale dos Vinhedos, são autorizadas exclusivamente 
cultivares de Vitis vinifera L (de origem europeia), e são proibidos todos os cultivares de origem americana, bem 
como os híbridos interespecíficos.
9  No Brasil, o termo francês “cognac” não pode ser utilizado, mas a expressão aportuguesada “conhaque” pode, 
desde que ressalvada a sua procedência (por exemplo, “conhaque produzido em São João da Barra”).
10  A Resolução do Inpi n. 75/2000 estabelece as condições para o registro das indicações geográficas.
11  Há produtos que se tornaram de tal forma associados aos seus locais de origem, que o próprio nome geográfico se 
tornou genérico e deixou de designar uma origem geográfica para designar um tipo de produto. O queijo de Minas, 
por exemplo, é associado a um tipo de queijo branco, independentemente de ter sido produzido ou não em Minas 
Gerais, e poucas pessoas se lembram de que a água de Colônia se originou em uma cidade da Alemanha de mesmo 
nome. 
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Comunidade Europeia decidiram a favor do reconhecimento dessa denomi-
nação de origem à Grécia, por considerarem que o nome feta está associado 
ao queijo fabricado numa vasta região da Grécia, com leite de ovelha ou com 
uma mistura de leite de ovelha e de cabra, pelo método natural e artesanal de 
escorrimento sem pressão.

O direito ao uso das indicações geográficas é coletivo e se estende a to-
dos os produtores estabelecidos no território correspondente, sendo ainda 
inalienável e imprescritível12. O registro de uma indicação geográfica pode 
ser requerido por sindicatos, associações, institutos ou qualquer pessoa jurí-
dica de representatividade coletiva, com legítimo interesse e estabelecida no 
respectivo território13. A pessoa jurídica age como substituto processual da 
coletividade que tiver direito ao uso de tal nome geográfico. Isso quer dizer 
que, quando uma associação de produtores requer o registro de uma indi-
cação geográfica, ela pleiteia o reconhecimento de um direito coletivo, que 
beneficiará todos os produtores estabelecidos naquele território. O registro 
das indicações geográficas tem natureza declaratória, porque as condições 
socioambientais e culturais, assim como a reputação do produto, são pre-
existentes14. A proteção se estende à representação gráfica ou figurativa da 
indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, 
região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica15.

4. as IndICações geOgráfICas e as marCas de PrOdutOs: dIstInções

As indicações geográficas são, em sua essência, instrumentos econô-
micos, de identificação e agregação de valor a produtos e serviços, mas não 
podem ser confundidas com as marcas de produtos ou serviços usadas para 
distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, mas 
elaborados por outras empresas ou pessoas. As marcas não estão associadas a 
territórios específicos, e as características dos produtos não estão vinculados 
às suas regiões de origem, ao contrário das indicações geográficas. As marcas 
diferenciam os produtos pelas empresas que os produziram, e não por sua 

12  Não há prazo de vigência para as indicações geográficas.
13  Na hipótese de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, 
estará ele, pessoa física ou jurídica, autorizado a requerer o registro da indicação geográfica em nome próprio, nos 
termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução do Inpi n. 75/2000.
14  Não se pode supor que o registro de uma indicação geográfica poderá criar artificialmente tais condições. Eles 
devem existir antes do registro, para que esse seja concedido pelo Inpi.
15  Artigo 179 da Lei 9.279/96. Os crimes contra as indicações geográficas são estabelecidos nos artigos. 192 e 193 
da Lei 9.279/96 e incluem a fabricação, importação, exportação, venda, exposição ou oferecimento à venda, ou 
manutenção em estoque de produto que apresente falsa indicação geográfica. A pena cominada a tais crimes é de 
detenção de um a três meses ou multa. Incide na mesma pena quem usa, em produto, recipiente, invólucro, cinta, 
rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como tipo, 
espécie, gênero, sistema, semelhante, sucedâneo, idêntico, ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência 
do produto.
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origem geográfica16. Os produtores de uma região delimitada por uma indi-
cação geográfica não podem se mudar para outra região e continuar a usar o 
mesmo nome, ou mesmo “vender” o uso do nome a produtores que não este-
jam estabelecidos naquela região, ou cujos produtos não tenham qualidades 
associadas exclusiva ou essencialmente àquele território delimitado. Os titu-
lares de marcas protegidas podem vendê-las (o que não ocorre com as indica-
ções geográficas), e os produtos com marcas registradas podem ser fabricados 
em quaisquer regiões geográficas. Recentemente, a Etiópia, centro de origem 
e de diversidade do café, solicitou o registro de suas marcas de café mais co-
nhecidas: Sidamo, Harar e Yirgacheffe (nomes de regiões produtoras de café 
na Etiópia e pelos quais são conhecidos os cafés originários dessas regiões) 
em vários países, em uma estratégia destinada a obter maiores benefícios com 
a reputação de seus cafés, tidos como muito especiais e saborosos e comercia-
lizados por grandes indústrias em todo o mundo. A Etiópia conseguiu regis-
trar as suas marcas de café na União Europeia, no Japão e no Canadá. Nos 
Estados Unidos, a Etiópia registrou a Yirgacheffe, mas a Starbucks Coffee, 
uma grande multinacional, de origem norte-americana, se opôs ao registro 
das marcas Sidamo e Harar, que são vendidas a altos preços, como cafés gour-
met, em suas lojas de todo o mundo. Após uma longa campanha, com o apoio 
da Oxfam (agência de desenvolvimento), a Starbucks Coffee concordou em 
assinar um acordo com o governo da Etiópia, reconhecendo os direitos desse 
país sobre suas marcas de café e estabelecendo condições para que a Starbu-
cks Coffee possa distribuir e vender tais marcas de café etíope17.

5. O POtenCIal usO das IndICações geOgráfICas Para valOrIzar Os PrOdutOs 
da agrObIOdIversIdade em OutrOs Países

Apresentadas as principais características e finalidades das indicações 
geográficas, passamos à discussão sobre o potencial uso das indicações ge-
ográficas para valorizar os produtos da agrobiodiversidade e se integrar a 
estratégias de conservação da biodiversidade agrícola e da diversidade cul-
tural associada. Não se pode presumir que as indicações geográficas serão, 
em quaisquer contextos, instrumentos de valorização dos produtos da agro-
biodiversidade, e algumas experiências em curso podem ser úteis para des-
tacarmos as condições socioambientais, culturais e econômicas necessárias 
à utilização de tal instrumento com essa finalidade. Há exemplos positivos 

16  É importante não confundir o registro de marcas de produtos ou serviços, que é realizado pelo Inpi, com o registro 
de nomes comerciais (de empresas), que é realizado pelas juntas comerciais dos Estados.
As marcas coletivas identificam os produtos ou serviços dos membros de determinada entidade ou grupo, e as marcas 
de certificação atestam a conformidade de um produto ou serviço a determinadas normas ou especificações técnicas.
Nos termos do artigo 124 da Lei 9.279/96 não são registráveis como marca: – indicação geográfica, sua imitação 
suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; – sinal que induza a falsa 
origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.
17 Fonte: <www.oxfam.org.au/media/article.php?id=285>; <www.oxfamamerica.org/newsandpublications /press_
releases/archive2007/press_release.2007-06-20.7121433540/?searchterm=Ethiopian%20coffee>.
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e negativos, e citaremos ambos, começando pelas experiências de Laurence 
Bérard e Philippe Marchenay, pesquisadores do Centre National de la Re-
cherche Scientifique (CNRS)18, com as indicações geográficas francesas (as 
appellations d’origine contrôlées, AOC). A seguir mostraremos os impactos 
negativos causados pela indicação geográfica da tequila, do México.

Na França muitos produtos são designados por seus locais de origem, 
ou seja, pelo nome geográfico do lugar onde foram elaborados, e essa associa-
ção traduz o elo estabelecido entre a qualidade, a origem e a notoriedade daí 
decorrentes, explicam os dois pesquisadores19. Alguns exemplos clássicos são 
o champagne (espumante produzido na região de Champagne), os queijos be-
aufort e comté (também produzidos nas regiões francesas que têm os mesmos 
nomes), o queijo roquefort (que se tornou tão conhecido que muitas pessoas 
supõem se tratar apenas do nome de um tipo de queijo, desconhecendo que 
se trata de nome de uma cidade e região francesas onde ele é produzido)20. 
Apesar de as indicações geográficas não terem sido desenvolvidas com essa 
finalidade, Laurence Bérard e Philippe Marchenay defendem seu uso para 
promover a conservação da diversidade biológica e cultural, através da valo-
rização de produtos que têm estreita relação com o território (terroir), em sua 
dimensão ambiental e cultural, e estão associados a práticas e saberes (savoir-
-faire) tradicionais e a uma memória coletiva, transmitida ao longo de muitos 
séculos ou alguns decênios. Eles citam alguns exemplos da França21:

– As castanhas de Ardèche22. Durante séculos a produção de castanha 
foi uma das principais atividades da região de Ardèche, e as comunidades 
locais aprenderam a identificar, selecionar e fazer enxertos em uma grande 
diversidade de castanhas, cujo tamanho, forma e qualidades organolépti-
cas variam de um lugar para outro e de acordo com as práticas e costumes 
locais. Algumas variedades de castanhas, do norte de Ardèche, são cozidas 
e acompanham as refeições, no lugar do pão, e no sul outras variedades 
se tornaram um alimento básico, de subsistência. A vida social, cultural e 
econômica de Ardèche sempre girou em torno da produção de castanha, um 

18  Laurence Bérard é antropóloga e Philippe Marchenay é etnobiólogo, e os dois integram a unidade de pesquisa em 
Eco-antropologia e Etnobiologia do Centre National de la Recherche Scientifique, dirigindo o núcleo Ressources des 
Terroirs – Cultures, Usages, Sociétés, situado em Bourg-en-Bresse, na França. Para mais informações e publicações, 
consultar: <www.ethno-terroirs.cnrs.fr>. Acessar também o site do Centre de Ressources des Produits Alimentaires 
de Terroir (<www.enitac.fr/cerpat>), do Groupement d´Intérêt Scientifique. “Systèmes agroalimentaires localisés” 
(<www.gis-syal.agropolis.fr>), e da Association Terroirs et Cultures (<www.terroirsetcultures.asso.fr>).
19  BÉRARD, Laurence; MARCHENAY, Philippe. Biodiversidade e indicação geográfica: produções agrícolas e 
alimentares locais. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília: Iphan, n. 32, p. 81-93, 2005.
20  Para saber mais sobre as indicações geográficas francesas, consultar o site do Institut National de l´Origine et de la 
Qualité (<www.inao.gouv.fr>) e o guia Local flavour: a tour of French origin-linked products. Paris: Inao; Hachette, 
2006, cuja versão em francês chama-se Le goût de l’origine (Paris: Inao; Hachette, 2005). Consultar também o site 
<www.sitesremarquablesdugout.com>.
21  Esses exemplos são relatados pelos dois pesquisadores nas seguintes publicações: BÉRARD, Laurence; 
MARCHENAY, Philippe. From localized products to geographical indications: awareness and action. Bourg-en-
Bresse: CNRS: Ressources des Terroirs, Cultures, Usages, Sociétés, 2008. Disponível em: <www.ethno.terroirs.cnrs.
fr>; BÉRARD, Laurence; MARCHENAY, Philippe. Les produits de terroir: entre cultures et règlements. Paris: 
CNRS, 2004; BÉRARD, Laurence et al (Ed.). Biodiversity and local ecological knowledge in France. Paris: Inra, 
Cirad, Iddri, IFB, 2005.
22  Ardèche é o nome de um departamento da região sul-central da França.
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produto local intimamente ligado ao território (terroir). Quando a produ-
ção de castanha começou a declinar, passou-se a considerar a introdução de 
castanhas híbridas, que mais bem atendem a critérios técnicos e comerciais. 
Entretanto, isso seria uma completa descaracterização de todo o sistema 
tradicional, que deixaria de ser agroflorestal para se tornar um cultivo in-
tensivo, e muitos produtores protestaram. Como forma de valorizar sua for-
ma tradicional de produção, os agricultores solicitaram o reconhecimento 
de uma denominação de origem (concedido em 2006), que cobre dezenove 
variedades de castanhas, todas exclusivamente locais. O uso de híbridos e 
fertilizantes químicos é proibido, e apenas o manejo agroflorestal tradicio-
nal é permitido.

– A sidra23, o calvados e o poiré da Normandia24. A sidra é uma bebida 
fermentada à base de maçãs, o poiré, de peras, e o calvados é uma bebida 
feita à base de maçã, que é fermentada (tornando-se sidra) e depois des-
tilada. Portanto, não é possível falar de calvados sem falar de sidra, e de 
um sistema de cultivo conhecido como pré-verger, em que os pomares são 
associados a pastagens de animais. O mesmo espaço fornece frutas (ma-
çãs e peras), para produção de bebidas, assim como ervas e capins para a 
pastagem do gado (usado para produção de queijo e de outros derivados 
do leite e para carne). Os agricultores locais detêm uma rica gama de sa-
beres e conhecimentos associados ao manejo das relações/interações entre 
os animais, a pastagem, as árvores e as frutas. As maçãs se dividem em 
doces, doces-amargas, amargas, ácidas, aciduladas etc., tendo sido iden-
tificadas 177 variedades. Alguns dos produtos ligados à sidra, protegidos 
por appellations d´origine contrôlées, são: calvados, calvados Pays d´Auge, 
calvados Domfrontais e pommeau da Normandia. Entre os leiteiros, es-
tão o camembert da Normandia e a manteiga e o creme de leite fresco de 
Isigny. Já a appellation d´origine contrôlée sobre o poiré Domfront, reco-
nhecida em 2002, estabelece que a principal variedade de pera é a plant de 
blanc, de utilização tradicional nessa região, mas outras variedades locais 
também podem ser utilizadas. A AOC define como os recursos vegetais (as 
pereiras) e os agroecossistemas associados (os pomares) devem ser mane-
jados, fixando normas sobre a poda, a densidade das plantações (que deve 
ser inferior a 150 pereiras por hectare), as associações entre os pomares 
e as pastagens etc.25 Nesse caso, os produtos protegidos por AOC visam 
assegurar a continuidade dos sistemas produtivos locais. AOCs anteriores, 
como a do feno de Crau (1999) e do queijo Comté (1958) também resul-
tam de uma visão sistêmica, que vai além do produto, e enfoca o agroecos-
sistema como um todo. 

23  Segundo o Dicionário Aurélio, sidra é a bebida que se prepara com o suco fermentado da maçã, e a cidra é o fruto 
da cidreira. Portanto, estamos nos referindo à sidra.
24  A Normandia é uma região do noroeste da França, que inclui os departamentos de Calvados, Manche e Orne.
25  BÉRARD; MARCHENAY, 2005, op. cit. 
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– As pimentas de Espelette, as lentilhas verdes do Puy, as cebolas doces 
de Cévennes e o coco de Paimpol26. Todos esses produtos agroalimentares 
são protegidos por appellations d´origine contrôlées que permitem que os 
agricultores reproduzam suas próprias sementes, o que constitui impor-
tante exceção à norma geral francesa, que é extremamente restritiva em 
relação ao uso e à produção de sementes pelos próprios agricultores. Nos 
quatro casos, os agricultores podem multiplicar e utilizar as sementes pro-
duzidas em suas propriedades, desde que não as vendam como tais (como 
sementes). Isso permite que os agricultores façam a seleção e o melhora-
mento das sementes de variedades locais, de espécies de reprodução sexu-
ada, utilizando-se de conhecimentos e práticas tradicionais. Tal permissão 
valoriza o papel dos agricultores como melhoristas, e eles não precisam 
recorrer aos intermediários que, nos sistemas comerciais, são responsáveis 
pela multiplicação das sementes. Ao fazer a seleção das sementes segundo 
critérios diferenciados (tamanho da planta, forma, volume, sabor, cor dos 
frutos etc), os agricultores mantêm a diversidade. As appellations d´origine 
contrôlées foram reconhecidas nos seguintes anos: 2000 (pimentas de Es-
pelette), 1996 (lentilhas verdes do Puy), 2003 (cebolas doces de Cévennes) 
e 1998 (coco de Paimpol).

Se os pesquisadores franceses oferecem exemplos positivos do uso das 
indicações geográficas para valorizar os produtos da agrobiodiversidade, isso 
não sucede com a análise feita pelos pesquisadores mexicanos Ana Valenzue-
la-Zapata e Jorge Larson dos impactos socioeconômicos e ambientais das 
denominações de origem da tequila e do mezcal no México. Tanto a tequila 
como o mezcal27 são bebidas destiladas feitas a partir do agave, uma planta 
que tem o caule e as folhas suculentas e ricas em carboidratos, parecida com 
um abacaxi gigante. O México é o centro de origem e de diversidade do agave, 
uma planta adaptada a solos vulcânicos e às regiões áridas e semiáridas que 
cobrem 45,5% do território mexicano, e a grande diversidade de agaves culti-
vados e silvestres compõe a paisagem natural e cultural do país28.

26  O coco de Paimpol é um feijão branco semi– seco.
27  Mezcal provém de metl (agave) + calli (cozido) em náhuatl (em português se diz “ náuatle”). O náhuatl é um grupo 
de línguas e dialetos pertencentes à família linguística asteca. Atualmente, é falada principalmente na região central 
do México. Segundo a Ley General de Derechos Linguísticos de los Pueblos Indígenas, promulgada no México em 
2003, o náhuatl, assim como outras línguas indígenas, é reconhecida como língua nacional, da mesma forma que o 
espanhol.
È chamada de mezcal uma grande família de bebidas destiladas feitas de agaves, às quais podem também ser 
acrescentados outros açúcares. Inicialmente, a tequila era considerada um tipo de mezcal (e era chamada de “vinho 
mezcal de tequila”), mas acabou adquirindo identidade própria e passou a ser chamada apenas de tequila.
Antes da conquista espanhola, o mezcal (agave cozido) era muito usado como açúcar, mas depois foi introduzida a 
cana-de-açúcar.
28  A “paisagem do agave” e as destilarias de tequila situadas no vale de Amatitán-Tequila foram reconhecidos pela 
Unesco, como patrimônio comum da humanidade em 2006 na categoria sítio cultural. Para saber mais, consultar: 
<http://whc.unesco.org/en/list/1209> e VALENZUELA-ZAPATA, Ana; NABHAN, G. P. Tequila: a natural and 
cultural history. Tucson: University of Arizona Press, 2003.
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A denominação de origem da tequila foi uma das primeiras da América 
Latina, reconhecida por uma lei mexicana de 197429, e a denominação de ori-
gem do mezcal foi reconhecida mais tarde, em 1994. Tequila é o nome de uma 
cidade situada no Estado do Jalisco, mas a denominação de origem da tequila 
inclui não só o território do Jalisco, mas também de Guanajuato, Michoacán, 
Nayarit e Tamaulipas. Segundo as normas da denominação de origem da te-
quila, só pode ser utilizada, para a produção desse destilado, a espécie Agave 
tequilana (também chamada de agave azul), e a denominação abrange tanto a 
tequila (em que o agave-azul pode ser substituído por açúcares de cana em até 
49%) como a tequila 100% (feita exclusivamente de agave-azul).

Segundo Valenzuela, a proibição de utilização de outras espécies de agave 
(além da azul) na produção da tequila fez que praticamente desaparecessem as 
demais espécies de agave, o que gerou grave perda da diversidade de espécies 
e variedades dessa planta30. A homogeneidade genética dos cultivos de agave 
os tornaram mais vulneráveis a pragas e doenças, e a produção industrial e de 
larga escala da tequila, principalmente para exportação, contribuiu para a de-
sagregação de sistemas agrícolas tradicionais e para a substituição de cultivos 
agrícolas diversificados por grandes monoculturas de agave-azul. Além disso, 
houve um grande aumento da utilização de pesticidas químicas, em detrimento 
de práticas agrícolas baseadas no trabalho manual, e a mecanização crescente 
dos cultivos tem eliminado muitos empregos31. Na região abrangida pela deno-
minação de origem estão instaladas 105 empresas, a maior parte estrangeira, 
e se consomem anualmente cerca de 30 milhões de plantas de agave-azul (60 
milhões de toneladas) para produzir quase 205 milhões de litros de tequila32. 
Segundo Jorge Larson, na cadeia de produção industrial da tequila a diversi-
dade de espécies de agave é vista como um entrave, os agricultores se tornaram 
apenas mão-de-obra, e os critérios de qualidade, impostos verticalmente para 
assegurar segurança sanitária e homogeneidade, transformaram a tequila em 

29  Outros produtos mexicanos protegidos por denominações de origem incluem a bacanora, o sotol e a charanda (os 
três são destilados), a manga Ataulfo, o café de Veracruz e de Chiapas e a cerâmica de Talavera. Na América do Sul, 
entre os produtos agroalimentares protegidos por indicações geográficas estão a quinua real del Altiplano, da Bolívia; 
o blanco gigante del Cuzco, uma variedade local de milho, do Peru, e o pisco, uma bebida destilada produzida com 
diversas variedades de uvas do sul do Peru e do norte do Chile. O pisco foi registrado como indicação geográfica 
pelos dois países (Peru e Chile). Consultar a esse respeito: LARSON, Jorge. Relevance of geographical indications 
and designations of origin for the sustainable use of genetic resources. Roma: Study Global Facilitation Unit, 2007. 
Disponível em: <www.underutilized-species.org/Documents/PUBLICATIONS/gi_larson_lr.pdf>; KOP, Petra van 
de, SAUTIER, Denis; GERZ, Astrid (Eds.). Origin-based products: lessons for pro-poor market development. 
Amsterdam: Royal Tropical Institute; Montpellier: Cirad, 2006. Consultar também os sites <www.origin-food.org> 
e <www.origin-gi.com>.
30  BOWEN, Sarah; VALENZUELA-ZAPATA, Ana. Les appellations d´origine et les durabilités sócio-economique 
et ecologique: le cas de la tequila au Mexique. Cahiers Agricultures, Montrouge, France: John Libbey Eurotext, v. 
17, n. 6, p. 552-560, nov.-dez. 2008. 
31  Ibid.
32  VALENZUELA-ZAPATA, Ana. Las denominaciones de origen tequila y mezcal y la biodiversidad en el genero 
Agave sp. In: SEMINÁRIO BIODIVERSIDADE E DENOMINAÇÕES DE ORIGEM: UMA PROBLEMÁTICA 
GLOBAL, 18/04/2007, Coimbra. [Conferências]. Coimbra: Esac, 2007. Disponível em: <www.esac.pt/cernas/
comunicacoes_BioDO/3.%20Ana%20Valenzuela_PDF.pdf>; VALENZUELA-ZAPATA, Ana et al. Conservación 
de la diversidad de cultivos en las regiones con indicaciones geográficas: los ejemplos del tequila, mezcal y calvados. 
In: ÁLVAREZ MACIAS, Adolfo et al (Coord.). Agroindustria rural y território. Los desafíos de los sistemas 
agroalimentarios localizados. tomo I. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México, 2006. p. 127-154.
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um produto químico e industrial. Apesar disso, as tequilas tradicionais ainda 
existem, mas são excluídas e se mantêm na clandestinidade33.

Mais preocupante é o fato de que a denominação de origem do mezcal, 
aprovada em 1994, segue a tendência da tequila em relação à monocultura e à 
perda da diversidade de espécies e variedades de agave. Só são permitidas, para 
a elaboração do mezcal, cinco espécies de agave, apesar de a Comissão de Biodi-
versidade do México já ter identificado doze espécies de agave usadas para pro-
duzir mezcal e tequila, além de outras espécies ainda não estudadas. A região 
delimitada pela denominação de origem para a produção do mezcal compreende 
os Estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí e Zacatecas, mas o 
mezcal é produzido também em outras regiões, como o sul do Estado de Puebla 
e em Morelos (excluídos da área delimitada). O mezcal não pode ser comerciali-
zado com esse nome (mezcal) quando produzido fora da região delimitada pela 
denominação de origem, o que exclui os demais produtores. Segundo Larson, a 
denominação de origem favorece aqueles que promovem uma “dé-localisation” 
(“deslocalização” ou perda da identidade local) do mezcal34, padronizam a sua 
produção e desconsideram não só a rica diversidade biológica como também as 
inúmeras técnicas de preparo, cozimento, fermentação e destilação detidas pelas 
comunidades locais. Valenzuela destaca que existe um extenso número de mezca-
les clandestinos, em que a diversidade de espécies e variedades de agaves utiliza-
das e conservadas na produção dos destilados é muito maior do que nos mezca-
les produzidos de acordo com as normas oficiais. Segundo Valenzuela, a pureza 
varietal é promovida como um atributo de qualidade da tequila e do mezcal, e as 
normas das duas denominações de origem desconsideram a diversidade de varie-
dades e espécies de agave e as diferentes práticas, saberes e processos culturais a 
que estão associados35.

6. O POtenCIal usO das IndICações geOgráfICas Para valOrIzar Os PrOdutOs 
da agrObIOdIversIdade nO brasIl 

No Brasil, ainda são poucos os estudos e pesquisas sobre o uso das indi-
cações geográficas para promover a agrobiodiversidade. Entretanto, Delphi-
ne Vitrolles, Luiz Mafra e Claire Cerdan36 realizaram dois estudos de caso, 

33  LARSON, Jorge. (Dé) localisation du mezcal. Courrier de la Planète, Montpellier: Aïda, nº 83, p.54-57, jan.-mar. 
2007.
34  LARSON, 2007, op. cit.
35  VALENZUELA-ZAPATA, 2007, op. cit.
36  VITROLLES, Delphine; MAFRA, Luiz; CERDAN, Claire. Enjeux et perspectives de développement des 
indications géographiques au Brésil, une analyse à partir des deux produits de l’Etat du Minas Gerais. In: 3º 
COLLOQUIO INTERNACIONAL DA REDE SYAL, 18-21 de outubro de 2006, Baeza, Espanha. [Documents]. 
[S. l.]: s.n., 2006. Os dois estudos de caso mencionados neste trabalho são relatados nessa interessante apresentação.
Vale a pena consultar o site do movimento Slow Food, que promove a conscientização dos consumidores sobre 
as interfaces da alimentação com a biodiversidade, valorizando o conceito de ecogastronomia e desenvolvendo 
várias iniciativas de valorização de produtos artesanais e regionais. No Brasil, as iniciativas do Slow Food têm se 
voltado para produtos como castanha de baru, feijão canapu, guaraná nativo Sateré-Mawé, arroz-vermelho, umbu, 
marmelada de Santa Luzia, entre outros. Para saber mais, consultar: <www.slowfoodbrasil.com>.
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ambos de Minas Gerais, envolvendo os seguintes produtos: – o café do Cer-
rado mineiro, cuja indicação geográfica (espécie: indicação de procedência) 
foi registrada pelo Inpi em 2005 e o seu titular é o Conselho das Associações 
dos Cafeicultores do Cerrado (Caccer); e – o queijo da Serra da Canastra, 
cujo pedido de indicação geográfica ainda não foi solicitado ao Inpi, mas tal 
possibilidade tem sido discutida entre os produtores, com o apoio do Emater-
-MG37, da Epamig-MG38, de universidades, prefeituras e da cooperação fran-
cesa (através da organização chamada Agri-fert). As conclusões desse estudo 
são interessantes para se compreender as diferentes motivações, contextos e 
atores sociais que podem fazer uso das indicações geográficas. No Brasil, ape-
sar de a definição jurídica das indicações geográficas ser exatamente a mes-
ma para todos os produtos e serviços39, trata-se de um instituto novo, pouco 
conhecido tanto por produtores como por consumidores. Os parâmetros e 
condições de reconhecimento das indicações geográficas ainda estão em cons-
trução no Brasil, e essas podem ser apropriadas e utilizadas com diferentes fi-
nalidades, como mostram os estudos de casos do queijo da Serra da Canastra 
e do café do Cerrado mineiro.

Minas Gerais é reconhecida nacionalmente como um dos Estados bra-
sileiros com a maior produção de leite e de queijos artesanais, e a reputação 
do “queijo de Minas” chegou ao ponto de se tornar um nome genérico, e em 
geral se refere ao “queijo de Minas” como um queijo branco, ainda que não 
tenha sido produzido nesse Estado. Entretanto, as regiões de produção tra-
dicional e artesanal do queijo de Minas utilizam leite cru, coalho e fermento 
natural (chamado de “pingo”). Essas regiões foram caracterizadas e identifi-
cadas pelo Iphan como: Serro, Serra da Canastra e Salitre (ou Alto Paranaí-
ba), quando esse órgão realizou os estudos necessários ao registro do “modo 
artesanal de fazer queijo de Minas” como bem cultural imaterial brasileiro40. 
Segundo o Iphan, o “modo artesanal de fazer queijo de Minas” constitui um 
“conhecimento tradicional e um traço marcante da identidade cultural dessas 
regiões mineiras” e “sintetiza um conjunto de experiências, símbolos e signifi-
cados que definem a identidade do mineiro”41.

37  Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (<www.emater.mg.gov.br>)
38  Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (<www.epamig.br>).
39  Até o momento não há nenhum serviço registrado como indicação geográfica no Inpi, apesar de a Lei 9.279/96 
prever expressamente tal possibilidade.
40  O “modo artesanal de fazer queijo de Minas” foi registrado no Livro de Registro dos Saberes do Departamento do 
Patrimônio Imaterial do Iphan em 13 de junho de 2008. Nos termos do Decreto 3.551/2000, no Livro de Registro dos 
Saberes do Iphan devem ser inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. 
O queijo artesanal do Serro foi registrado como patrimônio cultural imaterial do Estado de Minas Gerais em 7 de 
agosto de 2002, com base no Decreto 42.505/2002, que estabelece o registro de bens culturais imateriais do Estado 
de Minas Gerais.
41  IPHAN. Departamento de Patrimônio Imaterial. Gerência de Registro. Parecer nº 006/2006. Processo nº 
01450.012192/2006-65, referente ao registro dos queijos artesanais de Minas no Livro de Registro dos Saberes. 
Documento interno do IPHAN. Parecer assinado por Ana Lúcia de Abreu Gomes, de 30 de outubro de 2006.
As indicações geográficas e o registro de bens culturais imateriais, instituído pelo Decreto 3.551/2000, são 
instrumentos com finalidades diferentes, que não podem ser confundidos, ainda que, em algumas situações, possam 
ser complementares.
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O estudo realizado por Delphine Vitrolles, Luiz Mafra e Claire Cerdan 
enfocou o queijo da Serra da Canastra, e os referidos pesquisadores fazem o 
seguinte relato: A produção e o consumo de queijo na serra da Canastra se 
confundem com a própria história dessa região, que foi povoada durante o 
ciclo da mineração, quando muitos imigrantes portugueses instalados nesse 
território produziam seus queijos conforme as práticas e técnicas tradicionais 
que trouxeram de uma localidade conhecida como serra da Estrela, em Portu-
gal. O queijo da Serra da Canastra é produzido segundo um método tradicio-
nal e empírico há mais de duzentos anos, e a região delimitada como Serra da 
Canastra é constituída de sete municípios: Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, 
Piumhi, São Roque de Minas, Tapiraí e Vargem Bonita, que possuem carac-
terísticas ambientais, socioculturais e econômicas comuns. Segundo o IBGE 
(2002), 69,9% das propriedades dessa região têm menos de 100 hectares, o 
que revela a predominância dos agricultores familiares nas atividades agro-
pecuárias, e em alguns municípios é principal fonte de renda e empregos para 
tais agricultores. Trata-se, portanto, de uma atividade que permite a muitas 
famílias continuar a viver da agricultura, e não precisar migrar para as cida-
des. O queijo da Serra da Canastra tem uma forma cilíndrica, um diâmetro de 
aproximadamente 15 centímetros, uma cor branca quando está fresco e fina 
crosta amarela depois de alguns dias de maturação, sendo produzido com 
leite cru. As características do queijo da Serra da Canastra resultam de uma 
combinação de técnicas e métodos tradicionais de produção e de condições 
geográficas, climáticas e de solo associadas, em alguma medida, ao fato de a 
região estar situada nas nascentes do rio São Francisco.

Entretanto, os produtores familiares de queijo da Serra da Canastra têm 
enfrentado diversas dificuldades, entre as quais, o fato de que o nome “Canas-
tra” é registrado como marca por produtores industriais42 que fabricam quei-
jo com leite pasteurizado, o que faz com que os consumidores não consigam, 
muitas vezes, distinguir o queijo da Serra da Canastra, fabricado artesanal-
mente e com leite cru, do queijo industrial, produzido com leite pasteurizado. 
Os produtores de queijo de outras regiões também utilizam o nome “Canas-
tra”, aproveitando-se de sua boa reputação entre os consumidores. Além dis-
so, as leis sanitárias federais43 estabelecem condições (como pasteurização do 
leite e tempo de cura e maturação do queijo) que são incompatíveis com a for-
ma artesanal de produção do queijo, e para superar esse problema o Estado 

42  Segundo consulta ao site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (<www.inpi.gov.br>), a marca 
“Canastra” está registrada em nome da Sociedade Cooperativa Piumhiense de Laticínios Ltda. Nos termos do 
artigo 124 da Lei 9.279/96, não são registráveis como marca:– indicação geográfica, sua imitação suscetível de 
causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Portanto, como o registro da indicação 
geográfica no Inpi tem natureza declaratória, os produtores de queijo da Serra da Canastra poderão solicitar a 
anulação, por via administrativa ou judicial, da marca “Canastra”.
43  A Lei 1.283/1950, regulamentada pelo Decreto 30.691/1952, e a Lei 7.889/1989 regulam a inspeção sanitária dos 
produtos de origem animal. 
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de Minas Gerais editou a Lei nº 14.185/200244, que permite a utilização de lei-
te cru. Tais normas estaduais foram editadas em virtude do reconhecimento 
de que a pasteurização do leite descaracteriza completamente o queijo Minas 
artesanal, bem como a relação entre o produto final e o ambiente natural em 
que os animais são criados. Entretanto, a edição da lei estadual mineira, com 
normas específicas para a produção de queijo de Minas artesanal, só resolveu 
parcialmente o problema, pois o queijo da Serra da Canastra é vendido não 
só em Minas Gerais como também em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o co-
mércio interestadual e internacional de queijos é regulado pelas leis federais.

O segundo estudo de caso realizado por Delphine Vitrolles, Luiz Mafra 
e Claire Cerdan enfocou o pedido de registro da indicação geográfica sobre o 
café do Cerrado mineiro, desenvolvido em contextos sociais, culturais e eco-
nômicos completamente diversos dos queijos artesanais de Minas. Os referi-
dos pesquisadores fazem o seguinte relato: O café não é um produto tradi-
cional do Cerrado mineiro e a ocupação dessa região por produtores de café 
ocorreu especialmente a partir dos anos 1970, quando cafeicultores de outros 
Estados, principalmente do Paraná, iniciaram uma procura por terras com 
condições climáticas favoráveis ao cultivo do café. Como as terras do Cerrado 
eram consideradas pouco férteis, os cafeicultores conseguiram comprar gran-
des extensões de terras, onde o café passou a ser cultivado de forma intensiva 
e mecanizada. As características específicas do café do Cerrado mineiro estão 
associadas sobretudo às condições ambientais dessa região, que está situada 
em uma zona continental do território brasileiro e não sente tanto os efeitos 
das variações oceânicas. A região tem uma distribuição peculiar de luz, que 
garante um crescimento uniforme do café. Assim, o café do Cerrado mineiro 
tem um aroma intenso, uma acidez delicada e um sabor doce mas encorpado, 
e tais características lhe agregam valor econômico. O café do Cerrado mineiro 
é vendido como matéria-prima para as grandes indústrias de torrefação, e 
sua produção se volta principalmente para o mercado internacional (Estados 
Unidos, União Europeia e Japão). As normas de produção do café são bas-
tante rígidas e visam atender principalmente aos parâmetros internacionais. 
O registro da indicação geográfica do café do Cerrado mineiro, pelo Conse-
lho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado (Caccer), se insere, por-
tanto, em uma estratégia de inserção competitiva no mercado internacional, 
com agregação de valor a um produto diferenciado. As normas de produção 
do café também incluem diversas exigências sociais e ambientais, e a área ge-
ográfica delimitada abrange as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba 
e parte do Alto São Francisco e do noroeste45.

44  A Lei 14.185/2002 foi regulamentada pelo Decreto 42.645/2002. A Portaria do Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) n. 517/2002 estabelece normas de defesa sanitária para rebanhos fornecedores de leite para produção de 
queijo de Minas artesanal. A Portaria 518/2002 dispõe sobre os requisitos básicos das instalações materiais e 
equipamentos para fabricação do queijo de Minas artesanal. A Portaria n. 523/2002 dispõe sobre as condições 
higiênico-sanitárias e boas práticas na manipulação e fabricação do queijo de Minas artesanal.
45  A região delimitada pela indicação geográfica inclui os municípios de Unaí, Monte Carmelo, Araguari, Patrocínio 
e Carmo do Paranaíba.
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Os diferentes contextos sociais, culturais e econômicos e as diversas mo-
tivações dos atores sociais envolvidos na produção do queijo da Serra da Ca-
nastra e do café do Cerrado mineiro são apontados por Delphine Vitrolles, 
Luiz Mafra e Claire Cerdan: No caso do queijo da Serra da Canastra, trata-se 
de um produto tradicional, cujo modo de fazer é transmitido de geração para 
geração e tem forte dimensão identitária e patrimonial. A indicação geográfica 
é um instrumento para valorizar o modo artesanal de fazer queijo, ameaçado 
por normas legais que restringem a utilização de leite cru e pela concorrência 
cada vez maior de queijos industrializados. Além disso, busca viabilizar uma 
atividade que representa a principal fonte de renda para a maior parte dos 
agricultores familiares que vive nas regiões queijeiras mineiras. Para os cafei-
cultores, a indicação geográfica visa destacar o vínculo estreito entre o café 
e as características ambientais do território em que é produzido, para que se 
diferencie em um mercado internacional que valoriza cada vez mais os cafés 
“especiais”, ou gourmet, com gosto e aroma diferenciados.

Conforme destacam Vitrolle, Mafra e Cerdan, a agricultura brasileira é 
essencialmente marcada por uma dualidade de modelos agrícolas: a agricul-
tura familiar e o agronegócio, e deve-se considerar que a coexistência desses 
dois modelos gera divergências de interesses que têm consequências impor-
tantes para a definição das políticas de apoio às indicações geográficas. Há 
dois ministérios com atribuições relativas às políticas de desenvolvimento 
agrícola e rural no Brasil: o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), cuja missão é “estimular o aumento da produção agrope-
cuária e o desenvolvimento do agronegócio46”, e o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário, que se responsabiliza pelas políticas agrárias e relativas à 
agricultura familiar.

O Mapa criou a Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de 
Produtos Agropecuários, que realizou o Diagnóstico das Potenciais Indica-
ções Geográficas no Brasil, com a identificação de alguns produtos, como o 
queijo serrano; vinhos e uvas no Rio Grande do Sul; queijo serrano e uva Go-
ethe em Santa Catarina; café no Paraná; queijo Minas artesanal, cachaça e 
inhame, em Minas Gerais; queijo de coalho, cajuína, rapadura, cachaça arte-
sanal, doce de buriti, amêndoas de castanha de caju no Ceará; cacau, farinha, 
peixe ornamental, guaraná, açaí, amêndoas e cupuaçu no Amazonas; açaí das 
Ilhas, castanha-do-Brasil, feijão caupi, fibra de curauá, farinha de mandioca 
e de tapioca, no Pará. No Acre, foram identificados, entre outros produtos, a 
farinha de mandioca, e Mauro de Almeida et al. destacam, em estudo reali-

46 . Esses são apenas alguns exemplos. Para a relação completa dos produtos, consultar: <www.agricultura.gov.br>, 
e dentro do link “serviços” clicar em “indicação geográfica”.

Book conf e prof.indb   141 11/05/11   12:24



142 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

zado no âmbito do programa Biodivalloc47, que as políticas públicas voltadas 
para as indicações geográficas no Brasil não têm integrado as dimensões am-
bientais e culturais da produção de farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul 
(AC), enfocando principalmente as normas sanitárias, a homogeneidade do 
produto final e a visibilidade de sua embalagem48. Tal perspectiva não favore-
ce a conservação da diversidade biológica e do patrimônio cultural associado, 
que inclui saberes tradicionais e elementos da cultura material.

As políticas públicas destinadas às indicações geográficas devem consi-
derar os diferentes modelos agrícolas existentes no Brasil, para que tal instru-
mento beneficie não apenas os grandes produtores, mas também os agriculto-
res familiares, tradicionais e agroecológicos, e promovam também os valores 
culturais e socioambientais. Não basta agregar valor aos produtos, se não 
houver mecanismos para garantir que o valor agregado beneficie os produto-
res, e não os intermediários da cadeia de produção. Além disso, as políticas 
voltadas para as indicações geográficas devem se articular com as políticas 
de desenvolvimento territorial, social e humano, e considerar não só padrões 
de qualidade como a sustentabilidade socioambiental dos produtos. Devem 
ainda valorizar a nossa diversidade biológica e cultural e os produtos especia-
lizados que tal diversidade gera e produz49.

7. COnClusãO

As indicações geográficas só serão úteis à conservação da agrobiodiversi-
dade se essa for uma preocupação dos produtores e das políticas e instituições 
púbicas. As normas sobre a produção dos produtos, estabelecidas nos regula-
mentos das indicações geográficas, devem contemplar medidas especificamente 
destinadas a promover a diversidade e fugir de qualquer padrão que promova 
uma excessiva homogeneização e/ou industrialização dos produtos, em detri-
mento de sua identidade e tipicidade. As normas fitossanitárias também devem 
incorporar a diversidade como um valor e buscar um equilíbrio entre a saúde e 

47  O programa Biodivalloc – “Des productions localisées aux indications géographiques: quels instruments pour 
valoriser la biodiversité dans les pays du sud?” – visa analisar as percepções e os processos locais de gestão da 
biodiversidade e avaliar como os instrumentos de valorização (como as indicações geográficas e outros signos 
distintivos) podem ser adaptados para que promovam a conservação da diversidade biológica e cultural e atendam 
às necessidades e expectativas das comunidades locais. O programa Biodivalloc é desenvolvido pela unidade mista 
de pesquisa (UMR 208) sobre Patrimônios Locais do Institut de Recherche pour le Développement (IRD)/Muséum 
National d´Histoire Naturelle (MNHN), com o apoio da Agence Nationale de la Recherche/ Institut Français de la 
Biodiversité (2006-2009).
48  ALMEIDA, Mauro, CARNEIRO DA CUNHA, Manuela, ELOY, Ludivine, EMPERAIRE, Laure, KATZ, 
Esther, SIMONI, Jane, RIZZI, Roberta, SANTILLI, Juliana; VELTHEM, Lúcia H. van. L’indication géographique, 
un instrument de pérennisation des productions localisées en Amazonie? Le cas de la farine de manioc de Cruzeiro do Sul 
(Acre, Brésil). [S.l.], 2009. Resumo encaminhado ao Simpósio Internacional “Localiser les produits”, organizado 
pela Unesco, realizado de 9-11/6/2009, em Paris.
49  Sobre o potencial uso das indicações geográficas para agregar valor ambiental e cultural aos produtos desenvolvidos 
por povos indígenas e populações tradicionais, consultar: SANTILLI, Juliana. As indicações geográficas e as 
territorialidades específicas das populações tradicionais, povos indígenas e quilombolas. In: LAGES, Vinicius; 
LAGARES, Léa; BRAGA, Christiano (Org.). Valorização de produtos com diferencial de qualidade e identidade: 
indicações geográficas e certificações para competitividade nos negócios. Brasília: Sebrae, 2005. p. 189-203.
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a segurança dos alimentos e a valorização de práticas locais e tradicionais rele-
vantes à diversidade agrícola. Para se evitar um efeito negativo comum às indi-
cações geográficas – a exclusão de alguns produtos agroalimentares em virtude 
da proteção conferida apenas a outros produtos50 – é importante pensar em 
novos modelos de indicações geográficas que enfoquem não apenas produtos 
agroalimentares específicos, mas os sistemas agrícolas como um todo, compre-
endendo todos os seus elementos e inter-relações e toda a sua diversidade am-
biental e cultural. Assim como o registro de bens culturais imateriais tem sido 
considerado, em algumas situações, com base na noção de sistema (como no 
caso do sistema agrícola do rio Negro51), e não de objetos ou bens específicos, 
a noção de sistema também poderia ser usada para as indicações geográficas 
como forma de promover um conjunto mais amplo de produtos associados a 
determinados sistemas agrícolas e territórios. Além disso, é importante consi-
derar que nem todos os produtos da agrobiodiversidade têm grande potencial 
comercial e econômico, ainda que possuam forte valor ambiental, social, cul-
tural, identitário etc., e que as políticas que buscam inserção diferenciada dos 
produtos da agrobiodiversidade no mercado terão sempre um alcance parcial e 
limitado e deverão ser apenas parte de políticas públicas mais ampla de conser-
vação da agrobiodiversidade.
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1. IntrOduçãO

Embora tenhamos um avançado arcabouço legal para gestão e proteção 
das águas no Brasil, ainda há muito a fazer.

Possuímos cerca de 13,7%1 de toda água doce do planeta, distribuídas 
irregularmente na superfície e subsolo do vasto território nacional, que neces-
sitam de cuidado e de um maior conhecimento técnico das características de 
suas inúmeras fontes, pois estamos a comprometer esta imensa riqueza hídrica.

Ao falarmos de água, não podemos discutir o tema de forma isolada, 
sem levar em consideração o solo, a flora, o ar atmosférico e todos os efei-
tos da poluição sobre estes bens ambientais e via reflexa, sobre as águas do 
Brasil.

As decisões políticas não podem se afastar dos fatos incontestáveis que 
se referem ao estado da natureza, da mesma forma que as decisões judiciais 
e as proposições legislativas devem se ater ao complexo e dependente quadro 
que compõe o meio ambiente. Para o equilíbrio ecológico há necessidade de 
uma análise macro das características ambientais, da simbiose existente na 
natureza, não sendo possível dissociar os elementos que a compõe. E neste 
contexto, está presente o homem, que tem a missão de guardião destes bens 
para a garantia deste equilíbrio. Assim, as decisões não podem ser levianas, 
movidas por interesses escusos, individualistas ou meramente econômicos, 
pois sem este preocupar não há desenvolvimento sustentável, e se olharmos 
a nossa volta, poderemos constatar que a história recente oferece incontáveis 
exemplos de danos irreversíveis ao meio ambiente, tendo vitimado, inclusive, 
milhares de seres humanos.

1  Panorama Nacional dos Recursos Hídricos In Panorama da água no Brasil – ANA, p. 51, disponível em www.ana.
gov.br, acesso em 08042011.
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Este trabalho, de forma sucinta pretende discorrer sobre a salubridade e 
a qualidade de vida no tocante as águas do Brasil.

2. as águas dO brasIl

O Brasil é o maior país da América do Sul2, ocupando quase metade da 
área do continente. A superfície total é de 8.532.770 km2, quinto maior país 
do mundo em superfície, sendo que suas maiores distâncias são, no sentido 
Norte-Sul, de 4345 km, e, no sentido Leste-Oeste, de 4330 km, com popula-
ção de 190.732.694 habitantes em 2010, conforme dados do último Censo3. 

O território brasileiro de dimensões continentais apresenta um quadro 
irregular de distribuição das águas, há regiões com abundância e outras que 
apresentam escassez. 

O ciclo hidrológico regula o sistema de distribuição de águas no planeta, 
e a água doce se localiza tanto no solo como subsolo terrestre, e podemos 
afirmar que:

“(...)o ciclo hidrológico é o sistema pelo qual a natureza faz a água circular do 
oceano para a atmosfera e daí para os continentes, de onde retorna, superficial 
e subterraneamente, ao oceano. Esse ciclo é governado, no solo e subsolo, pela 
ação da gravidade, bem como pelo tipo e densidade da cobertura vegetal e na 
atmosfera e superfícies líquidas (rios, lagos, mares e oceanos) pelos elementos 
e fatores climáticos, como por exemplo, temperatura do ar, ventos umidade 
relativa do ar (função do déficit de pressão de vapor) e insolação (função da 
radiação solar), que são os responsáveis pelos processos de circulação da água 
dos oceanos para a atmosfera, em uma dada latitude terrestre”. 4

Há água tanto na superfície como no subsolo do território nacional, e 
embora haja irregularidade na distribuição da água doce, importantes fatores 
devem ser levados em consideração quando se busca traçar um cenário das 
águas no Brasil, a questão da ocupação antrópica aliada às condições climá-
ticas e de preservação, notadamente da flora, bem como os recorrentes casos 
de poluição e contaminação que comprometem sobremaneira a qualidade da 
água, e, desta forma, sua disponibilidade.

O Brasil encontra-se política e geograficamente dividido em cinco re-
giões distintas, que possuem traços comuns no que se refere aos aspectos fí-
sicos, humanos, econômicos e culturais. Os limites de cada região – Norte, 
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste – coincidem sempre com as fronteiras 
dos Estados que as compõem, porém no tocante as águas, tanto referente às 
superficiais como subterrâneas, outra é a divisão territorial para análise de 
seus dados.  

2  Ibidem.
3  IBGE. Disponível em http://www.ibge.gov.br/censo2010/, acesso em 08042011.
4  João Manoel Filho, Ocorrências das águas subterrâneas, In Hidrogeologia – conceitos e aplicações, p.13. 
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A divisão territorial das águas superficiais se dá em razão das grandes 
bacias hidrográficas, assim temos as seguintes regiões hidrográficas: Ama-
zônica, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Ocidental, 
Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Sul, Paraguai, Paraná, Parnaíba, São 
Francisco, Uruguai, e Tocantins-Araguaia.

À exceção da região semi-árida do Nordeste, o Brasil foi sempre con-
siderado um país muito rico em água. De acordo com a ANA, essa situa-
ção se modificou substancialmente nos últimos trinta anos, com a evolução 
dos padrões demográficos e do tipo de crescimento econômico observado no 
Brasil. A pressão sobre os recursos hídricos aumentou, provocando situa-
ções de escassez de água ou de conflitos entre usuários em várias regiões do 
país. No mesmo período, houve progressiva piora das condições de qualidade 
dos corpos de água que atravessam as cidades e regiões com intensas ativida-
des industriais, agropecuárias e de mineração. Assim, em situações onde não 
havia restrições de natureza quantitativa, a piora na qualidade da água tem 
inviabilizado seu uso em determinados fins. Esta é a situação nos grandes 
centros-urbanos brasileiros em diferentes regiões do país.

Considerando-se a diversidade de climas, relevos, potencialidades eco-
nômicas e condições socioeconômicas e culturais, a questão do recurso hídri-
co adquire contornos muito variáveis no Brasil encontrando-se desde regiões 
riquíssimas em água de boa qualidade até regiões semi-áridas, onde podem 
ocorrer longos períodos sem chuva, além de áreas urbanas com sérios proble-
mas de poluição e inundações. 5

Dados divulgados em 22 de março de 20116, apresentam as maiores 
grandezas de nossas águas doces:

Rio mais 
caudaloso do 

mundo

Maior 
Aquífero do 

planeta

Maior 
cachoeira do 

país
Maior lagoa

Maior planície 
inundável

Amazonas Alter do Chão Aracá Patos Pantanal

6675 km de 
extensão

Volume 
estimado de 

água 86.000m3

365m de 
altitude

10,4 mil km2 210 mil km2

Segundo estudos técnicos7, o exame conjunto dos valores de área, po-
pulação e vazão média permite realçar as grandes disparidades regionais, em 
termos de disponibilidade hídrica superficial. Enquanto a região hidrográfi-
ca da Amazônia detém 68% dos recursos hídricos superficiais em uma área 

5  Panorama Nacional dos Recursos Hídricos In Panorama da água no Brasil – ANA, p. 52, disponível em www.ana.
gov.br, acesso em 08042011.
6  Flavio de Carvalho Serpa, In Revista National Geographic. Edição especial: Água. Brasil, potência hídrica do 
século 21, abril 2011, p. 52-65.
7  Idem, p. 92-3
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equivalente a 44% do território nacional, ocupada apenas por 4,5% da po-
pulação brasileira, em outras regiões tais proporções se invertem. Na região 
hidrográfica Atlântico NE Oriental tem-se 3,4% da área, 12,7% da população 
e apenas 2,5% da água. De maneira semelhante, tem-se na região hidrográfica 
do Paraná, 10,3% da área, 32,2% da população e apenas 8,0% da água.

No tocante a disponibilidade hídrica subterrânea, esta também se apre-
senta de forma díspare ao longo de todo território nacional, e seu estudo é 
feito a partir de uma divisão territorial em províncias hidrogeológicas, ou 
seja, esta é mais uma forma da divisão territorial do país, a fim de obter dados 
sobre a localização e características deste recurso ambiental.

Assim, o Brasil é dividido em 10 províncias hidrogeológicas, a saber: 
Escudo Setentrional, Amazonas, Escudo Central, Parnaíba, São Francisco, 
Escudo Oriental (Nordeste e Sudeste), Paraná, Escudo Meridional, Centro–
Oeste e Costeira. As províncias hidrogeológicas são compostas de sistemas 
aquíferos que desempenham importante papel socioeconômico devido à 
sua potencialidade hídrica. Em termos de ocorrência e utilização das águas 
subterrâneas, por exemplo, a Província Hidrogeológica Escudo Oriental do 
Nordeste – onde está localizada a região semi-árida – tem pequena disponi-
bilidade hídrica e é frequente observar teor elevado de sais nas águas desta 
região, que restringe ou impossibilita seu uso.  Na Província Hidrogeológica 
Costeira, os sistemas aquíferos Dunas e Barreiras são utilizados para abaste-
cimento humano nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. O aquífero 
Açu é intensamente explotado8 para atender ao abastecimento público, in-
dustrial e em projetos de irrigação (fruticultura) na região de Mossoró-RN. 
O aquífero Beberibe é explotado na Região Metropolitana de Recife, através 
de 2000 poços que atendem condomínios residenciais, hospitais e escolas. O 
crescimento desordenado do número de poços tem provocado significativos 
rebaixamentos do nível de água e problemas de intrusão salina em Boa Via-
gem, em Recife9.

Na Província Hidrogeológica do Paraná, nas regiões hidrográficas do 
Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul, está situado o sistema aquífe-
ro Guarani10, um dos maiores aquíferos do mundo. O Aquífero Guarani11 
é um reservatório de água subterrânea. Trata-se de um conjunto de rochas 
arenosas localizadas por baixo do nível do terreno com água em seus poros 
e fendas. Estas rochas depositaram-se neste lugar há aproximadamente 245 e 
144 milhões de anos.

Costuma-se dizer que o aquífero é transfronteiriço porque está localiza-
do por baixo do território de quatro países sul-americanos: na Argentina sua 

8  Explotação é um termo técnico que refere-se a retirada da água do aquifero, enquanto que o uso do termo 
exploração refere-se pesquisa, o levantamento de dados para o conhecimento das características do aquifero.
9  Idem, p. 97-99
10  Luciana Cordeiro de Souza, Águas Subterrâneas e a Legislação Brasileira, Curitiba: Juruá, 2009, p. 53-68.
11  Batizado em homenagem à população indígena que dominava a Bacia Platina, na época do descobrimento da 
América, o Aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios de águas subterrâneas do mundo, com 50 mil km³ de 
água doce, armazenada em uma área de 1,2 milhões de km² da Bacia do Paraná e parte da Bacia do Chaco – Paraná. 
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extensão é de 225.500 km², no Brasil de 840.000 km², no Paraguai de 71.700 
km² e no Uruguai 58.500 km² totalizando 1.200.00 km2 ao sudeste da Amé-
rica do Sul, entre 12º e 35º de latitude sul e 47º e 65º de longitude oeste, área 
equivalente aos territórios da Inglaterra, França e Espanha juntos. 

Sendo distribuído sob o território brasileiro entre oito Estados, com as 
seguintes áreas territoriais de abrangência em cada um destes estados: Mato 
Grosso do Sul = 213.200 km²; Rio Grande do Sul = 157.600 km²; São Paulo 
= 155.800 km²; Paraná = 131.300 km²; Goiás = 55.000 km²; Minas Gerais = 
51.300 km²; Santa Catarina = 49.200 km²; e, Mato Grosso = 26.400 km².

A importância do Sistema Aquífero Guarani se traduz na “vantagem 
de oferecer água de boa qualidade para os consumos doméstico, industrial 
e irrigação, principalmente. Além disso, em relação à captação, transporte e 
tratamento da água extraída dos rios, o custo da sua utilização é, regra geral, 
mais baixo, à medida que pode ser captada no local da própria demanda e a 
sua água não necessita ser previamente tratada para consumo doméstico, in-
dustrial ou agrícola.” Todavia este importante manancial hídrico subterrâneo 
vem sofrendo com inúmeras fontes de contaminação. 

Há algum tempo, o Aquífero Guarani era considerado como o maior 
aquífero do mundo, e após estudos se verificou que o maior encontrava-se 
na Austrália, porém recentemente foi anunciado que na Província Hidroge-
ológica do Amazonas encontra-se o maior aquífero do planeta,12 o Aquífero 
Alter do Chão, exclusivamente brasileiro, que abrange parte dos territórios 
dos estados do Amazonas, Pará e Amapá. 

Segundo informações recentes proferidas pelo geólogo Milton Matta13 
da UFPA: 

“Temos estudos pontuais e vários dados coletados ao longo de mais de 30 anos 
que nos permitem dizer que se trata da maior reserva de água doce subterrâ-
nea do planeta. É maior em espessura que o Aquífero Guarani, considerado 
pela comunidade científica o maior do mundo”. 
A capacidade do aquífero não foi estabelecida. Os dados preliminares indi-
cam que ele possui uma área de 437,5 mil quilômetros quadrados e espessura 
média de 545 metros. “É menor em extensão, mas maior em espessura do que 
o Guarani. A maior parte do aquífero Guarani, no sul do Brasil, está debaixo 
de rocha. Já no aquífero na Amazônia tem terreno arenoso. Quando a chuva 
cai, penetra com facilidade no solo. A areia faz uma espécie de filtro natural. 
A água do reservatório subterrâneo chega limpa, boa para beber. “Isso repre-
senta um volume de água de 86 mil quilômetros cúbicos. Se comparado com 

12  Disponível em http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2010/05/aquifero-alter-do-chao-e-o-maior-reservatorio-
de-agua-do-planeta.html, acesso em 01/05/10.
13  Disponível em http://www.ecodebate.com.br/2010/04/11/aquifero-alter-do-chao-no-norte-do-pais-pode-ser-o-
maior-do-mundo/, acesso em 11/04/10.
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o Guarani14, por exemplo, ele tem em torno de 45 mil quilômetros cúbicos.” E 
acrescenta, “Perfurar o chão de areia é fácil e barato. O poço nem precisa de 
estação de tratamento químico.”

Segundo informações, dez mil poços particulares e 130 da rede pública 
já usam este aquífero para abastecer 40% da população de Manaus. Mas a 
maior parte da cidade ainda depende da água dos rios15.

Para Marco Antonio Oliveira, superintendente do Serviço Geológico do 
Brasil, em Manaus, a revelação de que o Aquífero Alter do Chão é o maior 
do mundo comprova que esse tipo de reserva segue a proporção de tamanho 
da Bacia Hidrográfica que fica acima dela. “Cerca de 40% do abastecimento 
de água de Manaus é originário do Aquífero Alter do Chão. As demais cida-
des do Amazonas têm 100% do abastecimento tirado da reserva subterrânea. 
São Paulo, por exemplo, tem seu abastecimento em torno de 30% vindo do 
Aquífero Guarani.” 

Oliveira disse que a reserva, na área que corresponde a Manaus, já está 
muito contaminada. “É onde o aquífero aflora e também onde a coleta de 
esgoto é insuficiente. Ainda é alto o volume de emissão de esgoto ‘in natura’ 
nos igarapés da região.16

3. a PrOteçãO legal das águas nO brasIl

O Código das Águas de 1934, lei pioneira sobre águas no Brasil, de certa 
forma já era inadequado para a realidade nacional, pois ao seguir um modelo 
europeu contém normas não destinadas aos interesses dos brasileiros. Este 
diploma legal revogou parte o disposto no Código Civil de 1916, classificando 
as águas em públicas (seriam as chamadas de uso comum e dominicais), co-
muns e particulares. Porém, embora tenha classificado as águas como públi-
cas, em seu art. 8º trata das águas particulares, nos artigos 102 a 108 disciplina 
as águas pluviais e nos artigos 96 a 101 dispõe sobre as águas subterrâneas, 
mas sempre com uma visão de bem privado.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, caput, ao garantir o 
direito ao meio ambiente a toda população brasileira, eleva o meio ambiente 
à categoria de bem de uso comum do povo, nos remetendo a uma nova moda-
lidade de bem. É a primeira vez que se fala sobre um bem sem relacionar com 
propriedade. E não bastou ao legislador constituinte, simplesmente trazer a 

14  Para o geólogo Ricardo Hirata, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, a comparação com 
o Guarani é interessante como referência, mas complicada. “O Guarani é um aquífero extremamente importante 
para o Brasil e para a América Latina, mas não é o maior do mundo. Há pelo menos um aquífero, na Austrália, 
que é maior que o Guarani”, contesta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo, disponível em http://
www.ecodebate.com.br/2010/04/11/aquifero-alter-do-chao-no-norte-do-pais-pode-ser-o-maior-do-mundo/, acesso 
em 11/04/10.
15  Disponível em http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2010/05/aquifero-alter-do-chao-e-o-maior-reservatorio-
de-agua-do-planeta.html, acesso 25042010.
16  Disponível em http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/04/aquifero-na-amazonia-pode-ser-o-maior-do-mundo-
dizem-geologos.html, acesso em 25042010.

Book conf e prof.indb   152 11/05/11   12:24



153Conferências / Invited Papers

tona o bem ambiental como bem difuso – pertencente ao povo brasileiro – 
ele fez mais ao disciplinar que este bem é essencial a sadia qualidade de vida 
como forma de proporcionar a dignidade da pessoa humana através do equi-
líbrio ecológico no meio ambiente.

A Constituição Federal no capítulo do meio ambiente encerra princí-
pios que regem a questão ambiental. Dentre eles, os princípios da prevenção, 
da precaução, do desenvolvimento sustentável, da obrigatoriedade da inter-
venção do Poder Público, da participação da coletividade, da informação e 
publicidade ambiental, princípios norteadores do direito ambiental brasilei-
ro. Destaque para o parágrafo 3.º deste artigo,  a figura do poluidor paga-
dor, que possui duas órbitas de alcance: busca evitar a ocorrência dos danos 
ambientais – caráter preventivo; e outra, ocorrido o dano, visa a reparação 
– caráter repressivo. E ainda neste parágrafo, temos a responsabilidade am-
biental objetiva, ou seja, o poluidor responderá pelo dano independentemen-
te de aferição de culpa, bem como traz que esta responsabilidade é solidária. 
Estabelece ainda que a responsabilidade constitucional ambiental se dará nas 
esferas penal, administrativa e civil concomitantemente, quer seja o poluidor 
pessoa física ou jurídica.

Esta responsabilidade tida como objetiva deriva da precursora Lei n.º 
6938/81, a Política Nacional de Meio Ambiente, que embora anterior a Car-
ta vigente, foi totalmente recepcionada pela Lei Maior, oferecendo de forma 
mais ampla, a devida proteção ao meio ambiente, agregando conceitos das 
ciências ao normativo jurídico.

A Lei Federal de n.º 9433/97, a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
dita as regras gerais para a gestão das águas do Brasil, e as resoluções e as 
portarias dos diversos órgãos federais buscam regulamentá-la. Porém, quan-
to aos recursos hídricos subterrâneos constitucionalmente foi dada a compe-
tência aos Estados membros para legislarem sobre sua gestão, e através dos 
órgãos estaduais é que temos a regulamentação dos diplomas estaduais.

Referida lei em seu artigo 1º, denomina impropriamente a água como 
bem de domínio publico, reconhece sua limitação e seu valor econômico, de-
termina que em situação de escassez seja priorizado seu uso para consumo 
humano e dessedentação de animais, bem como prevê sua gestão para usos 
múltiplos através das bacias hidrográficas, tidas como unidade territorial para 
a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, devendo tal ges-
tão ser realizada de forma descentralizada e com a participação do Poder 
Público, usuários e comunidades. 

Ainda cabe destacar os cinco importantes instrumentos previstos no art. 
5º desta lei para a gestão do bem ambiental água: os Planos de Recursos 
Hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
a cobrança pelo uso de recursos hídricos; e o Sistema de Informações sobre 
Recursos Hídricos.

Embora esse bem ambiental seja dotado de valor econômico, não per-
mite ao particular, nem à União ou aos Estados federados, as faculdades ine-
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rentes ao direito de propriedade, previstos no Código Civil, de usar, gozar e 
dispor da coisa. Trata-se de bem de uso comum do povo, portanto, não há 
que se falar em domínio, e sim em gestão, pois não há propriedade desses 
bens por parte da União ou dos entes federados.

 O atual Código Civil de 2002, Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
ao tratar dos temas como Dos bens públicos, Dos direitos de vizinhança, Das 
águas e Do direito de construir, apenas limitou-se a repetir os preceitos do 
Código Civil de 1916, sem que houvesse a recepção do Texto Constitucional 
de 1988, que inaugurou no art. 225 os bens comuns do povo como bens di-
fusos e, nestes encontra-se inserido o bem ambiental água. Nem tampouco 
observou toda a evolução legislativa sobre o tema água, pois tornou-se claro 
a finitude e a importância deste bem vital nos dias atuais, impossibilitando, de 
forma absoluta, a sua apropriação pelo particular. 

E apesar deste diploma legal inaugurar no art.1228, § 1º, dentro do ca-
pítulo da Propriedade uma notória preocupação com o meio ambiente, no 
tocante as águas, seus artigos 1288 a 1296 padecem de inconstitucionalidade, 
pois não assimilaram o entendimento constitucional que o meio ambiente é 
bem de uso comum do povo, ou seja, difuso, não podendo a água ser tratada 
como pública nem privada.

Assinala Celso Fiorillo que “como bem ambiental, definido pelo art. 
225 da Constituição Federal, a água desde 1988 deixou, portanto, de ser con-
siderada bem público, sendo incompatíveis com a Carta Magna os artigos 99, 
I, e 100 do novo Código Civil.”17

Para efetividade dos diplomas legais ambientais e, notadamente de 
águas, destaque deve ser dado às Resoluções do Conselho Nacional de Re-
cursos Hídricos – CNRH, e do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CO-
NAMA.  

Neste evoluir legal, ainda há muito que fazer, e diversas legislações ha-
verão de ser criadas para regulamentar dispositivos já existentes oferecendo 
efetividade. 

4. a eCOlOgIa da PaIsagem

Do trabalho de Antônio Francisco Evangelista de Souza, destacamos que:

Conforme Ratzel, “o homem é o sujeito da natureza, e é influenciado por 
todas as condições naturais que o envolvem”. De acordo com Vidal de La 
Blache, a paisagem natural condiciona e também possibilita todas as ações 
humanas, sendo, portanto fundamental para se criar um “gênero de vida”, 
“[...] o qual exprime uma relação entre a população e os recursos, uma situa-
ção de equilíbrio, construída historicamente pelas sociedades”. Isso determina 
o comportamento de cada cultura em relação à natureza.

17  Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Águas no novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002), p.401-2.
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Especificamente, a ecologia da paisagem considera o desenvolvimento e a di-
nâmica da heterogeneidade espacial, as interações e intercâmbio ao longo de 
paisagens heterogêneas, as influências da heterogeneidade espacial nos pro-
cessos bióticos e abióticos e o manejo da heterogeneidade espacial. (Risser 
et al., 1984).18

Segundo o autor, a Ecologia da Paisagem analisa a maneira com que 
essa série de processos interage e provém a base teórica para o entendimento 
do impacto do Homem no ambiente e o desenvolvimento de estratégias de 
manejo sustentáveis. A paisagem é entendida como uma entidade natural, 
reunindo referências litológicas, geomorfológicas, topográficas, sociais, eco-
nômicas. A fragmentação da paisagem em áreas homogêneas, denominadas 
de unidades da paisagem, possibilitando seu estudo, através de métodos qua-
litativos e quantitativos, identificando, por exemplo, a estreita relação entre 
o uso e cobertura vegetal do solo e a erosão e o carregamento de sedimentos 
para os corpos d’água.19

Acrescentamos ainda que os chamados “diferentes ambientes” existen-
tes no planeta interagem-se, como um conjunto perfeito, de forma harmônica 
e, ao se agredir um deles, está-se agredindo e desequilibrando o todo. Assim, 
trazemos à colação estas palavras:

Florestas e águas são tão interdependentes que em muitos casos não se sabe 
qual é a causa e qual é a consequência, ou seja, a floresta existe ali por que 
o ambiente é mais úmido, ou o ambiente é mais úmido por que existe uma 
floresta ali?
A copa da árvore recebe os pingos de chuva das alturas, eles passam de folha 
em folha, de galho em galho. Alguns escorrem pelo tronco e chegam delicada-
mente na terra.
Infiltram-se no solo com ajuda das raízes que abrem caminho, pois dentro do 
solo a água corre lentamente. A água fica armazenada dentro do solo, onde é 
mais difícil o sol secá-la e ela pode ir minando devagarinho para os rios.
A chuva que cai de enxurrada arrasta a terra com ela para dentro dos açudes 
e rios, isto chama-se assoreamento.
Todos os açudes e rios devem ter árvores nas margens, protegendo-os como os 
cílios protegem os olhos. Estas florestas que protegem os rios são chamadas 
de matas ciliares. Além disso, o solo da floresta trabalha como um gigantesco 
filtro físico e biológico, garantindo a limpeza e pureza da água.
As florestas nos garantem água em quantidade e com qualidade.20 

Neste sentido, equivoca-se o legislador ao propor uma mudança legal 
ignorando este sistema, esta simbiose da vida presente nos elementos da na-
tureza.

18  Apud Antônio Francisco Evangelista de Souza, Recursos hídricos e a Ecologia da paisagem, disponível em www.
sabesp.org.br, acesso em 08042011.
19  Antônio Francisco Evangelista de Souza, Recursos hídricos e a Ecologia da paisagem, disponível em www.sabesp.
org.br, acesso em 08042011.
20  Brígida Duarte, Simbiose da Vida, p. 5.
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O solo, água, a flora, o ar atmosférico e a fauna compõe um todo, e 
são completamente interdependentes, e para o equilíbrio ecológico a visão 
macro deve preponderar. Na ecologia da paisagem a água é parte inte-
grante do solo, que produz alimentos, que se estrutura com o auxílio ne-
cessário da flora, e sem a flora não há água, solo fértil ou ar puro, e a fauna 
perecerá, assim como a vida humana. Assim também o ar atmosférico 
interfere na qualidade do solo, da flora e da água, e via reflexa dos demais 
seres vivos, pois os processos produtivos, entre outros, vem depositando 
na atmosfera uma concentração de poluentes e contaminantes que com 
as chuvas e ventos se espalham pelas cidades e campos, afetando as águas 
superficiais e subterrâneas, o solo, a flora, a fauna e a sadia qualidade de 
vida do homem.

5. a relaçãO entre as águas dOCes e O usO dO sOlO

5.1 Considerações Preliminares

As atitudes comportamentais do homem, desde que ele se tornou parte 
dominante dos sistemas, têm uma tendência em sentido contrário à manu-
tenção do equilíbrio ambiental. Ele esbanja energia e desestabiliza as con-
dições de equilíbrio pelo aumento de sua densidade populacional, além da 
capacidade de tolerância da natureza, e de suas exigências individuais.

Não podendo criar as fontes que satisfazem suas necessidades fora 
do sistema ecológico, o homem impõe uma pressão cada vez maior sobre o 
ambiente. Os impactos exercidos pelo homem são de dois tipos: primeiro, 
o consumo de recursos naturais em ritmo mais acelerado do que aquele no 
qual eles podem ser renovados pelo sistema ecológico; segundo, pela gera-
ção de produtos residuais em quantidades maiores do que as que podem 
ser integradas ao ciclo natural de nutrientes. Além desses dois impactos, o 
homem chega até a introduzir materiais tóxicos no sistema ecológico que 
tolhem e destroem as forças naturais.21

Com o crescimento acelerado da população e o desenvolvimento in-
dustrial e tecnológico, essas poucas fontes disponíveis de água doce estão 
comprometidas ou correndo risco. A poluição dos mananciais, o desmata-
mento, o assoreamento dos rios, o uso inadequado e irrigação e a imper-
meabilização do solo, entre tantas outras ações do homem moderno, são 
responsáveis pela morte e contaminação da água. Atualmente, mais de 1,3 
bilhão de pessoas carecem de água doce no mundo, e o consumo humano 
de água duplica a cada 25 anos, aproximadamente. Com base nesse ce-
nário, a água doce adquire uma escassez progressiva e um valor cada vez 
maior, tornando-se um bem econômico propriamente dito.

21  Danielle Serra de Lima Moraes e Berenice Quinzani Jordão, Degradação de recursos hídricos e seus efeitos sobre 
a saúde humana, In Revista  Saúde Pública 2002;36(3):370-4, p. 371.
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Como resultado das desigualdades sociais e regionais, da pressão an-
trópica e da expansão das atividades industriais, rios, riachos, canais e la-
goas foram assoreados, aterrados e desviados abusivamente, e até mesmo 
canalizados; suas margens foram ocupadas, as matas ciliares e áreas de 
acumulação suprimidas. Imensas quantidades de lixo acumulam-se no seu 
interior e nas encostas desmatadas, sujeitas à erosão. Regiões no passado 
alagadiças, com pântanos, mangues, brejos ou várzeas foram, primeiro, 
aterradas e, depois, impermeabilizadas e edificadas.22

5.2  O uso Indevido do solo e a água

A Constituição Federal “garante o direito de propriedade em geral 
(art. 5º, XXII; garantia de um conteúdo mínimo essencial, irredutível sem 
indenização), mas distingue claramente a propriedade urbana (art. 182, § 
2º) e a propriedade rural (arts. 184, 185 e 186), com seus regimes jurídi-
cos próprios.”  Prescreve  ainda, que “a propriedade atenderá sua função 
social, diz o art. 5º, XXIII, para a propriedade em geral. Reafirmando a 
instituição da propriedade privada e a sua função social como princípios 
da ordem econômica (art. 170, II e III), relativizando, assim, seu signifi-
cado. Além disso, inscreveu o princípio da função social da propriedade, 
com conteúdo definido em relação às propriedades urbana e rural, com 
sanções para o caso descumprimento da lei.

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha (art. 1128, CC). O § 1º, prevê que “o direito de propriedade deve 
ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais 
de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em 
leis especiais, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico 
e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas.”

Ao falar do direito de propriedade, temos claro que a propriedade 
somente cumpre sua função social se utilizada em conformidade com as 
regras urbanísticas e ambientais, que vêm trazer inúmeras restrições, po-
rém o que se pretende discutir neste tópico é, notadamente, a importância 
do solo para o equilíbrio ambiental, especificamente para a gestão das 
águas doces.

Inúmeros estudos apontam as fontes de poluição e contaminação das 
águas superficiais e subterrâneas em nosso território, mas não enfatizam 
que se o solo estivesse cumprido sua função social, se seu uso estivesse 
em conformidade com as restrições ambientais a ele impostas, quer na 
área urbana ou rural, não restariam enormes passivos ambientais a com-

22  Carlos José Saldanha Machado, Recursos Hídricos e Cidadania no Brasil: Limites, Alternativas e Desafios, 
Ambiente & Sociedade – Vol. VI nº. 2 jul./dez. 2003, p. 121-2.
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prometer, por vezes, definitivamente, a qualidade e quantidade de água 
disponível. Tais ocorrências demonstram de um lado a pouca importância 
dada ao recurso ambiental solo, de outro lado, o desconhecimento de suas 
funções ambientais.

À medida que as populações e as atividades econômicas crescem, 
muitos países atingem rapidamente condições de escassez de água ou se 
defrontam com limites para o desenvolvimento econômico. No Brasil não 
é diferente, apesar da legislação ter reconhecido que a água é um recurso 
natural limitado dotado de valor econômico e vulnerável, ainda predomi-
na a cultura da água como bem infinito, fazendo com que a demanda de 
água aumente rapidamente, sendo largamente consumida nos diferentes 
usos, segundo a ANA23, a irrigação consome 46%; os usos urbanos 11%; o 
uso animal 11%, o uso industrial 7%; e o uso rural consome 2%.

5.3 fontes de Poluição e Contaminação das águas doces brasileiras

O quadro abaixo24 apresenta as fontes que vem comprometendo a quali-
dade das águas doces brasileiras, superficiais e subterrâneas, e que são respon-
sáveis pelos passivos ambientais hoje presentes, que acarretam riscos à saúde 
pública e limitações ao desenvolvimento. 

23  Relatório de Disponibilidade e Demandas de Recursos Hídricos no Brasil, ANA, 2007 
24  Adaptado de Luciana Cordeiro de Souza, Águas subterrâneas e a legislação brasileira, Curitiba: Juruá, 2009, p. 86 
a127, e de Scientific American, n.º3, vol. 261. National Geographic. Edição especial:Água, 1993 e Unidade de Água 
Doce do PNUMA, apud Infografia Agência Envolverde.
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Ausência de saneamento Usinas de tratamento

Poluição atmosférica Depósitos subterrâneos

Fertilizantes e pesticidas
Atividades de postos de combustível e 
derivados de petróleo

Fumigação Cemitérios 

Oceanos Nitrato

Automóveis Suinocultura

Represa Atividades minerarias

Agricultura Agrotóxicos e pesticidas

Erosão do solo e desmatamento
Aterros, lixões, depósitos sanitários, 
lagoas de estabilização

Asfalto Drenagem sanitária

Lixos tóxicos Construção irregular de poços

Gases e partículas Fossas sépticas 

Lixos sólidos Arsênio 

Indústria Metais pesados

Contaminação atmosférica Radioatividade 

Mineração costeira Atividades bélicas

Usinas de tratamento Superexplotação de aquiferos

Valentim ensina que “no tocante ao passivo ambiental, o termo vem 
sendo utilizado para designar (...) o acumulo de danos ambientais que devem 
ser reparados a fim de que seja mantida a qualidade ambiental de um deter-
minado local.”25

5.4 a situação atual dos Corpos hídricos no brasil

Diante do quadro acima, vale anotar a situação dos corpos hídricos26 em 
nosso território, e obtivemos somente dados referentes à situação das águas 
superficiais, que possui 70% de suas águas tidas como boas, 10% ótimas, 12% 
regular, 6% ruim e apenas 2% como péssimas.

25  Luís Sérgio Ozório Valentim, Requalificação urbana,contaminação do solo e riscos à saúde. Um caso na cidade de 
São Paulo, São Paulo: Annablume, 2007, p.42.
26  Disponível em http://pnqa.ana.gov.br/default.aspx, acesso em 08042011.
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Entretanto, dados recém anunciados informam que diversos estudos vêm 
sendo realizados sobre a questão das águas doces, e os dados são alarmantes 
conforme atesta a ANA – Agência Nacional de Águas – no Atlas Brasil – Abas-
tecimento Urbano de Água27 (2011), que reúne informações detalhadas sobre a 
situação dos 5.565 municípios brasileiros com relação às demandas urbanas, à 
disponibilidade hídrica dos mananciais, à capacidade dos sistemas de produção 
de água e dos serviços de coleta e tratamento de esgotos.

O Atlas revela que 3.059, ou 55% dos municípios, que respondem por 
73% da demanda por água do País, precisam de investimentos prioritários 
que totalizam R$ 22,2 bilhões. As obras nos mananciais e nos sistemas de 
produção são fundamentais para evitar déficit no fornecimento de água nas 
localidades indicadas, que em 2025 vão concentrar 139 milhões de habitantes, 
ou seja, 72% da população. Concluídas até 2015, as obras podem garantir o 
abastecimento até 2025. 

Afirma o Diretor Presidente da ANA, que “existe uma cultura da abundân-
cia de água que não é verdadeira, porque a distribuição é absolutamente desigual. 
O Atlas mostra que é preciso se antecipar a uma situação para evitar que o quadro 
apresentado [de déficit] venha a ser consolidado.” E isto precisa ser mudado!

De acordo com o levantamento, as regiões Norte e Nordeste são as que 
têm, relativamente, os maiores problemas nos sistemas produtores de água. 
Apesar de a Amazônia concentrar 81% do potencial hídrico do país, na Re-
gião Norte menos de 14% da população urbana é atendida por sistemas de 
abastecimento satisfatórios. No Nordeste, esse percentual é de 18% e a região 
também concentra os maiores problemas com disponibilidade de mananciais, 
por conta da escassez de chuvas.

Outro ponto a ser destacado, é o fato de que atualmente a maior par-
te do parque industrial está localizada na Região Sudeste, que sofre um 

27  ANA, Brasil precisa investir R$ 22 bilhões até 2015 para garantir abastecimento de água, disponível em: http://
www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=9209, acesso em 22032011.
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“forte estresse hídrico”. A região concentra 43% da população brasileira, 
mas apenas 6% da água doce disponível no país. No Norte estão localiza-
dos 68% dos recursos hídricos nacionais e apenas 5% da população, afirma 
Raul Gouvêa28. E será necessário também rever esta questão e quebrar pa-
radigmas, pois na região sudeste não há mais espaço para tais atividades, 
devendo-se deslocar o foco para outras regiões, que além de possuir água, 
necessitam crescer social e economicamente, ressaltando-se que a execução 
de obras nos setores de recursos hídricos e de saneamento deve anteceder a 
consecução desta proposta.

Outrossim, estes dados não refletem o panorama de poluição e contami-
nação de aquiferos, pois há poucos estudos sobre o tema, e há maior dificul-
dade em quantificar a situação das águas subterrâneas no Brasil.

6. COnClusões artICuladas

6.1 A disponibilidade de águas doces no Brasil pode representar num primei-
ro momento um sentimento de tranquilidade, porém a desigualdade de sua 
distribuição associada com a da população ao longo do território nacional, 
geram situações diversas como a abundância, o conforto, o estresse e a escas-
sez hídrica. A tudo isto alia-se a ausência de saneamento e de água segura 
para grande parte dos brasileiros, e as inúmeras fontes de poluição e conta-
minação que comprometem a quantidade e qualidade deste bem ambiental.

6.2 A questão Água deve ser tema elevado a uma questão de Segurança Nacio-
nal e é dessa forma que deve ser vista e tratada. A água é um direito humano 
fundamental, e os recursos hídricos são um bem de uso comum do povo, de 
natureza jurídica difusa, conforme o artigo 225 da Constituição Federal; dessa 
forma é um bem pertencente ao povo brasileiro e sua utilização se dará em fa-
vor do povo e de sua dignidade, sempre em respeito à soberania nacional.

6.3 O solo, tido como importante vetor da poluição e contaminação das 
águas doces brasileiras, merece maior cuidado, pois há uma simbiose da vida 
entre todos os recursos naturais, sendo necessário para solucionar problemas 
como a contaminação e o acesso a água o seu manejo adequado e um treinar 
cotidiano da ecologia da paisagem devem ser exercidos diuturnamente. 

6.4 As gerações atuais precisam desenvolver uma nova cultura em relação à 
apropriação dos bens ambientais, principalmente ao uso da água, pois, além 
da garantia de seu próprio bem-estar e sobrevivência, devem cultivar a preo-
cupação com as próximas gerações e com a natureza.

28  Daniel Mello, Água determinará localização de empresas no futuro, diz professor, Da Agência Brasil em São 
Paulo, Disponível em http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/03/22/agua-determinara-localizacao-de-empresas-
no-futuro-diz-professor.jhtm, acesso 22032011
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dIreItO ambIental de segunda geraçãO 
e O PrInCíPIO de sustentabIlIdade na 
POlítICa naCIOnal dO meIO ambIente1

PAtryck de ArAúJo AyAlA
Professor adjunto I, nos cursos de graduação e mestrado em Direito 

da UFMT. Professor visitante no programa de pós-graduação 
em Direito da UFSC (PPGD/UFSC). Mestre e doutor em Direito 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (CPGD/UFSC) 
com estágio de doutoramento na Universidade de Lisboa no ano 

de 2006 (PDEE/CAPES). Pesquisador do grupo de pesquisas 
“Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco”, 

credenciado junto ao CNPQ; líder do grupo de pesquisas 
Jus-Clima, credenciado junto ao CNPQ, e coordenador de 

jurisprudência da Revista de Direito Ambiental (RT). Secretário-geral 
do Instituto O Direito por um Planeta Verde, membro da Comission 
on Environmental Law da IUCN. Autor e colaborador em diversas 

obras jurídicas e periódicos, nacionais e internacionais.  
Procurador do Estado de Mato Grosso

1. IntrOduçãO

O propósito de se investigar a influência que a Política Nacional do 
Meio Ambiente (PNMA) definida pela lei n. 6.938/1981 exerce na definição 
dos princípios de um novo Direito Ambiental, em harmonia com os objetivos 
de uma ordem jurídica condicionada por uma assim denominada Constitui-
ção verde (ou Constituição Ambiental), expõe em uma primeira aproxima-
ção com o tema, um cenário de crescente afirmação dos assim denominados 
novos direitos, com ênfase para uma dimensão ecológica dos direitos funda-
mentais.

Em semelhante perspectiva, ganha relevo o interesse sobre a compre-
ensão das manifestações de uma ecologização do Direito e das tarefas do 
Estado, integradas em um projeto político e existencial comprometido com a 
durabilidade da vida em uma escala temporal alargada, e que relacionava as 
presentes e as futuras gerações.

1  O texto propõe uma versão reduzida de trabalho que integrará obra coletiva sobre o tema, e que se encontra no 
prelo. Saliente-se que ambos os trabalhos foram elaborados no âmbito do projeto de pesquisa registrado sob o nº 
484312/2010-3/CNPQ, e estão vinculados às ações do grupo de pesquisa Jus-Clima, registrado no CNPQ.
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Embora constituam temas de interesse crescente perante a comunidade 
jurídica nacional, uma questão os precede parece merecer uma consideração 
reforçada, e estando relacionada à compreensão que se deve ter sobre a nova 
configuração dos problemas ambientais.

Os riscos que estivessem associados à tecnologias ou processos perme-
ados por elevados graus de incerteza científica agora adquirem maior visibi-
lidade por meio da afirmação nos fóruns internacionais, dos efeitos adversos 
de transformações climáticas extremas, que são capazes de comprometer a 
existência de todas as formas de vida.

A realidade dos riscos ganhou complexidade adicional e exige que novo 
esforço seja realizado para sua compreensão e para a proposição de alterna-
tivas que sejam capazes de enfrentá-las, além de descrever experiências que 
já se encontrem em curso, e que possam ser situadas nessa abordagem que se 
impõe como desafio.

Os riscos de segunda geração requerem respostas no plano de proteção 
reforçada para as presentes e para as futuras gerações, mas também a proje-
tos existenciais diferenciados, integrados em uma nova cultura constitucio-
nal que ganha importância nesse cenário, moralmente aberta e plural, capaz 
de integrar comunidades morais diferenciadas e de atender a demandas por 
proteção até então desconhecidas ou de tímida consideração, ao menos pela 
comunidade jurídica nacional.

Sob essa perspectiva o texto propõe que embora frequentemente sub-
-valorizada no desenvolvimento teórico e normativo das bases de um Estado 
socioambiental de Direito no Brasil, a PNMA contribui de forma relevante 
para a formação e para a concretização dos objetivos de uma República ecolo-
gicamente sensível, hoje definidos de forma sistemática por uma Constituição 
ambiental e, sobretudo, para o desenvolvimento das bases de um emergente 
Direito ambiental de sustentabilidade, que será definido aqui como a mani-
festação do que se denomina por um Direito ambiental de segunda geração.

A primeira seção identifica na emergência de problemas de crescente 
complexidade para as instituições e seus processos de decisão a enumeração 
desafios que justificariam a necessidade de sua reorganização para o fim de 
assegurar níveis de proteção suficientes para o desenvolvimento digno da vida 
e, sobretudo, para o desenvolvimento das bases naturais da vida, situado em 
uma relação de interdependência com o primeiro.

Os assim denominados problemas ambientais de segunda geração re-
quereriam a organização de tarefas, de instituições, e de uma estrutura de de-
cisão que pudesse viabilizar a proteção dos objetivos já referidos. A segunda 
seção se ocupa da exposição dos fundamentos de um movimento, presente na 
realidade jurídica nacional sob a forma de um constitucionalismo verde, que 
condiciona esse encadeamento estrutural e que suscita em última análise, um 
imperativo de conformação da ação pública e das relações que esta estabelece 
com os particulares para o fim de viabilizar uma República ecologicamente 
sensível, modelo a partir do qual um projeto político e, principalmente, proje-
tos existenciais dignos, podem ser atingidos de forma diferenciada.
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A terceira e última seção busca relacionar a PNMA com o projeto políti-
co e com os projetos existenciais protegidos e assegurados pela ordem de uma 
Constituição ambiental, enfatizando que a formação do que se denominará 
por uma República ecologicamente sensível na realidade brasileira, tem sua 
vinculação fortemente influenciada por objetivos e por imperativos que foram 
definidos em momento anterior à Constituição brasileira de 1988.

Sustenta-se que um princípio de sustentabilidade seria a referência agre-
gadora de imperativos concretizadores de um Direito ambiental de segunda 
geração.

2. estadO ambIental e Os PrOblemas ambIentaIs de segunda geraçãO 

Em um contexto em que resulta cada vez mais visível a aceleração dos pro-
cessos de modificam de forma extrema os sistemas climáticos globais, e reconhe-
cendo-se que as ações de conservação da biodiversidade e de restauração de da-
nos ambientais podem contribuir de forma decisiva para cenários de adaptação2 
e mitigação3 de tais efeitos, o problema central proposto neste projeto implica 
indagar em que medida uma abordagem de comando e controle sobre os arranjos 
institucionais e sobre os instrumentos, é capaz de proporcionar níveis de proteção 
suficientes diante de uma realidade de riscos como a descrita, consubstanciados 
em riscos climáticos, ou problemas ambientais de segunda geração.4

O que estes problemas representam sob o plano prático e qual a razão de 
merecerem tamanha relevância para as ações de Estados, governos, da comu-
nidade científica, de cada um de nós e de toda a comunidade internacional?

O que sempre foi tratado pelo jurista como um problema que interes-
sava à qualidade de vida, passa a se fixar, em toda a sua realidade, como 
um cenário que implica que sejam tomadas decisões relacionadas à própria 
sobrevivência de todas as formas de vida, vinculando de forma reforçada, 
como nunca se verificou antes, as escolhas que cada pessoa realiza, e que cada 
Estado, sobre os rumos que superam sua própria existência e de suas gerações 
futuras, alcançando o destino de todos em uma escala global.

2  Por adaptação, deve-se compreender, nos termos do artigo 2º, inciso I, da lei n. 12.187/2009, o conjunto das 
“iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e 
esperados da mudança do clima;” BRASIL. Lei n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional 
de Mudanças Climáticas – PNMC e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm. Acesso em: 10 de janeiro de 2010.
3  O conceito de mitigação utilizado é aquele proposto pelo 4º Relatório do IPCC, e que também foi reproduzido 
pela lei n. 12.187/2009, que institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas. O texto compreende por mitigação, 
as “mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, 
bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidou-
ros” em seu artigo 2º, inciso VII, que supõe a intervenção do homem, através de iniciativas tecnológicas.” BRASIL. 
Lei n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas – PNMC e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm. Acesso 
em: 10 de janeiro de 2010.
4  A referência a um conjunto de problemas ambientais de segunda geração é do professor Canotilho, exposta em: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional ambiental português: tentativa de compreensão de 30 
anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In: CANOTILHO; José Joaquim Gomes; LEITE, 
José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 2. 
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A realidade dos atuais problemas ambientais encontra-se muito bem 
representada pelos efeitos das mudanças climáticas globais: efeitos imprevisí-
veis, de larga escala, invisíveis, de grande potencial ofensivo, e que redefinem 
este contexto de uma sociedade de riscos, uma sociedade que é contemporâ-
nea e que reforça os liames de solidariedade e de co-responsabilidade de tal 
modo que nunca se teve notícia anterior.

Sob semelhante contexto, impõe-se investigar que arranjo institucional 
seria capaz de viabilizar os níveis mínimos de proteção definidos pelos proje-
tos existenciais veiculados pelas ordens constitucionais e por uma ordem glo-
bal5, e mais concretamente, se já seria possível identificar semelhante arranjo 
na experiência jurídica brasileira.

A influência de uma ordem pública global sobre o sentido das ações 
públicas no Direito brasileiro pode ser visualizada já a partir de sua arqui-
tetura constitucional, que encontra seu fundamento em um dever geral de 
solidariedade com a humanidade, mensagem emancipatória que foi conside-
rada no âmbito de um projeto político de sociedade que prioriza e enfatiza o 
bem-estar coletivo como tarefa determinante da qual depende a manutenção 
da ordem pública e social.

Sob esse contexto ganha ênfase a posição angular que recebe o princípio 
da dignidade da pessoa humana em semelhante regime de governança, que 
projeta suas consequências em realidades sociais e ecológicas da existência da 
pessoa nesse espaço público.

Baseado no primado da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso 
III) e em um dever geral de solidariedade para com a humanidade (artigo 
3º, inciso I e artigo 225, caput), modificações substanciais podem ser cons-
tatadas no projeto de ordem social proposto pela Constituição brasileira, e 
que também se projeta como uma tendência em visível expansão em outras 
experiências ocidentais.6

A afirmação política e normativa de um objetivo de solidariedade e de 
um compromisso com as gerações presentes e futuras, como os que se encon-
tram expressos nos artigos 3º, inciso I, e 225, caput da Constituição brasileira, 
impõe a sujeição do Estado e dos particulares ao dever de auto-restrição no 
livre exercício da autonomia da vontade.

Nem todas as escolhas são toleráveis e admissíveis pelo projeto de so-
ciedade [que neste caso, também é um projeto de futuro] definido pela ordem 
constitucional brasileira. Cumpre às funções estatais obstar excessos na defi-

5  O professor Canotilho faz referência a um constitucionalismo global em: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
‘Brancosos’ e interconstitucionalidade. Itinerários dos discursos sobre a historicidade constituinte. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 259-300. Entretanto, a abordagem descrita no projeto supõe um estudo comparado entre as 
realidades e experiências normativas no âmbito do Brasil, Portugal e na União Europeia, propondo-se que a 
interação e o diálogo entre estas se faça a partir de uma noção de transconstitucionalismo. A escolha visa permitir a 
elaboração do sentido de uma unidade para a ordem jurídica, no domínio da proteção perante os riscos climáticos. 
A referência decorre de: NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
6  Para um panorama mais analítico sobre as experiências referidas, conferir: AYALA, Patryck de Araújo. Devido 
processo ambiental e o direito fundamental ao meio ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 173-230.
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nição das escolhas sobre como é possível e como se desenvolverá a existência 
da humanidade.

A subtração de tal capacidade de escolha [que também se encontra assegu-
rada às futuras gerações], e a sujeição dessa sociedade a modelos determinados 
de desenvolvimento, incapazes de assegurar a existência de todas as formas de 
vida, representam comportamentos de deslealdade com semelhante proposta 
de cultura constitucional que orienta o modelo contemporâneo de um Estado 
comprometido com tarefas sociais, econômicas, culturais e ecológicas.

Em um modelo de Estado exposto a exigentes desafios e tarefas capazes 
de interferir sobre realidades existenciais de longo curso, a dignidade da pes-
soa humana passa a constituir-se em postulado primário para a compreensão 
do alcance que tais objetivos de proteção, antes associados a uma dimensão 
antropocêntrica de uma existência efêmera, passaram a assumir nas socieda-
des contemporâneas.

A dignidade humana situada enquanto primado que condiciona a rea-
lização das tarefas estatais, adquire um significado diferenciado quando con-
textualizada perante um conjunto de valores de uma sociedade plural e de 
uma comunidade moral axiologicamente complexa, contribuindo, v.g, para a 
afirmação da inclusão dos animais não-humanos e da natureza, conjuntura 
que só se faz possível porque a definição dos valores que devem ser protegi-
dos vincula-se e está fundamentada em uma ordem permanentemente aberta. 
Esta por sua vez, tem na configuração contemporânea de Estado, sua mani-
festação jurídico-política.7

Considerando-se o conjunto dos argumentos analisados, e se é correto 
admitir que a sobrevivência e o livre desenvolvimento da personalidade das 
pessoas depende de que sejam garantidos ou mantidos determinados níveis 
de qualidade aos recursos naturais em geral, é possível atribuir à natureza a 
condição de bem que manifesta valor intrínseco, razão pela qual as ordens 
constitucionais contemporâneas, situadas que estão no contexto de projetos 
emancipatórios de qualidade diferenciada, tendem a reconhecer e a exprimir 
o valor de existência da natureza [e o valor de existência de outras formas de 
vida] como manifestação de um pluralismo moral na definição das tarefas 
estatais de proteção.

Sendo assim, a afirmação de um direito fundamental ao meio ambiente 
[que será analisado adiante] não pode representar necessariamente a afirma-
ção de um antropocentrismo que não seja moderado e que permita ser situado 
nesta comunidade moral que é plural, admitindo que todas as formas de vida 
estão sujeitas à proteção estatal. Assim o é porque a sua própria existência 
constitui a causa que justifica e fundamenta o dever de cooperação coletiva8, 

7  Sobre o tema, cf.: DÍAZ REVORIO, Francisco Javier. La constitución como orden abierto. Madrid: MacGraw-Hill, 
1997.
8  Para uma análise detalhada sobre o tema, vinculada à afirmação de um dever de solidariedade comunitária, 
consultar: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constitução portuguesa de 1976. 3. ed. 
Coimbra: Almedina, 2004. p. 160-162.
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dever que é, fundamentalmente, um dever de colaboração com a humanidade 
[vinculada aqui a um sentido de natureza humana que não a reconhece, v.g, 
em determinados comportamentos lesivos ou que sujeitem outras formas de 
vida a estados de desfavorabilidade].

A tarefa estatal de assegurar o bem-estar ganha, portanto, a partir da 
afirmação de um Estado ambiental, dimensões bastante mais extensas em 
relação ao alcance de semelhante dever. Este lhe impõe severas exigências de 
escala para a consecução da tarefa de assegurar o bem-estar social, pois os va-
lores da sociedade que se quer proteger estão vinculados agora aos interesses 
de titulares e beneficiários que ainda não participam da comunidade política, 
a saber, os animais não-humanos e principalmente, as futuras gerações, obje-
to de interesse desta exposição.9

Isso somente se faz possível a partir de um modelo de cultura constitu-
cional fundado em um pluralismo moral [responsável pelo alargamento da 
comunidade moral que justifica os interesses protegidos], pressuposto indis-
pensável para que sentido do primado da dignidade da pessoa humana possa 
proporcionar uma proteção reforçada para todos os membros capazes de ter 
seus interesses afetados, e que possam de algum modo, compreender e viven-
ciar o valor dignidade.

Em um Estado ambiental10 que se encontra exposto a ameaças e aos 
efeitos de problemas ambientais de segunda geração, como podem ser situa-
dos os resultantes das alterações climáticas globais, somente se pode conceber 
uma proteção reforçada para os interesses de uma comunidade moral hete-
rogênea e complexa, a partir de um reforço sobre a própria consideração do 
primado da dignidade da pessoa humana, situado que está agora, em uma 
cultura constitucional moralmente plural.

Somente se pode conceber dignidade a partir de uma referência deôn-
tica que considera a coletividade sob uma perspectiva de escala diferencia-
da, vinculada a noção de humanidade. Portanto, o dever estatal e os deveres 
fundamentais atribuídos a cada membro desta comunidade política não se 
esgota, no projeto de sociedade delineado pela Constituição brasileira, na 
garantia do bem-estar e na qualidade de vida destes mesmos membros, senão 

9  Saliente-se que a tarefa referida já se encontrava desvinculada de uma perspectiva utilitária de otimização das 
pretensões e expectativas individuais, uma vez que já não é recente na dogmática pública a afirmação de um sentido 
social, cuja expressão se refletia em objetivos de segurança social à coletividade, próprios de um Estado social de 
direito. Este por sua vez, representa uma perspectiva de proteção que é adicionada [não exprimindo, portanto, uma 
noção de superposição ou de substituição de projetos políticos por projetos autônomos] àquela primeira, própria 
de uma orientação liberal para o exercício do poder político, cuja expressão também se refletia na definição do 
conteúdo dos direitos fundamentais. Esta definição priorizava a garantia do livre desenvolvimento da personalidade, 
para a qual era fundamental o livre exercício das liberdades econômicas e civis.
10  Para a sua definição, conferir: BLASBERG, Daniela. Inhalts-und Schranken-bestimmungen des Grundeigentums 
zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Das Verhältnis von Ar. 14 Abs. 1 und 2GG zu Art. 20a GG. Berlin: 
Springer, 2008; CALLIES, Peter H. Rechstaat und Umweltstaat. Zugleich ein Beitrag zur Grundrechtsdogmatik 
im Rahmen mehrpoliger Verfassungsrechtsverhältnisse. Tugingen: Mohr Siebeck, 2001; KLOEPFER, Michael. 
A caminho do Estado ambiental? A transformação do sistema político e econômico da República Federal da 
Alemanha através da proteção ambiental especialmente desde a perspectiva da ciência jurídica. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang. (Org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 39-
72; . (Hrsg.). Umweltstaat. Berlin: Springer-Verlag, 1989.
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aponta para uma tarefa [estatal] e para deveres [estatais e sociais] perante a 
humanidade. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe, nessa dire-
ção, deveres estatais e deveres fundamentais sujeitos a uma escala exigente de 
concretização.

A própria definição do conteúdo das tarefas públicas é visivelmente in-
fluenciada pela modificação das relações de poder que se desenvolvem em 
escala global, e influenciada pelos objetivos e pelos consensos obtidos em 
um espaço global de negociações. Perante a constatação de ameaças que po-
dem comprometer a existência da humanidade, e que decorrem de maior ou 
menor contribuição de todos para a redução ou para a aceleração dos pro-
cessos que alteram drasticamente os sistemas climáticos globais, é requerido 
que os Estados se responsabilizem com semelhante tarefa também no plano 
nacional, reproduzindo na forma de deveres, condicionamentos e sujeição, 
através do exercício das funções legislativa, executiva e judicial, que mediante 
leis, procedimentos administrativos, instrumentos de proteção e a intervenção 
judicial, possa ser atingido o objetivo de redução dos riscos. Este resultado 
decorre assim, de deveres ou de decisões públicas cujo conteúdo tem seu fun-
damento último, em um compromisso que não é exclusivamente nacional. A 
atuação legislativa através de legislação e de procedimentos que asseguram a 
redução das emissões, e de suas fontes, ocorre no plano nacional, mas suas 
consequências se projetam em escalas espaciais diferenciadas, em maior ou 
menor grau.

Sendo assim, resulta visível que as consequências das escolhas públicas 
têm origem cada vez menos relevante em objetivos exclusivamente nacionais, 
orientada que estão pela necessidade de se assegurar a concretização de com-
promissos globais.

Este cenário também expõe uma nova realidade para a arquitetura das 
relações de poder a partir de padrões de governança, tipicamente associado 
à forma de se atingir objetivos globais que não podem ser alcançados ex-
clusivamente pela atuação nacional, ou ainda, pela iniciativa de instituições 
internacionais.

Compromissos como os que se relacionam ao objetivo de assegurar pro-
cessos eficazes para a adaptação perante os efeitos das mudanças climáticas 
globais expõem uma preocupação que se vincula ao interesse de toda a huma-
nidade, diante da ameaça real de degradação de sua existência. Entretanto, 
estes objetivos somente podem ser atingidos pela conjugação de estruturas 
institucionais capazes de se comunicar e de interagir entre si.

A construção de semelhante arquitetura não resulta da ação exclusiva de 
instrumentos internacionais e de suas instituições, e muito menos da atuação 
dos Estados segundo sua própria pauta de prioridades e projetos de desen-
volvimento, mas sim da realização de semelhantes objetivos, globais, através 
dos Estados, e no plano de decisões públicas que são tomadas no âmbito e na 
forma dos próprios arranjos institucionais nacionais.

Trata-se aqui, da exposição de um arranjo que tende priorizar um mode-
lo pelo qual, através de escolhas nacionais, comprometidas com compromissos 
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globais é que pode conceber e assegurar a realização de objetivos comunitá-
rios. Entretanto, isto não decorre necessariamente de um processo de inter-
nacionalização das ordens nacionais, senão de um extenso e mais profundo 
processo de transformação da cultura constitucional11, que por sua vez, define 
o projeto de sociedade que se pretende viabilizar, ou que deve ser viabilizado 
através das formas políticas e jurídicas. 

Situada a questão nesses moldes, é possível reconhecer que ao Estado e a 
cada um de nós foi atribuído pela ordem constitucional brasileira, um conjun-
to de deveres perante a humanidade, deveres que resultam em consequências 
que não conhecem limites geográficos ou fronteiras políticas, muito embora 
ainda decorram de decisões de Estados-nacionais, que são agora, formações 
influenciadas e integradas na estrutura de uma ordem jurídica que deixa de 
ser nacional, e que também não pode ser compreendida como internacional, 
senão como uma ordem global. Esta tem sua organização baseada em uma 
estrutura de redes, que não contempla a autonomia de padrões, referências 
morais ou culturais, e que procura atingir seus objetivos a partir da conside-
ração das diferenças, das contradições e das divergências.

O conflito e não o consenso constitui o ponto-de-partida para as deci-
sões e para a organização desta nova ordem, que privilegia a interação entre 
as experiências em detrimento da autonomia dos sistemas.

3. COnstItuCIOnalIsmO verde e O dIreItO ambIental da sustentabIlIdade

No cenário de problemas descritos, a resolução da indagação tende pro-
por relevância para a identificação de um esquema organizatório diferencia-
do na ordem jurídica. Este suscita identificar manifestações capazes de con-
tribuir para a proteção dos recursos naturais e de assegurar a durabilidade 
da vida em uma realidade de riscos de segunda geração12, que por sua vez, 
orientam a organização do que trataremos por um Direito ambiental de se-
gunda geração.13

No Direito norte-americano há divergência sobre o reconhecimento 
de possíveis fases da produção normativa matéria ambiental, sendo possível 
distinguir três, quatro ou cinco gerações de normas ambientais. A primeira 

11  Cf. HÄBERLE, Peter. Teoria de la constitución como ciência de la cultura. Trad. de: Emilio Mikunda. Madrid: 
Tecnos, 2000. p. 36-39.
12  A referência a um conjunto de problemas ambientais de segunda geração é do professor Canotilho, exposta em: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional ambiental português: tentativa de compreensão de 30 
anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In: CANOTILHO; José Joaquim Gomes; LEITE, 
José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 2. 
13  A referência a um Direito ambiental de segunda geração encontra-se exposta aqui no mesmo sentido em que 
foi empregada pela primeira vez por Nicholas Robinson em: ROBINSON, Nicholas. Challengings confronting the 
progressive development of a second generation of environmental law. In: LIN-HENG, Lye et al. (Orgs.). Towards 
a “Second Generation” in Environmental Laws in the Asian and Pacific Region. Cambridge: IUCN, 2003. p. 27-32. 
No Direito brasileiro a expressão foi inicialmente utilizada e exposta em: AYALA, Patryck de Araujo. Constituição 
ambiental e sensibilidade ecológica: notas para a reflexão sobre um direito ambiental de segunda geração na 
jurisprudência brasileira. Revista de Direito Ambiental, vol. 60, p. 11-41, out./dez. 2010.
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geração exporia um modelo de regulação baseado na definição de padrões 
e de regras rígidos implementados por técnicas de comando e controle que 
também definiam à sua semelhança, um modelo de litigância. A segunda ge-
ração seria definida por uma ênfase em instrumentos econômicos fortemente 
influenciados por incentivos, instrumentos de mercado, instrumentos de re-
gulação flexível e normas de cumprimento voluntário, além de técnicas de 
negociação. Em uma terceira geração as normas já seriam definidas sob uma 
abordagem de instrumentos e técnicas de influência e de participação nos 
processos decisórios, enfatizando um Direito reflexivo, comprometido com 
uma matriz normativa principiológica, na qual um princípio de desenvolvi-
mento sustentável teria uma função de evidência. A última geração, proposta 
por Arnold, proporia normas compatíveis com as demandas emergentes de 
uma sociedade exposta a riscos de elevada complexidade, que somente pode-
riam ser geridas adequadamente a partir de um modelo que proporcionasse 
a interação entre os instrumentos e técnicas disponíveis, em uma abordagem 
definida como multimodal. Nesta abordagem não se teria uma técnica ou al-
ternativa previamente definida para a resolução dos conflitos ambientais, ao 
mesmo tempo em que enfatiza que problemas de nova geração, como são os 
relacionados às transformações climáticas extremas, dependem de uma orga-
nização das instituições e uma formação decisória diferenciada.14

Visando integrar semanticamente a denominação dos novos problemas 
ao conjunto de normas e ao modelo de regulação capaz de proporcionar ní-
veis de proteção suficientes perante essa realidade, opta-se nesta investigação 
por propor uma distinção dual entre as gerações do Direito ambiental. Neste, 
teria lugar de destaque a resolução dos conflitos suscitados pelos assim deno-
minados problemas ambientais de segunda geração.

Em um Direito Ambiental de segunda geração visualiza-se a organiza-
ção de regimes específicos de regulação da complexidade dos riscos emer-
gentes, a valorização e a ênfase sobre princípios que propõem níveis diferen-
ciados de proteção, como o princípio da responsabilidade de longa duração 
e a exigência de um mínimo existencial ecológico [estes mais intensamente 
relacionados como manifestações específicas de um princípio de desenvol-
vimento sustentável ou de sustentabilidade]15, e o princípio da proibição de 
retrocesso,16, além de instrumentos diferenciados com ênfase para instrumen-
tos econômicos que supõem formas voluntárias de compensação financeira 

14  ARNOLD, Craig Anthony. Fourth-generation environmental law: integrationist and multimodal. Distinguished 
Visiting Lecture in Environmental and Land Use Law, Florida State University College of Law, 2009. 
15  Para uma análise sistemática sobre a noção de mínimo existencial, consultar: TORRES, Ricardo Lobo. O direito 
ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. A relação da produção científica nacional e estrangeira 
relevantes sobre a noção de mínimo existencial em matéria ambietnal, e sobre o princípio da responsabilidade de 
longa duração, pode ser consultada em: AYALA, Patryck de Araújo. Deveres de proteção e o direito a ser protegido 
em face dos riscos de alimentos transgênicos. Tese. Doutorado em Direito. Florianópolis, Universidade Federal de 
Santa Catarina, 2009. [admitida para publicação na editora Lumen Juris, no ano de 2010].
16  Sobre o princípio da proibição de retrocesso, consultar: HACHEZ, Isabelle. Le principe de standstill dans le droit 
des droits fondamentaux: une irréversibilité relative. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2008.
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para o pagamento por serviços ecossistêmicos17, e uma compreensão diferen-
ciada sobre a função que deve ser cumprida por instrumentos tipicamente 
relacionados a um Direito ambiental de primeira geração.18

Sendo assim, propõe-se examinar nesta ocasião, sob que modelo de ju-
ridicidade seria possível viabilizar esse novo esquema organizatório. Este se 
encontra fixado no texto, como o de um Estado ambiental (ou socioambien-
tal) e de uma Constituição ambiental (ou ecológica), que propõe uma ordem 
jurídica moralmente plural, cuja fonte de juridicidade e a própria identidade 
material se encontram abertas à interação com experiências normativas, cul-
turais e sociais externas.19

Ekeli chega a propor a imagem de um constitucionalismo verde compro-
metido com um projeto político diferenciado, no qual se encontra reforçado o 
objetivo de proteger e assegurar proteção para as futura gerações. Em um cons-
titucionalismo verde, seria indispensável a previsão de novas medidas, materiais 
e procedimentais que pudessem viabilizar a consideração desses interesses, vi-
sando concretizar o compromisso político com um projeto de justiça que não se 
esgota no tempo, e se estende para além das presentes gerações.20

Para que fosse possível identificar a imagem de um constitucionalismo 
verde, salienta que duas ações seriam requeridas sobre as experiências jurídicas: 
uma sobre a qualidade das decisões e outra sobre o desenvolvimento dos pró-
prios processos de decisão. A primeira implica a transformação dos processos 
de decisão, exigindo das instituições e das autoridades públicas a ampliação das 
decisões e das deliberações orientadas pelo futuro. A segunda exige o aperfeiço-
amento dos próprios processos de deliberação pública sobre todas as questões 
que possam afetar, ainda que remotamente, os interesses das futuras gerações.21

O artigo 225, caput, do texto constitucional brasileiro também define um 
direito fundamental ao meio ambiente como um dos instrumentos que po-
deria viabilizar esta realidade adicional para o conceito de existência digna, 
comprometida com um projeto de justiça que não se restringe ao tempo, e que 
se tem sua definição sujeita à revisão permanente das demandas condiciona-
das por padrões intergeracionais de justiça.

17  Conforme as conclusões da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, realizada pela Organização das Nações Unidas, 
deve-se compreender por serviços ecossistêmicos todos “[...] os benefícios que as pessoas obtém dos ecossistemas. 
Entre eles se incluem serviços de provisões como, por exemplo, alimentos e água, serviços de regulação como 
controle de enchentes e de pragas, serviços de suporte como o ciclo de nutrientes que mantém as condições para a 
vida na Terra, e serviços culturais como espirituais, recreativos e beneficios culturais.”. United Nations. Ecosystems 
and Human Well–being. Disponivel em: <www.millenniumassessment.org.> Acesso em 30 de junho de 2010.
18  Para uma definição do modelo de regulação de primeira geração, vale considerar em relação de semelhança, 
a descrição proposta para o Direito norte-americano em: ARNOLD, Craig Anthony. Fourth-generation 
environmental law: integrationist and multimodal. Distinguished Visiting Lecture in Environmental and Land Use 
Law, Florida State University College of Law, 2009. 
19  Neste aspecto vale ressaltar a possibilidade de se relacionar a viabilidade de concretização do projeto de 
sociedade e de futuro veiculados por um Estado ambiental, à sua capacidade de integração com experiências 
externas sob a forma de um transconstitucionalismo. O tema encontra-se desenvolvido em: NEVES, Marcelo. 
Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
20  EKELI, Kristian Skagen. Green constitututionalism: The constitutional protection of future generations. Ratio 
Juris, vol. 20, n. 3, p. 379-283, Sept. 2007.
21  Idem.
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Sob essa configuração de ordem constitucional esboçada na experiência 
nacional, o valor solidariedade, e o objetivo dignidade de vida integram-se 
neste momento, como partes de um projeto de sociedade, de um modelo de 
organização do poder e, sobretudo, como um dos fundamentos de uma Re-
pública ecologicamente sensível.22

Em uma perspectiva de interdependência, que também é aquela que 
orienta a compreensão do conteúdo do próprio direito fundamental ao meio 
ambiente, e do princípio da livre iniciativa, do modo como este se encon-
tra protegido pela Constituição brasileira, as liberdades econômicas somente 
têm o seu exercício viabilizado sob o condicionamento de imperativos ecoló-
gicos, ao mesmo tempo em que a proteção do meio ambiente somente tem 
sua justificativa na medida em que esta também puder ser integrada com um 
dos pressupostos que viabilizam a existência humana, e de todas as demais 
formas de vida.23

A existência humana depende de que se assegure proteção simultânea, 
de níveis de desenvolvimento econômico, mas também de níveis de qualidade 
dos recursos naturais, não sendo possível conceber-se a proteção autônoma 
de qualquer uma destas duas realidades, sob pena de se ter uma proteção ape-
nas parcial do imperativo de dignidade da pessoa humana, o qual se constitui 
em um dos objetivos da República brasileira, conforme ressaltado (artigo 1º, 
inciso III, CRFB).

Não é outra a mensagem que poderia ser extraída da combinação entre 
os artigos 225, caput, e 170, caput e incisos II, III e VI, além do artigo 5º, 
inciso XXIII, todos da CRFB de 1988, dispositivos que reproduzem que a or-
dem econômica nacional é, antes de tudo, a ordem de uma economia social e 
ecológica de mercado, na qual se atribui ao Estado o desafio de proporcionar 
níveis de equilíbrio na proteção dos valores, direitos e interesses relacionados.

Sob o regime de uma ordem econômica de semelhante qualidade, cum-
pre ao Estado, em colaboração com a coletividade, proporcionar que se pro-
teja a propriedade privada, mas também que se proteja as bases fundamentais 
da vida (Natürlichen Lebensgrundlagen), das quais depende o exercício dos 
poderes sobre os espaços (propriedade) e a própria possibilidade do exercício 
de todas as demais liberdades econômicas.24

22  A expressão encontra-se reproduzida em: AYALA, Patryck de Araujo. Devido processo ambiental e o direito 
fundamental ao meio ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
23  Bosselmann faz referência a limitações ecológicas aos direitos humanos, conceito a partir do qual sustenta que 
o exercício das liberdades individuais não está condicionada apenas por um determinado contexto social, mas 
também por um contexto ecológico. Human rights and the environment: redefining fundamental principles? In: 
GLEESON, Brendan & LOW (eds.), Nicholas. New York: Palgrave, 2001. p. 2.
24  O condicionamento dos direitos humanos (e dos direitos fundamentais) a um imperativo ecológico é sustentado 
por Bosselmann em: Human rights and the environment: redefining fundamental principles? In: GLEESON, 
Brendan & LOW (eds.), Nicholas. New York: Palgrave, 2001. p. 2. A jurisprudência do Tribunal Constitucional das 
Filipinas define nesse mesmo sentido, que nenhuma liberdade ou direito podem ser plenamente exercitados a menos 
que seja concretizada a conservação da qualidade dos recursos naturais. MAY, James; DALY, Erin. Vindicating 
fundamental environmental rights: judicial acceptance of constitutionally  entreched environmental rights. Oregon 
Review of International Law, vol. 11, p. 365-440, 2009.
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Nesta nova realidade, as ameaças à existência humana e ao desenvol-
vimento das bases naturais da vida representadas pelos efeitos extremos das 
alterações climáticas globais impõem às funções estatais, compromissos re-
forçados para com o objetivo de redução dos riscos existenciais, tomando-se 
em consideração a necessidade de integração entre um conjunto extenso de 
realidades e de necessidades – compreendidas as sociais, econômicas, cultu-
rais e as ambientais – além de permear a formação de um novo padrão de 
governança fortemente influenciado pela produção normativa externa, a qual 
não se superpõe ou se impõe perante as formações estatais, senão as reforça 
e as posiciona como parte de uma arquitetura de fontes aberta e em perma-
nente interação.

Por outro lado, semelhante realidade de riscos também contribui e in-
fluencia a redefinição das funções estatais e dos objetivos que devem ser con-
cretizados sob o ângulo da tarefa de redução dos riscos existenciais, definindo 
graus mais severos para o seu comprometimento e metas mais exigentes no 
plano da satisfação do que se deva considerar como um projeto de vida dig-
no. Assim, quando se propõe por meio de uma determinada ordem constitu-
cional, tarefas de proteção ecologicamente condicionadas por tais demandas 
adicionais, cumpre ao Estado por meio de cada uma de suas funções, asse-
gurar que um projeto de futuro digno possa ser concretizado, guiado por 
padrões de justiça intra-geracionais e intergeracionais.

Portanto, assegurar um projeto de vida digno na ordem constitucional 
brasileira representa uma tarefa que expõe um compromisso de justiça para 
com o futuro, um compromisso moralmente plural (tendo seu conteúdo re-
definido por valores adicionais, entre os quais se integram a necessidade de 
se proteger as bases naturais da vida com parte de todos os demais projetos, 
individuais ou coletivos), e um compromisso materialmente aberto, cujo re-
sultado determinante é a definição de conteúdos materiais, ou sua redefinição 
de acordo com a capacidade de interação ou de aprendizagem da ordem in-
terna, com os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos 
(e ambientais).

Na condição de um dever de proteção específico, impõe ao Estado o 
dever de, primeiro, conformar adequadamente a ordem jurídica através de 
iniciativa legislativa, pois, como esclarece Novais:

[...] com excepção dos casos em que a própria Constituição ou a lei preveem 
a obrigatoriedade de o Estado desenvolver uma concretamente determinada 
ou determinável acção de prevenção, de protecção ou de ajuda, [...] a escolha 
do quando e do como da actuação devida é uma incumbência do Estado, e 
primariamente, do legislador ordinário;25

25  NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas. Coimbra: Coimbra, 2003. 
p. 89-90.
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Na abordagem que se fixa, resulta claro que sob a ordem constitucional 
brasileira, não se encontra autorizado a nenhum dos entes da Federação, que 
exerça suas capacidades legislativas para o fim de proporcionar o rompimen-
to desta relação de equilíbrio que deve ser proporcionada pelas tarefas do 
Estado no domínio da proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais, 
seja pelo exercício deficiente ou insuficiente de suas funções, seja pelo exer-
cício excessivo das mesmas funções, contexto no qual se revela pertinente a 
conexão dos deveres estatais de proteção com o âmbito de aplicação de um 
princípio de proporcionalidade, para o fim de mensurar a legitimidade da 
intensidade de tais intervenções.

O Direito ambiental de segunda geração está baseado fundamental-
mente, em uma estrutura de ação de colaboração entre as funções públicas e 
privadas para o fim de assegurar a concretização de um projeto político que 
intenciona assegurar a viabilidade de todas as formas de vida.

Trata-se de um projeto político (e existencial) dependente de uma estru-
tura de organização particular das instituições e de condicionamento da ação 
privada, resultante da forma política de Estado socioambiental, que condi-
ciona e orienta a ação conformadora das funções públicas no caminho de um 
Direito ambiental de sustentabilidade, cuja principal manifestação está na 
interação entre princípios concretizadores de um objetivo estatal (e comuni-
tário) de sustentabilidade.

Portanto, a proposição das bases de um Direito ambiental de segunda 
geração é, sobretudo, a afirmação de um Direito ambiental de sustentabi-
lidade. Este Direito de sustentabilidade encontra claro desenvolvimento na 
ordem jurídica brasileira, associado a partir da Política Nacional do Meio 
Ambiente, e posteriormente aos objetivos da Constituição ambiental de 1988, 
expõe coerência com o movimento global de transformação da qualidade da 
ação pública, e de valorização de um modelo de governança ambiental, os 
quais levam em consideração às novas modalidades de ameaças existenciais, 
tendo nas mudanças climáticas globais sua principal representação.

Nesse sentido, é possível propor-se a vinculação de um Direito da sus-
tentabilidade a partir da Política nacional do meio ambiente, situada agora 
como ponto-de-partida para influenciar de forma relevante, a organização e 
o desenvolvimento de instituições ecologicamente sensíveis, até o ponto de 
fundamentar a edificação de uma jurisprudência da sustentabilidade.26

26  Uma análise detalhada sobre as manifestações de uma jurisprudência da sustentabilidade no Direito brasileiro 
encontra-se exposta em: LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araujo. Dano ambiental: do individual 
ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 4. ed. São Paulo: RT, 2011. Nos tribunais internacionais e nas 
experiências estrangeiras, o tema encontra-se bem desenvolvido em: STEPHENS, Tim. Sustainability discourses 
in international courts: what places for global justice? In: FRENCH, Duncan (ed.). Global justice and sustainable 
development. Leiden, Boston: Martinus Niijhoff, 2010. p. 39-56; NAMBIAR, Sridip. Paradigm of  ́ green´adjudication: 
developing principles for Indian environmental decision-making in disputes insolving scientific uncertainty. ILI Law 
Review, vol. 1, n. 1, p. 1-24, 2010; MAY, James; DALY, Erin. Vindicating fundamental environmental rights: judicial 
acceptance of constitutionally  entreched environmental rights. Oregon Review of International Law, vol. 11, p. 365-
440, 2009.
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4. sensIbIlIdade eCOlógICa e Os ImPeratIvOs de um dIreItO ambIental  
de segunda geraçãO

A partir deste momento, procura-se avaliar de forma mais objetiva, 
em que medida seria possível identificar na experiência jurídica brasileira, 
manifestações do que poderíamos denominar como um Direito ambiental 
de segunda geração, um Direito ambiental organizado a partir de arranjos 
institucionais e instrumentos capazes de responder adequadamente às novas 
ameaças existenciais descritas neste texto, que tem sua representação máxima 
nos efeitos das transformações climáticas extremas.

A tarefa é desenvolvida por meio da exposição e da consideração de um 
princípio de sustentabilidade, e de um arranjo diferenciado de coordenação 
entre as instituições e processos de decisão.

Nesta seção procura-se demonstrar que a ação das instituições encon-
tra-se condicionada por um princípio de sustentabilidade, visando ao fortale-
cimento de um imperativo de durabilidade da vida que se encontra definido, 
primeiro por uma PNMA, e depois, pela Constituição de um Estado ambien-
tal, materialmente aberto.

Essa abertura material favorece e proporciona uma expressiva capacida-
de de aprendizagem da experiência jurídica nacional, favorece o aperfeiçoa-
mento dos objetivos da PNMA em direção a um projeto social e coletivo, de 
um futuro sustentável, além de favorecer o desenvolvimento de instituições 
ecologicamente sensíveis, no âmbito de uma República ecologicamente sensí-
vel.

Sob esse contexto, analisa-se preponderantemente, as conexões estabele-
cidas entre a PNMA e a ordem de uma Constituição ambiental (ou ecológica) 
em benefício de uma nova compreensão sobre as funções e objetivos de um 
Direito Ambiental de Segunda Geração, enfatizando seu desenvolvimento 
como o efeito de um compromisso progressivo com a proteção do direito fun-
damental ao meio ambiente, e da afirmação dos deveres estatais de proteção 
de orientação ecológica.

Este aspecto é evidenciado como uma manifestação de sensibilidade eco-
lógica das funções públicas no Direito ambiental brasileiro27, expondo cada 
vez mais, não apenas um sentido de esverdeamento da ordem constitucional 
e da ordem jurídica, senão uma abertura das instituições e das estruturas po-
líticas e decisórias para uma tarefa de assegurar uma realidade existencial 
digna, na qual a qualidade de vida não pode ser dissociada da manutenção 
de um mínimo de padrões de qualidade dos elementos naturais, sendo estes 
pressupostos para que aquele resultado possa ser atingido.

Um projeto político ecologicamente sensível deve ser um projeto moral-
mente e materialmente aberto para o fim de contemplar projetos de vida di-

27  A expressão é de Perez, tendo sido exposta em: PEREZ, Oren. Ecological sensitivity and global legal pluralism. 
Rethinking the trade and environment conflict. Oxford: Hart Publishing, 2004.
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ferenciados, necessidades plurais e a integração de experiências externas que 
permitam contribuir para o aperfeiçoamento dos níveis de proteção normati-
va que viabilizem a elevação dos níveis de qualidade de vida e, portanto, dos 
padrões existenciais disponíveis.

4.1 O Princípio de sustentabilidade

Ao longo do texto tem sido exposto que os objetivos propostos por um 
Estado ambiental para a concretização de um projeto duradouro de socieda-
de, visando a proteção da vida em uma escala futura, encontram-se fortemen-
te vinculados a um imperativo de sustentabilidade.

A definição de um princípio de sustentabilidade como prefere Bosssel-
mann propõe que prosperidade econômica (desenvolvimento econômico) e 
justiça social (desenvolvimento social) não são valores inconciliáveis, sendo 
antes, elementos determinantes para assegurar níveis satisfatórios de bem-
-estar em uma perspectiva individual e coletiva e em uma escala duradoura.

Nas palavras de Bosselmann, 

“Não há prosperidade econômica sem justiça social e não hão há justiça social 
sem prosperidade econômica, e ambos dentro dos limites da sustentabilidade 
ecológica. Uma norma poderia ser formulada como uma obrigação de promo-
ver prosperidade econômica de longo prazo e justiça social dentro do slimites 
da sustentabilidade ecológica.” 28

Não é possível, portanto, ter-se prosperidade econômica sem justiça so-
cial, assim como não o é ter-se justiça social sem prosperidade econômica, 
mas ambos os objetivos somente podem ser alcançados se condicionados por 
uma referência de sustentabilidade ecológica. Depende da garantia destas 
condições que, prosperidade econômica e justiça social possam ser alcança-
das, sendo todos estes elementos, pressupostos fundamentais para a definição 
do que se deva admitir como bem-estar para o fim de condicionar a ação 
estatal e o comportamento dos particulares.

Nessa perspectiva, todos os sujeitos estão vinculados em última análise, a 
um compromisso de longo prazo, de proteção da vida e das bases essenciais ao 
seu desenvolvimento, representadas aqui, pelos processos ecológicos essenciais 
na redação do texto constitucional brasileiro (artigo 225, § 1º, inciso I).

A consideração de um princípio de sustentabilidade enfatiza um padrão 
de justiça plural, que integra necessidades humanas e um imperativo de prote-
ção dos recursos naturais, além de proporcionar a afirmação de uma morali-
dade plural, que agrega uma noção de justiça inter-espécies, e intergeracional.

A referência a um princípio de sustentabilidade (opção realizada por 
Bosselmann) diverge semanticamente da referência usual utilizada pelo Di-

28  BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability. Transforming law and governance. Aldershot: Ashegate, 
2008. p. 53. (Tradução nossa).
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reito internacional e pelas experiências nacionais, mas não propõe conteúdo 
divergente, ao menos em relação a um sentido forte de sua definição.

Nessa leitura, as duas expressões encontram condições de convergência 
dialógica porque ambos propõem um modelo holístico de justificação de seu 
conteúdo, partindo-se, para tanto, do reconhecimento de que todas as formas 
de vida, inclusive a humana, estão contidas na biosfera. Reconhecida e afir-
mada semelhante relação de interdependência, uma definição de integridade 
ecológica (desenvolvida adiante) introduz, por sua vez, o conceito de sistemas 
ecológicos dentro da biosfera, nos quais estão situadas todas as formas de 
vida, influenciáveis de forma positiva ou negativa pelo potencial de interven-
ção humana.29

Na ordem jurídica brasileira, a juridicidade de um imperativo de susten-
tabilidade vincula-se diretamente à imagem de uma Constituição ambiental, 
e encontra suas manifestações mais sensíveis externadas pela coordenação 
ativa entre políticas ambientais setoriais e uma PNMA.

Essa conexão é externada pelo artigo 2º, caput, incisos I e II, e pelo 
artigo 4º, inciso I, da lei n. 6.938/1981 na condição de objetivo da política na-
cional, e orienta a definição das ações e dos instrumentos de todas as demais 
políticas setoriais, indicando-lhes o dever de assegurar a conciliação entre o 
exercício da atividade econômica e a conservação da qualidade dos recursos 
naturais, que vincula a ação pública e os particulares, como se afere do texto 
de seu artigo 5º, Parágrafo único.3031

A relação estabelecida entre os objetivos da PNMA – que situa expressa-
mente um imperativo de compromisso entre as necessidades econômicas e um 
dever de conservação da qualidade dos recursos naturias – e os instrumentos 
de proteção que tenham sido definidos em outras políticas setoriais, expõe as 
características de uma ordem jurídica diferenciada que se forma no contexto 
brasileiro. Em estreita relação aos objetivos de um assim denominado Estado 
ambiental (ou socioambiental), todas as funções públicas se encontram vin-
culadas a um dever de concretizar objetivos comprometidos com a garantia 
de um futuro durável.

Semelhante esforço, que relaciona as funções públicas e a coletividade 
em torno de deveres estatais e sociais, guia-se essencialmente por um impera-

29  Sobre o sentido forte de um princípio de desenvolvimento sustentável, consultar: NEUMAYER, Eric. Weak versus 
strong sustainability. Exploring the limits of two opposing paradigms. Third edition. Cheltenham: Edward Elgar, 
2010. p. 23-26. Em sentido substancialmente próximo, vale mencionar a imagem dos três pilares de um princípio de 
desenvolvimento sustentável, tal como se encontra reproduzida por Winter em: WINTER, Gerd. Um fundamento 
e dois pilares: o conceito de desenvolvimento sustentável 20 anos após o relatório de Brundtland. In: _____. 
Desenvolvimento sustentável, ogm e responsabilidade civil na União Europeia. Campinas: Millenium, 2009. p. 6-9.
30  O texto do artigo 2º, caput e incisos I e II é o seguinte: “Art 2º – A Política Nacional do Meio Ambiente tem por 
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 
vida humana, atendidos os seguintes princípios: I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo 
em vista o uso coletivo; II – racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;”
31  O artigo 4º, inciso I, assim dispõe: “Art. 4º – A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I – à compatibilização 
do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;”
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tivo de sustentabildiade, cujo efeito mais contundente se revela por seu efeito 
irradiante para a conformação da ação legislativa, da ação administrativa, e 
da função judicial.

A ação pública e a comunidade encontram-se deste modo, vinculadas a 
um compromisso de assegurar que as bases existenciais constitutivas da vida 
possam ser mantidas e reproduzidas em um sentido de durabilidade e de futu-
ro. Por outro lado, a irradiação de um imperativo de sustentabilidade sugere 
que a proteção das bases existencias da vida, por meio da ação pública e de 
um compromisso social e coletivo, é condição para própria existência de um 
futuro, além de sugerir que esse futuro depende da proteção de um mínimo 
existencial ecológico, o qual também pode ser traduzido pela proteção dos 
recursos naturais que sejam críticos ao desenvolvimento da vida.32

Portanto, a ordem jurídica brasileira parece propor a afirmação de um 
sentido forte ao princípio do desenvolvimento sustentável, aproximando-o da 
proteção de um princípio de sustentabilidade. A experiência jurídica brasi-
leira encontra-se guiada por um imperativo de proteção da durabilidade da 
vida, e pode ser definida como a ordem jurídica de um Estado ambiental, 
que se realiza por meio de instrumentos, princípios e objetivos de um Direito 
ambiental de sustentabilidade.33

Um princípio de sustentabilidade propõe, como já salientado, uma lei-
tura holística sobre a definição de desenvolvimento e também poderia ser 
sintetizado e melhor definido como um dever de proteger e de restaurar a 
integridade dos sistemas ecológicos terrestres, tal como se encontra expresso 
no texto da Carta da Terra, sob a definição de um imperativo de integridade 
ecológica.34

Embora o documento não ostente a condição de norma hard law, e não 
lhe seja possível reconhecer a condição de uma norma imperativa de direito 
internacional em, estando melhor aproximada de uma norma soft law como 
lhe concebem Bosselmann e Taylor35, a importância do conceito de integrida-
de ecológica não é mitigada em virtude dessa circuntância.

O texto veicula o compromisso de um conjunto diverso de culturas e de 
povos sob a perspectiva da sociedade civil, e representata um amplo consenso 
nunca antes obtido sobre um conjunto de princípios globais com pretensões 
de universalidade e sobre um tema que é central para a humanidade, a sa-

32  EKELI, Kristian Skagen. Green constitutionalism. The constitutional protection of future generations. Ratio Juris, 
Oxford: Blackwell Publisihng, vol. 20, n. 3, p. 387-391, Sept. 2007.
33  LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. Teoria e prática. 4. ed. São Paulo: RT, 2011 (no prelo).
34  Idem. A Carta da Terra define um princípio de integridade ecológica sob a forma de um imperativo de cuja 
execução depende a concretização dos princípios definidos ao longo do texto. Sob essa perspectiva, define a 
integridade ecológica relacionando-a à necessidade de: “proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos 
terrestres com especial consideração à diversidade biológica e aos processos naturais que sustentam a vida.” 
UNESCO. The Earth Charter. Disponível em: <http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_a/mod02/
uncom02t05s01.htm>. Acesso em 12.02.2011. (tradução livre).
35  BOSSELMANN, Klaus; TAYLOR, Prue. The significance of the earth carter in international law. A thematic essay 
on the significance of the earth carter for global law. Disponível em: http://www.earthcharterinaction.org/invent/
images/uploads/ENG-Bosselmann.pdf. Acesso em 10 de janeiro de 2011.
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ber, a conservação da qualidade do meio ambiente como pressuposto para o 
desenvolvimento da vida na Terra. Esse conjunto de evidências favorece sua 
admissão como um novo instrumento de Direito global.36

Ainda que o instrumento não detenha a condição de norma hard law, 
a extensão da representatividade do consenso exposto em seu conteúdo não 
lhe subtrai a capacidade de influenciar a sociedade internacional e as experi-
ências jurídicas domésticas, em consonância com a moderna orientação do 
Direito internacional que reconhece a todas as normas alguma medida de 
vinculação.37

Reconhecida a relevância do conceito e a medida de sua imperatividade 
para a elaboração e formação das experiências jurídicas em escala global, ve-
rifica-se de sua definição, a fixação de uma clara relação de interdependência 
que se encontra estabelecida entre as variáveis humana e ecológica, situando 
a proteção dos recursos naturais como parte integrante dos processos vitais 
para o desenvolvimento da vida. 

Em semelhante compreensão (holística) sobre as relações humanas, se-
ria possível conceber que a consideração a integridade ecológica define subs-
tancialmente um imperativo de sustentabilidade para as ações humanas, e 
expõe nesta definição (já por si mesma, representativa de uma interdepen-
dência entre homem e natureza), outra relação de interdependência, desta 
vez, evocando a conexão que se estabelece no plano de outro imperativo (de 
justiça): a equidade (ou justiça) entre as presentes e futuras gerações (justiça 
intra e intergeracional).

Bosselmann observa que o cuidado e o respeito pela comunidade da 
vida é central na Carta da Terra. Em sua consideração, isso se justifica sim-
plesmente porque , em um processo evolutivo, a vida humana não pode ser 
separada das demais formas de vida. A partir de uma perspectiva de inte-
gridade ecológica e de sustentabilidade, o cuidado por qualquer um e pelas 
futuras gerações é inútil se ignorarmos a comunidade da vida (biótica) da 
qual somos parte.38

Sendo assim, sob um mesmo imperativo de sustentabilidade, encon-
tram-se referidas relações moralmente plurais que aproximam a comunida-
de biótica (homem e natureza) e as gerações, influenciando decisivamente, 
desta maneira, toda a elaboração normativa, e a organização institucio-

36  BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability. Transforming law and governance. Aldershot: Ashgate, 
2008. p. 172.
37  Sobre as normas soft law e jus cogens de Direito internacional, consultar: MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso 
de Direito Internacional Público. 5. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 150-160.
38  BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability. Transforming law and governance. Aldershot: Ashgate, 
2008. p. 173.
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nal daquelas experiências que o considerem em suas realidades nacionais.39

Trata-se desse modo, não apenas de um imperativo moral, senão de um 
imperativo legal40, que nesta condição, influencia a transformação das insti-
tuições ao ponto de concretizar as manifestações de um Direito ambiental de 
segunda geração, por meio de instituições ecologicamente sensíveis, abertas à 
consideração de necessidades humanas e ecológicas.

Se não se permite a desconsideração de uma orientação antropocêntri-
ca para os sistemas jurídicos, não seria excessivo reconhecer que a perspectiva 
construída permite enfatiza a emergência de um antropocentrismo moderado.

Portanto, sob as bases de um imperativo de sustentabilidade, e tendo-se 
em consideração a irradiação de seus efeitos sobre a ordem jurídica nacional, 
tem-se que toda ela se encontra comprometida com o dever de assegurar a via-
bilidade da vida em uma escala de tempo duradoura, tarefa para a qual devem 
concorrer, deveres estatais e sociais de proteção dos fundamentos que lhes 
garanta.

É assim que se poderia compreender um compromisso coletivo com a 
proteção dos processos ecológicos essenciais, de seu desenvolvimento e de sua 
reprodução. Esse compromisso encontra-se, de resto, definido pelo artigo 225, 
caput, e inciso I, da CRFB de 1988 e condiciona, em especial, todas as fun-
ções públicas para lhe exigir sua conformação por meio da legislação, e por 
meio de instrumentos que possam realizar esse compromisso, além de outros 
que proponham graus diferenciados (e uma intensidade diferenciada) de pro-
teção da vida em uma escala futura.

Sendo assim, o objetivo de sustentabilidade proposto como diretriz da 
PNMA (artigo 4º, inciso I) propõe em primeiro lugar, a conformação de um 
compromisso global e imperativo em benefício das futuras gerações, sobre 
uma sociedade melhor e mais justa do que aquela em que vivemos, e cons-
titui por outro lado, a manifestação normativa mais evidente de um impe-
rativo doméstico de sustentabilidade (artigo 225, caput e inciso I, da CRFB 
de 1988), pelo qual assegurar a proteção dos espaços e dos recursos naturais 
não é apenas a garantia da durabilidade dos processos produtivos (uma mera 
cláusula de otimização das liberdades econômicas), senão uma condição para 
o desenvolvimento da vida.

39  Uma das manifestações que refletem essa abordagem de conciliação expressa por um princípio de sustentabilidade 
pode ser identificada na abordagem ecológica sobre os direitos fundamentais (e humanos), dando origem ao 
reconhecimento de direitos ambientais nas experiências jurídicas nacionais (a afirmação de um direito ao meio 
ambiente e suas extensões) e na ordem convencional. A esse respeito, Bosselmann reconhece que o projeto de 
direitos humanos ecológicos contempla a reconciliação entre os fundamentos filosóficos dos direitos humanos 
com princípios ecológicos. Sustenta que o objetivo é vincular os valores intrínsecos os humanos com os valores 
intrínsecos das demais espécies e do meio ambiente. Nessa leitura, os direitos humanos precisam ser capazes de dar 
respostas ao fato de que os indivíduos não estão inseridos apenas em um ambiente social, senão também em um 
ambiente natural. BOSSELMANN, Klaus. Human rights and the environment: redefining fundamental principles? 
In: GLEESON, Brendan & LOW (eds.), Nicholas. New York: Palgrave, 2001. p. 20).
40  BOSSELMANN, p. 173
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5. COnsIderações fInaIs

Na abordagem desenvolvida neste trabalho, a PNMA foi apresentada 
como um instrumento que se encontra integrado a uma cultura universal (e 
porque não global) de sustentabilidade, e que faz parte de um movimento de 
ampla transformação das instituições, das experiências jurídicas, e dos pro-
cessos de decisão domésticos, no sentido de formação das bases de um Direi-
to ambiental de segunda geração, que foi definido, essencialmente, como um 
Direito ambiental de sustentabilidade.

Em um contexto de proliferação de riscos ecológicos, a consideração do 
assim princípio de sustentabilidade apresenta-se como pressuposto indispen-
sável para a formação de uma nova arquitetura para a gestão dos riscos de 
sociedades complexas.

A realidade de um Direito ambiental de segunda geração depende, con-
forme foi demonstrado no texto, de um arranjo diferenciado das instituições 
investidas de uma tarefa de proteção de um projeto político, definido por uma 
Constituição ambiental, como um projeto de futuro, complexo, plural e mul-
tifacetado, e que tem na Administração e na sociedade, seus principais atores.

Nessa perspectiva, demonstrou-se que a ação pública em um Estado 
ambiental deve ser uma ação comprometida com as futuras gerações, e só 
pode atingir esse resultado (proteção das futuras gerações) se puder concre-
tizar um princípio de sustentabilidade a partir das instituições, contribuindo 
desta forma, para a organização de instituições ecologicamente sensíveis, re-
forçadas por deveres sociais.

A ação pública de um Estado socioambiental pôde ser exposta, em se-
melhante argumentação, como vinculada à ação de uma Administração com-
prometida com objetivos de sustentabilidade (definidos, de resto por uma 
PNMA), e que depende da colaboração social, compartilhando o compro-
misso de concretizar um projeto político definido pela Constituição, com a 
sociedade.

Por outro lado, sustentou-se que sob o império de um princípio de 
sustentabilidade, a PNMA concretiza consensos globais e domésticos so-
bre valores essenciais para o desenvolvimento humano contemporâneo, e 
os transpõe para a ação da Administração, que nesse novo contexto, apre-
senta-se como uma Administração que favorece um governo por princípios, 
alguns de maior relevância, mas todos indispensáveis para se atingir o proje-
to de uma sociedade sustentável e favorável à existência duradoura de todos 
os seres vivos.

Entre esses destaca-se o princípio que constituiu o objeto de análise nes-
te texto, e que se desdobra em importantes consequências sob os planos empí-
rico e discursivo, sendo as mais relevantes, as que apontam o desenvolvimento 
sustentável como imperativo da ação pública, além de fundamento de um 
compromisso com o aperfeiçoamento da governança ambiental, favorecendo 
a interferência pública no processo de aperfeiçoamento e de concretização 
das tarefas de uma Constituição ambiental.
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Embora tenha sido identificada uma realidade de sucessão geracional 
de normas ambientais na experiência norte-americana, o trabalho se limitou 
a desenvolver a necessidade de conexão entre instrumentos disponíveis, de 
acordo com as necessidades de proteção.

Não se concebe, nesse plano de investigação, uma sucessão generacio-
nal, senão a integração de técnicas em benefício da proteção que se requer em 
cada caso. Por isso, mesmo que se tenha identificado um conjunto de leituras 
distintas sobre as gerações de normas (e do Direito ambiental) no direito 
norte-americano, esta investigação considerou ser mais adequado admitir a 
transformação do espaço de produção normativa para acrescentar, aos ins-
trumentos de comando e controle, instrumentos econômicos, e técnicas de 
participação, instrumentos que favoreçam a resolução de conflitos e de de-
mandas de longo prazo. 

A Administração, assim como o Direito Público e todas as ações de Es-
tado conectam-se neste momento à emergência de uma realidade de Direito 
constitucional (e porque não de governança) de longo prazo. É exigido neste 
momento, da ação pública e dos particulares, que o exercício de suas potesta-
des e liberdades guiem-se por imperativos de sustentabilidade, como condição 
para a própria durabilidade destas liberdades. Neste aspecto é que se reforça 
a relevância de um conceito de integridade ecológica, pelo qual, nos termos 
da Carta da Terra, exige-se a necessidade de se proteger e de se restaurar 
a integridade dos sistemas ecológicos terrestres, com especial consideração 
para a diversidade biológica, e dos processos naturais que sustentam a vida 
(princípio 5).

O êxito da viabilidade do projeto político de futuro definido pela Cons-
tituição e um Estado ambiental de Direito depende da capacidade de comu-
nicação de aprendizado das experiências jurídicas nacionais com outras ex-
periências externas.

Nesse caso, instrumentos soft law, propõem alternativas bastante expres-
sivas de aperfeiçoamento das experiências jurídicas nacionais. Nesse caso, um 
imperativo de sustentabilidade e a integração dos princípios propostos por 
instrumentos soft law proporciona extensas possibilidades de aplicação cria-
tiva, de fortalecimento e de reforço da ação pública de um Estado de direito 
ambiental.

Poder-se-ia sugerir que, neste momento, textos como a Declaração de 
Estocolmo e a Carta da Terra propõem princípios de valor extremamente 
relevantes e poderosos, efeito que somente poderia ser obtido por meio de 
consensos sobre valores de interesse comum da humanidade, no âmbito de 
instrumentos soft law.

Consensos sobre obrigações e compromissos de maior intensidade não 
seriam possíveis em instrumentos hard law e os foram na forma de um prin-
cípio que esboça o comprometimento de todos os Estados no interesse de 
valores comuns à humanidade.

A transformação do Direito ambiental (brasileiro e global) encontra-se 
integrada ao desenvolvimento de um Direito constitucional de longo prazo e 
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hoje se apresenta com parte de uma tendência de abertura material dos pro-
cessos de produção normativa, do qual resulta, v.g, um Direito constitucional 
global, e um Direito administrativo global.

Essa comunicação, interação e os efeitos positivos desse contexto de 
transformação da ordem jurídica podem ser reconhecidos pela influência de 
um princípio de integridade ecológica na Constituição brasileira, quando re-
conhece o dever de proteger as bases fundamentais da vida natural, e os pro-
cessos ecológicos essenciais.

Cabe ao Estado (mas não apenas a ele), portanto, viabilizar as condições 
para o desenvolvimento digno da vida, e o Direito ambiental não terá con-
dições de viabilizar o desenvolvimento de projetos dignos de vida senão pela 
consideração ativa de um princípio de sustentabilidade, nas manifestações 
concretas das funções estatais, e de toda a coletividade.

Assim, um processo de decisão que seja influenciado por um imperativo 
de sustentabilidade, é um processo que deve permitir a realização de pondera-
ções ecológicas, e a integração/valoração dos interesses das futuras gerações. 
A formação das decisões, neste contexto, exigirá a integração de mais infor-
mação e conhecimento, a ampliação do âmbito de cognição da autoridade 
decisória, além da ampliação dos prazos para a formação de um juízo con-
clusivo.

Um processo de decisão não terá condições de enfrentar os novos desa-
fios satisfatoriamente, e não conseguirá viabilizar um projeto completo, sufi-
ciente, adequado e integral se não permitir a interação e a comunicação entre 
as experiências jurídicas.

Se um Estado socioambiental deve viabilizar o projeto político de futuro, 
este será parcial, incompleto, insuficiente, deficiente e parcial se instrumentos 
soft law e hard law, e a transformação do relacionamento entre as instituições 
não forem admitidos nesse processo de transformação, que parece apontar 
um caminho sem retorno, rumo a um Direito ambiental de segunda geração.
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1. IntrOduçãO

Depois de a questão meio ambiente ter se tornado um tema que ultra-
passou o espaço restrito de especialistas relacionados às ciências naturais que 
o viam como um objeto de estudo específico, um tema que como qualquer 
outro era objeto de análise e intervenção de especialistas, vimos a necessida-
de de tratar este assunto em duas perspectivas: a primeira como objeto da 
ciência, inicialmente da Biologia, da Ecologia e seus desdobramentos, depois 
que o seu conteúdo apresenta a exigência de tratar os temas relacionados 
ao meio ambiente dentro dos campos tradicionais do conhecimento, mas ao 
mesmo tempo redefinindo a forma de sua abordagem, por exemplo, a arqui-
tetura redefiniu seu campo de atuação para administrar aspectos internos e 
urbanísticos em que a questão ambiental estivesse em pauta, assim como a 
engenharia de matérias e sua atual perspectiva de materiais sustentáveis e de 
baixo impacto ambiental, o mesmo se passou em outras áreas mais afeitas 
ao tema como a Engenharia Sanitária, que aos poucos redefiniu seu próprio 
objeto e em alguns casos veio a se chamar Engenharia Ambiental, podemos 
estender estes exemplos para praticamente todas as áreas, desde a Física até 
a Sociologia ou a Filosofia, passando pela Medicina, Educação ou Trans-
portes. Isto significa que temos os campos tradicionais da ciência debruçados 
sobre uma outra matéria: o meio ambiente (e sua utilização sustentável), mas 
este tema acabou por redefinir a própria forma de estruturar a compreensão 
epistemológica destes diferentes ramos. Podemos dizer que neste caso houve 
e está havendo a construção de um novo paradigma baseado em novos valo-
res em que a questão ambiental perpassa os diversos níveis do conhecimento. 
Em segundo lugar o meio ambiente se tornou objeto de organização social, 
inicialmente com a criação de Movimentos Ambientalistas e grupos de pres-
são em defesa do meio ambiente, mas também se associou e motivou a cons-
trução de um novo sujeito coletivo que por hora e facilidade de compreensão 
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vamos chamar de Novos Movimentos Sociais, Ainda nesta perspectiva fora 
do campo das ciências, a questão ambiental deu origem a verdadeiros parti-
dos que tinham na sua defesa uma nova forma de atuação junto à sociedade 
e sua representação diante do conjunto da sociedade.

Esta nota introdutória é apenas para situar a presente abordagem. Para 
minha alegria e surpresa me foi apresentado um levantamento sobre a abor-
dagem do tema nos diversos ramos da ciência, e no Direito se constatou que 
a partir da década de 80 o tema foi introduzido como disciplina, inicialmen-
te como matéria optativa e em nível de pós-graduação e posteriormente o 
mesmo foi ocupando espaços nas diversas áreas jurídicas e podemos dizer 
que hoje ele perpassa todas as matérias do campo de conhecimento da Ciên-
cia Jurídica, inclusive em áreas mais distantes do seu objeto como o Direito 
Civil, Tributário ou mesmo o Direito Marítimo, por exemplo. Vivemos no 
Direito uma dupla realidade, não há como ignorar o Direito Ambiental nos 
currículos jurídicos e mesmo como ele não é tratado como objeto, ele é abor-
dado como perspectiva (por exemplo, a responsabilidade objetiva em maté-
ria ambiental no direito civil). A minha alegria PE ver a consolidação deste 
conhecimento adentrar algumas rígidas estruturas do nosso conhecimento 
jurídico, pois desde a década de 80 que apresentamos a disciplina e ministra-
mos curso nesta época, porém o que acompanhou esta alegria foi a surpresa 
de saber que a disciplina de Direito e Ecologia Política que existe como dis-
ciplina regular em nosso curso de pós-graduação em Direito na UFSC desde 
o final dos anos 80 ainda é uma exceção em termos curriculares. A verdade 
é que muitos dos temas de Direito Ambiental se confundem com o objeto 
da própria disciplina Direito e Ecologia Política, como é o caso da recente 
discussão sobre o Código Ambiental. Talvez o principal objeto de discussão 
da disciplina de Direito e Ecologia Política seja redefinir o próprio objeto de 
compreensão epistemológica da Ciência Jurídica, trabalhando na perspectiva 
de tornar o Direito uma ciência sustentável, com valores que ultrapassem 
os aspectos privatistas, corporativos ou de defesa de privilégios e de normas 
insustentáveis como podemos observar hoje quando nos debruçamos sobre o 
estudo do Direito,

É com este intuito que vou apresentar um tema que sempre dividiu opi-
niões e foi marcado ideologicamente quando de sua abordagem, a proprie-
dade. Sei dos riscos e que vou trazer mais indagações do que respostas, mas 
vejo um grande número de teses e dissertações que se dispõe a enfrentar esta 
questão para além dos conflitos entre os Sem-Terras e os Ruralistas.

Talvez o melhor laboratório para gestar novas idéias no campo jurídico, 
onde se encontram os mais diversos campos de atuação na área ambiental, 
tanto dos operadores quanto dos pesquisadores, seja exatamente o Congres-
so Anual do Instituto O Direito por um Planeta Verde, que também tenho 
acompanhado desde de sua fundação e sendo hoje um dos seus diretores. Sei 
dos riscos que corro, mas vou fazer este enfrentamento no local que acredito 
se o mais apropriado para fazer avançar as teses de Direito Ambiental e Eco-
logia Política.
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Vou trazer para a presente discussão alguns tópicos envolvendo o tema 
propriedade e meio ambiente através da história, mas focado sob o tema meio 
ambiente e apontando as perspectiva que o Direito Ambiental, a sociedade 
organizada e por fim, o próprio legislador deveriam se debruçar, face a impor-
tância e complexidade do tema.

Num primeiro momento cabe vamos apresentar uma breve perspectiva 
dos direitos humanos, que já foi trabalhada por diversos autores, principal-
mente por Norberto Bobbio (1996), Em outro artigo, não só analisei como 
coloquei algumas divergências sobre o tema abordado pelo referido autor. 
Elas desenvolveram o tema da evolução dos direitos humanos não como ge-
rações, conforme nos ensina Bobbio, mas em um processo mais dinâmico, 
onde não há de fato uma superação ou uma hierarquia de acordo com o 
processo dado pelo próprio tempo histórico.

Entendemos que os direitos humanos deveriam ser vistos como pro-
jeções ou perspectivas, onde a liberdade não era superada pela geração da 
igualdade, mas sim redefinida, incorporada e redirecionada. Nesse sentido, a 
idéia de liberdade, que era o valor central da visão burguesa que promoveu as 
grandes revoluções no século XVIII, não deu lugar a um novo valor, a igual-
dade, principalmente a igualdade econômica, superando e se sobrepondo a 
liberdade enquanto valor. Argumentamos que a conquista feita pela luta dos 
trabalhadores e a denúncia das condições de trabalho impostos pela burgue-
sia, não só exigiam uma completa transformação das relações de trabalho, 
bem como interferiam valorativamente em todas as relações tanto particula-
res como sociais. Ainda nesse sentido, não se opõe a liberdade a igualdade, há 
sim uma redefinição e colocação de limites na idéia de liberdade, não havendo 
necessariamente a sua limitação, mas sim a sua superação e em alguns casos 
inclusive a ampliação da aplicação da sua idéia inicial.

O que encontramos atualmente é que as idéias de igualdade e liberdade 
convergiram para um determinado tipo de sociedade onde estas diferenças 
praticamente inexistem e seriam tratadas em um segundo plano. Isto é as me-
lhorias de condições materiais trariam a possibilidade do proletariado e parte 
da população alcançar uma qualidade de vida através do acesso ao consumo 
dos bens materiais atingirem um determinado patamar desejado. A esta con-
vergência, diversos autores deram o nome de Estado de Bem Estar.

Sem entrar em maiores detalhes sobre o desenvolvimento do Estado 
de Bem Estar e seu questionamento, defendemos que houve um profundo 
questionamento dos valores liberdade e igualdade na sociedade de consumo, 
que trouxe o impasse sobre qual sociedade construímos no presente e qual 
sociedade desejamos no futuro. Esta visão vem com a constatação por parte 
do movimento ecologistas e demais movimentos chamados de novos movi-
mentos sociais, de que a natureza não comporta a possibilidade de um cres-
cimento ilimitado, logo uma distribuição material equitativa de bens como 
definidora de uma boa política da coletividade. Por outro lado, o mesmo pode 
se dizer que a emancipação econômica advogada por Marx e os socialistas 
não resolveu problemas de outra ordem como o machismo e o racismo.
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O certo é que a sociedade se tornou mais complexa. Talvez esta seja a 
palavra quem melhor define os impasses e contradições vividas atualmente. 
Para tanto, vamos nos valer das teses da complexidade desenvolvidas por 
Edgar Morin para abordarmos alguns aspectos da propriedade, porém sem 
nos aprofundarmos sobre as questões que envolvem teoricamente o tema da 
complexidade.

Voltando a questão do binômio igualdade e liberdade, ora visto como 
oposição inconciliável, ora visto como incorporação e superação, entende-
mos que face a atual crise pela qual passa a civilização, é necessário trabalhar 
com uma nova perspectiva que não abandona ou substitui as anteriores, mas 
as redefine. Estou me referindo a um novo valor emergente para observar 
fenômenos complexos que é a solidariedade, É interessante ver que a idéia 
de solidariedade como valor, acompanharia a tríade da Revolução Francesa, 
com seu correspondente fraternidade, porém, solidariedade é mais que a idéia 
de fraternidade, porém não abandona a sua essência.

Ver a solidariedade de um ponto de vista complexo é dar um novo sen-
tido as oposições público-privado, homem-mulher, burguês-proletário, cultu-
ral-natural e assim sucessivamente. Assim como nos valores nominados ante-
riormente, liberdade e igualdade, a solidariedade redefine estes conceitos de 
liberdade e igualdade, sem, no entanto substituí-los por uma idéia imperativa.

Assim, os chamados valores ecologistas baseados na solidariedade vão 
procurar dar um outro sentido na relação homem-mulher, por exemplo, onde 
é tão importante quanto à busca de uma igualdade de tratamento, o respeito 
à diferença e características de cada um. Logo não há que se falar apenas em 
uma igualdade conquistada, mas e, sobretudo, que deve haver um respeito à 
diferença que amplia e não restringe essa igualdade. É esse o sentido da soli-
dariedade no tratamento da questão de sexo.

O mesmo poderíamos dizer para o tratamento da questão homem natu-
reza. Não há uma hierarquia ou a defesa de uma tese biocêntrica contra uma 
outra tese antropocêntrica e sim a compreensão de que se deve dar um outro 
rumo ao desenvolvimento e um outro olhar para temas tradicionalmente tra-
tados pela ciência jurídica como é o caso do presente artigo que vai tratar sob 
esse aspecto complexo e da solidariedade a questão da propriedade.

A questão da propriedade estava no centro das discussões do direito civil 
romano e atravessou a Idade Média com seu conceito de Direito Natural ou 
Direito Divino ligado a terra, inclusive a economia em seu período de contes-
tação Iluminista apresentou os fisiocratas que defendiam os valores ligados 
a terra como base de uma economia que estivesse relacionada ao conceito de 
riqueza e não de valor, como fizeram os economistas neoclássicos. Um dos 
problemas que fez com que esta corrente caísse em desgraça foi justamente 
a defesa de um Despotismo Esclarecido, que de certa forma reavivava o Rei-
-Filósofo platônico com poderes quase ilimitados.

No curso da Revolução Francesa, a propriedade era vista como um di-
reito individual, fruto do trabalho e não como um direito natural ou divi-
no, desta forma era ela também objeto de apropriação pessoal e poderia ser 
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dado a ela um valor computado em pecúnia. Foi justamente em Marx que a 
propriedade individual foi identificada como um elo de apropriação indevida 
por parte da burguesia que fazia dos proletários extensão de suas máquinas 
e permanentes inquilinos de um bem que só aos que tinham condições de 
aquisição poderiam ser proprietários. Desta forma a propriedade era mais 
um instrumento de classe na opressão do proletariado e deveria ser suprimida 
pela revolução socialista que instituiria a propriedade coletiva ou comum sem 
qualquer tipo de distinção.

Com o desenvolvimento do capitalismo e os resultados deste processo 
promovido pela modernidade industrial chegamos aos problemas contempo-
râneos que ultrapassam a questão da luta de classes. O aquecimento global, 
a poluição generalizada, a contaminação da águas e do solo, a concentração 
de armas atômicas e mísseis balísticos de destruição de massa não eram um 
privilégio da classe dominante ou do capitalismo imperial, mas o resultado 
de um modelo baseado na ciência e tecnologia com valores neutros de uma 
sociedade que buscava o progresso ilimitado seja pela via do capitalismo ou 
do socialismo distributivista. O resultado foi o atual impasse civilizatório.

Eis que chegamos a discussão deste instituto jurídico milenar necessi-
tando de uma nova redefinição. A propriedade não pode ser vista apenas sob 
o aspecto de apropriação “erga omnes” ou um bem de apropriação coletivista 
para maior produtividade, seus limites não podem ser apenas pela capacidade 
produtiva e a economia deve incorporar os valores que vão além do mercado 
chamados de externalidades negativas (que é o custo ambiental dos produtos 
não contabilizado nos preços dos mesmos e que causam a atual crise civiliza-
tória que pesa sobre a humanidade).

Trazer o tema da propriedade com uma visão jurídica e histórica com a 
implementação da variável ambiental é uma primeira aproximação que pre-
tendemos neste breve artigo.

2. a PrOPrIedade e sua funçãO através da hIstórIa

Falar de função social da propriedade não é algo novo que tenha sido 
inaugurado por influência do pensamento marxista apenas. Esta afirmação 
pode-se considerar verdadeira se restringirmos nossa análise histórica ao mo-
mento presente, mas já os romanos entendiam que o exercício do Direito de 
propriedade era subordinado às exigências do bem comum.

Se remontarmos a Idade Antiga, não somente os Romanos, mas também 
os Gregos se debruçaram sobre esta questão. Podemos identificar as posições 
a respeito da propriedade desde a Grécia antiga, através de dois dos seus filó-
sofos maiores. Em primeiro lugar o pensamento de Platão identificado com 
o idealismo, onde o que existia era apenas uma deformação do objeto ideal 
que existia em seu estado perfeito, desta forma o ideal de propriedade estaria 
sujeito a uma apropriação coletiva, pois nela repousaria o ideal de sociedade, 
tendo inclusive os filhos como responsabilidade coletiva de sua educação e a 
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abolição da família, inclusive as mulheres pertenceriam a todos os homens 
de uma polis, não devendo os filhos ter os pais identificados para que melhor 
fossem educados. Desta forma a propriedade era um bem coletivo, não sen-
do possível a apropriação individual. Uma visão coletivista de propriedade, 
que por óbvio cumpria com sua função social ao servir o conjunto daquela 
sociedade.

Por outro lado encontramos Aristóteles, que mesmo sendo discípulo de 
Platão, defendeu uma posição filosófica antagônica de seu mestre conhecida 
como realismo. Aristóteles admitia a propriedade como objeto de apropria-
ção individual, porém ele deixava claro que esta deveria estar sujeita a um 
princípio ainda que embrionário podemos chamar de função social, mesmo 
que o objetivo seja o de dar um sentido a uma mera função econômica da 
propriedade, onde esta seria uma riqueza destinada à produção de bens que 
satisfaria as necessidades materiais, esta atividade o autor chamava de econo-
mia (onde Aristóteles diferenciava a economia – Oiko nomos –, da crematís-
tica – administração meramente monetária de valores).

Na linha evolutiva do tempo histórico, podemos observar que na Ida-
de Média a propriedade apresentava três diferentes perspectivas, apenas para 
ficarmos numa abordagem Tomista (São Tomás de Aquino), num primeiro 
plano estaria aquele que é a própria imagem e semelhança de Deus: o ho-
mem. Como dotado de racionalidade tem este um Direito Natural à posse 
dos bens ofertados por Deus e pela Natureza. Numa perspectiva secundária, 
há a questão da apropriação dos bens, que poderíamos interpretar como o 
Direito de propriedade lato sensu, e por fim São Tomás fala de um condicio-
namento da propriedade conforme a história vivida de cada povo.

Na chamada Modernidade podemos citar como um exemplo da gênese 
da função social da propriedade a desapropriação por interesse social inseri-
da na Constituição de Weimar, na Alemanha em 1919. Este principio de desa-
propriação por utilidade pública também poderia ser encontrada na França 
no Código de 1791 e no Código Napoleônico, porém não na perspectiva da 
construção do Bem Estar Social como podemos verificar na referida Consti-
tuição alemã. 

Um outro estatuto reconhecido com uma marca de nossa era no pós-
-guerra foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e nela 
podemos ver no seu artigo XVII os seguintes enunciados:

1 - Toda pessoa tem direito a propriedade, individual e coletivamente;
2 - Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.
A título de ilustração podemos trazer nos nossos domínios latino-ame-

ricanos, a Declaração dos povos da América, aprovada em 1961 em Punta del 
Este, que deu origem a Aliança para o Progresso e que podemos constatar 
que ela confere a limitação do direito da propriedade da terra, advogando um 
programa de reforma agrária com vistas à mudança social face às estruturas 
patriarcais e os injustos sistemas de exploração dos trabalhadores e aquisição 
da terra.
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3. a PrOPrIedade e sua funçãO sOCIal tutelada JurIdICamente

De uma forma mais geral o tema propriedade foi objeto de análise de 
praticamente todas as ciências sociais, dentre estas o Direito e fora do cam-
po mais amplo das Ciências Sociais, obviamente das Ciências Agrárias, do 
urbanismo, engenharia, etc. a idéia de propriedade e sua transformação está 
intrinsecamente ligada à idéia de evolução (ou retrocesso) da própria idéia de 
homem e civilização.

Desde as observações de Rousseau que sinalizou que os primeiros con-
flitos ocorreram quando o primeiro homem disse “isso é meu”, até os tempos 
modernos, o conceito de propriedade sofreu todo o tipo de influência, política, 
religiosa, ideológica, sociológica, jurídica, tributária, financeira, administrati-
va, etc. O certo é que o conceito de propriedade não pode ser aprisionado dog-
maticamente e tem sua flexibilidade de acordo com a própria dinâmica da evo-
lução da sociedade e de sua forma de observar o mundo e os fenômenos sociais.

Não é nossa intenção fazer um estudo exaustivo sobre a evolução his-
tórica da propriedade e suas implicações filosóficas, nem se, a partir de uma 
análise crítica da propriedade, ela é de fato a pedra angular do pensamento 
marxista e do pensamento do que tradicionalmente se resolveu denominar de 
esquerda. Assim como genericamente podemos dizer que o conceito de liber-
dade está associado aos princípios liberais; os referenciais que nos reportam 
ao conceito e a idéia de igualdade tem como valor geral o pensamento so-
cialista. Grosso modo, poderíamos dizer que a idéia de propriedade privada 
pertence por excelência ao campo do pensamento dito de direita ou liberal, 
assim como a coletivização da propriedade teria por fundamento sua antítese 
ou em outras palavras o que tradicionalmente se convencionou chamar de 
esquerda.

Ao Direito cabe dentre outras funções específicas da ciência jurídica, 
regularizar os conflitos fundiários e traduzir em uma organização normativa 
a vontade expressa pelo conjunto da população através de sua lei maior que 
é a Constituição. Desta forma veremos princípios que a rigor seriam antagô-
nicos acolhidos pelo legislador constitucional como o respeito à propriedade 
– principio liberal; função social da propriedade – principio socialista, e mais 
recentemente a função ambiental da propriedade – principio sustentabilista. 
Da interpretação, da correlação de forças da sociedade e da sensibilização 
do judiciário é que vai se moldando o conceito levado a cabo na realidade 
cotidiana do Brasil e aplicado de acordo com o caso concreto nos diferentes 
pontos da federação.

Claro está que os princípios que regem um condomínio ou a partilha do 
solo urbano para fins de habitação não devem ter os mesmos critérios legais 
que regem a propriedade rural de grande extensão, nem de sua aplicação para 
a agricultura, pecuária ou atividade extrativista. Entendemos que a proprie-
dade é um conceito tão vasto e elástico como o próprio pensamento e que ela 
está na origem e causa de boa parte de conflitos e divergências de pensamen-
tos por vezes inconciliáveis.
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O chamado Direito de propriedade sempre foi presente na nossa civi-
lização Ocidental ainda que regulado de maneira diferenciada. Para ficar-
mos no Direito pátrio, o Direito a propriedade está exposto como garantia 
constitucional através do art. 5° XXIII da nossa Constituição da República 
Federativa do Brasil, do ponto de vista do Direito infraconstitucional ele está 
regulamentado pelo Código Civil, cito os artigos 524 a 648.

Em nossa carta civil está disposto no artigo 524 que o proprietário tem o 
direito de usar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que 
injustamente os possua. Através da história esta regulamentação nos leva a cren-
ça liberal de que há um Direito absoluto de utilização. Porém em sua evolução 
vimos que o Direito de propriedade não pode ser considerado como um direi-
to absoluto, uma vez que se ele vier a interferir em direito alheio este pode ser 
oposto ou contestado, uma vez que o uso recorrente da propriedade não pode 
implicar em extrapolar os seus limites legais, havendo para sua utilização deter-
minados limites, que são de diferentes ordens. Para fins deste artigo vamos expli-
citar algumas destas ordens, em especial as administrativas, cíveis e ambientais.

3.1 restrições administrativas

São aquelas de atividade exclusiva do poder público no seu pleno exer-
cício do poder de polícia, o qual pode ser extrapolado, dentre eles o poder de 
fiscalização de construções, de vigilância sanitária, de controle das águas, da 
atmosfera, plantas e até zoonoses. Pode ainda exercer o poder de polícia dos 
logradores públicos, costumes, pesos e medidas e por fim das amplas ativi-
dades urbanas em geral. Desta forma, vemos que a propriedade, mesmo no 
seu pleno exercício comercial, tem o proprietário o dever de respeitar estas 
e outras normas e atividades administrativas para a garantia da ordem e do 
bem estar da população, não podendo o Direito de propriedade agredir ou 
perturbar este conjunto de atividades administrativas.

3.2 restrições Civis e Coletivas

Deste ponto de vista temos os limites já consagrados em diferentes car-
tas jurídicas que é a função social da propriedade, este princípio encontra-
mos no enunciado do art. 5º, XXIII da Constituição Federal, embora não 
havendo uma limitação específica, ela representa a forma pela qual deve ser 
utilizada a propriedade, que visa atingir mais que um valor, uma utilidade 
que na falta de melhor termo chamaremos de universal, beneficiando aqueles 
hipo-suficientes economicamente, no sentido de diminuir a pobreza, que se 
instalou em nossa sociedade e todas as conseqüências sociais e ameaça a paz 
social que esta traz. Uma das constatações mais visíveis da chamada injustiça 
social se encontra não só na concentração de riquezas, mas nos seus sinais ex-
teriores deste profundo abismo social que é a externalização da riqueza onde 
a propriedade representa talvez o seu carro chefe. A resposta a este acinte 
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contra o conjunto da sociedade se deu na forma de movimentos organiza-
dos que lutaram e lutam por acesso a terra e a propriedade, com objetivo de 
ocupação ou de assentamento, exigindo desta forma a mudança do conceito 
meramente individualista e comercial da propriedade.

Observamos aqui que o exposto anteriormente não há o sentido socia-
lista de uma propriedade coletivista, mas a individualização da propriedade 
através da garantia do título desta para moradia ou para a produção seja ela 
familiar ou individual e que esta seja possível a todos.

Podemos por fim colocar as restrições que dizem respeito ao Direito 
de vizinhança conforme o exposto no art. 554 do garante ao proprietário o 
Direito de impedir o mau uso da propriedade vizinha que venha prejudicar a 
segurança, o sossego ou a saúde podendo exigir a demolição ou a reparação 
através de ação cominatória ou indenizatória. Encontramos o disposto no 
art. 572, enunciado que limita o Direito do proprietário de construir em vista 
do Direito dos vizinhos e dos regulamentos administrativos, podendo ser em-
bargada a obra (art. 573). 

3.3 restrições ambientais

Talvez aqui vejamos as maiores dificuldades de adaptação a proprie-
dade, pois este vai estar sujeito ao diversos princípios do Direito Ambiental, 
dentre os mais relevantes, o principio da precaução, prevenção, irretroabilida-
de da lei ambiental, “in dubio pro ambiente”, publicidade, etc. Mas neste mo-
mento, vamos nos ater a alguns instrumentos jurídicos já consolidados, que 
restringem o Direito de propriedade, mas não chegam a redefinir seu estatuto. 
Como primeiro exemplo podemos citar as áreas de preservação como dos 
Parques Nacionais e Estações Ecológicas (Lei 6.902/81), do disposto no art. 
1º do Código Florestal (Lei 4.771, 15/9/65) e da constituição da Reserva Legal 
obrigatória nos imóveis rurais (arts. 16 e 44 Cód. Florestal). Nesse sentido 
podemos dizer que as limitações o pleno exercício do Direito de propriedade 
visa à preservação das florestas, sendo estas consideradas bem de interesse 
comum de todos (e não apenas público).

Podemos identificar limitações urbanísticas uma vez que os imóveis 
urbanos devem respeitar além dos recursos naturais, o ambiente construído 
pelo homem também chamado de antrópico, incluindo o paisagismo e a cul-
tura como um todo.

Feita esta primeira observação quanto às restrições do Direito de pro-
priedade, vê-se que este evidentemente não é absoluto devendo o seu proprie-
tário utilizá-lo sem que venha afetar o equilíbrio ambiental e que cumpra a 
sua função social. Aliado ao que estabelece o art. 225 da Constituição Federal, 
podemos dizer que esta limitação de cunho ambiental não diz respeito apenas 
a utilização racional e equilibrada da propriedade por parte do proprietário, 
mas uma outra relação deste Direito que ultrapassa os limites ideológicos e a 
dogmática jurídica, por mais abundante que sejam os seus institutos.
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4. PersPeCtIvas

De todas as transformações que sofreu a propriedade, talvez a mais res-
tritiva e a que aponta para uma possibilidade concreta de Justiça Geracional, 
seja justamente as restrições contemporâneas que tem por foco os temas am-
bientais do seu uso, redefinindo o seu próprio sentido.

O sentido de restritiva, na verdade é paradoxal, pois ele não limita os tra-
dicionais direitos de usar, fruir e gozar da propriedade (jus utendi, jus fruendi, 
jus abutendi), mas os insere numa possibilidade concreta de não abusar de 
algo que serve de sustento para um ganho coletivo que permite a existência de 
humanos (para quem se direciona as leis), como não humanos (vivos ou não). 
Tornando possível o equilibrio homeostático da Terra. Comparativamente, 
mesmo não havendo a disponibilidade total do direito de propriedade, sua 
correta utilização amplia a qualidade de vida, onde o proprietário é direta-
mente o primeiro beneficiário. Ora, esta compreensão do fenômeno limitador 
da propriedade só pode ser amplamente aplicado se vigorar o paradigma da 
sustentabilidade, que julgo ser o denominador comum da possibilidade de 
convívio da civilização no momento atual. Não é uma questão de abrir mão 
de Direitos, mas integrar um conjunto de deveres que tornam possível a exis-
tência comum.

Com nossa visão privatista, entendíamos que a propriedade estava 
diretamente relacionada ao conjunto de bens adquiridos pelo individuo e 
que ela poderia ser disposta de acordo com a sua própria vontade, desde 
que respeitasse os preceitos legais e cumprisse com suas obrigações fiscais e 
administrativas com relação à propriedade. Por outro lado vemos o Estado 
como guardião deste princípio e que a afronta ao direito de propriedade 
seria uma afronta ao próprio Direito e a possibilidade de paz social, que 
uma vez perturbada deveria ser acionado o conjunto de aparelhos legais e 
repressivos do Estado. 

Fosse a propriedade privada ou coletivista, a ação do Estado sempre foi 
a garantia de que ele seria o garantidor dos seus princípios. Desta feita, não 
me parece que há uma significativa mudança do papel do Estado com relação 
à propriedade, o que existe é uma mudança dos valores que envolvem a pro-
priedade que se choca com outros valores que coexistem num pleno estado de 
legalidade, mesmo que trabalhando com valores contraditórios. Nesse caso, 
o papel do poder público seria não só o de mediar, mas o de inserir a quali-
dade de vida para as atuais e futuras gerações garantidas pelo art. 225 como 
o Direito Fundamental que se sobreporia a todos os demais, inclusive os que 
ameaçassem este Direito como é o caso do sentido econômico da propriedade 
ou até da sua função social.

Me explico melhor com um exemplo hipotético. Uma propriedade que 
venha a ser utilizada em uma área sensível, a Amazônia, por exemplo, e que 
seu proprietário queira destiná-la para a criação de gado (como já ocorreu 
no passado), não deveria ser levado em conta apenas o aspecto econômico da 
produção, mas uma série de fatores, sendo que o principal seria a questão da 
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sustentabilidade do investimento e o dano ambiental que o mesmo causaria 
caso viesse a ser instalado este tipo de atividade.

Poderíamos, da mesma forma, questionar um importante espaço de ter-
ra que seja improdutiva e que seja destinada a reforma agrária, mas esteja si-
tuada em um local ecologicamente sensível. Desta feita, estaria o Estado pro-
movendo o afrontamento ao principio anteriormente evocado de promover a 
Justiça Geracional, mesmo que com o apoio de amplos setores da população 
e resolvendo um problema crônico no Brasil que é a concentração de terras e 
os altos índices de concentração de riqueza e propriedade na mão de poucos.

Entendo que o dano causado ao meio ambiente não é minimizado quan-
do este é perpetrado em nome de uma Justiça Social ou para amenizar o sofri-
mento de populações carentes ou desprovidas de recursos financeiros. Além 
do que os exemplos abundam no sentido de mostrar que não há casos de fim 
da miséria através de agressões ambientais. O que garante uma qualidade de 
vida e a estabilidade financeira de populações carentes é em primeiro lugar 
o acesso à educação e a capacidade de usufruir da riqueza social e ter acesso 
aos meios científicos e tecnológicos que permitam uma complementaridade 
de sua formação e enriquecimento como cidadão. Os casos que podemos ci-
tar apenas como exemplificativos é o da extração ilegal de madeiras nobres 
e principalmente o caso do garimpo do ouro na década de 70/80, onde gran-
des fortunas foram adquiridas por pessoas sem instrução e da mesma forma 
como elas foram conquistadas, se esvaíram por falta de uma cultura de inves-
timento e educação no sentido mais generalizado. Num caso e no outro, ficou 
a devastação, a permanência da miséria de muitos e o ganho de poucos que se 
utilizaram tantos dos meios que depredaram a natureza como da ingenuidade 
e boa fé de outros tantos. O resultado é catastrófico, estes processos além de 
engordarem a concentração de renda, deixaram um rastro de destruição que 
será sentido já nas atuais, mas principalmente para as futuras gerações, com 
perdas concretas em resultados que só são economicamente contabilizados 
porque não levam em conta as externalidades ambientais no preço dos pro-
dutos que advém os seus lucros.

Alguns autores consideram a função ambiental da propriedade como 
elemento da função social da propriedade, por ser este um conceito mais an-
tigo e que seria mais abrangente do que a função ambiental. Diversos autores 
defendem que estas categorias não são antagônicas, mas sim complementares 
da necessária evolução dos princípios e conceitos que envolvem o Direito de 
propriedade. Permito-me discordar e argumentar no sentido que não há com-
plementaridade entre função social e função ambiental no caso da proprieda-
de, e sim que a idéia da função ambiental está embutida o seu caráter social 
principalmente na propriedade, se entendermos esta no quadro mais geral 
da sustentabilidade. Não há que se falar em função ambiental se esta não 
cumprir a sua função social, no caso disso vir a ocorrer teríamos apenas um 
mero marketing ambiental para interesses privados ou simplesmente a trans-
figuração de um conceito que foi construído a longo de inúmeras lutas e con-
flitos ligados à busca de um denominador comum que poderíamos traduzir 
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como a sadia qualidade de vida. Esta não pode ser adquirida através de uma 
perspectiva individualista e privatista, por mais ambientalmente correta que 
seja esta posição, pois ela careceria do elemento integrador que vê as coisas, 
o planeta e nós mesmos interligados e interdependentes. Esta é claro é minha 
opinião e a razão mesmo de escrever este artigo, já que expliquei no início que 
não pretendi esgotar o tema nem fiz um detalhado apanhado das questões 
envolvendo a propriedade e o meio ambiente, mas sim procurei apontar de 
como que sempre deu margem a infindáveis discussões, pode ser visto sob a 
ótica contemporânea dos limites impostos ao crescimento econômico, dados 
pelos limites materiais e de como o Direito a propriedade deve se ater a este 
novo paradigma.

Hodiernamente podemos dizer que a natureza jurídica do patrimônio 
ambiental tem diferentes graus de materialidade, porém pode-se identificar 
claramente que estes são bens difusos, que dizem respeito a todos e não se 
restringem a uma divisão simplista entre público e privado. Nesse sentido 
os bens públicos estariam sujeitos às mesmas restrições, não havendo qual-
quer privilégio com relação às restrições ambientais, pois se este a ferisse, 
mesmo em nome do público, estaria comprometendo algo mais amplo que 
é o coletivo (incluindo neste conceito o preceituado no art. 225 da Consti-
tuição Federal “as atuais e futuras gerações”). Esse bem da coletividade não 
pode ser considerado res nullius, mas com suas limitações pode ser passível de 
apropriação privada. Eis aqui o paradoxo e o desafio para investigações dos 
futuros pesquisadores jurídicos, algo que é passível de apropriação, mas deve 
ser tratado como de interesse coletivo. Privado sim é possível, mas para além 
do interesse e do conceito restrito ao Direito público.
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1. a PrOblemátICa dOs resíduOs sólIdOs

A questão dos resíduos sólidos é um dos problemas ambientais ur-
banos prioritários no início do século XXI. Com uma população mundial 
atual que supera a cifra de 6,6bilhões de habitantes, pela primeira vez na 
história mais da metade dessa população está vivendo em cidades; até 2030 
a população urbana deverá chegar a 5 bilhões, 60% da população mundial 
(UNFPA, 2007). Além da geração dos resíduos sólidos domiciliares, que 
por si só representam um desafio para os gestores públicos, nos ambientes 
urbanizados é produzida uma gama de outros tipos de resíduos, com distin-
tas características e volume crescente que reclamam por um gerenciamento 
adequado.

Estimativas demográficas do Relatório da ONU (UNFPA, 2007) revelam 
ainda que o aumento esperado de 2,5 bilhões de habitantes, previsto para as 
áreas urbanizadas até 2050, se dará em países em desenvolvimento; onde a po-
pulação passará de 5,4 bilhões (2007) para 7,9 bilhões (2050), em um período 
de 43 anos. Aliado a esse crescimento urbano extraordinário, encontram-se os 
graves problemas atuais com os quais a grande maioria dessas cidades convive: 
pobreza, criminalidade, carência de habitação e crescimento de habitações pre-
cárias (como cortiços e favelas) e falta de saneamento ambiental. Paradoxal-
mente, nesses países, o problema dos resíduos sólidos se acentua não somente 
pelo crescimento urbano, mas também pela forma ambientalmente desordena-
da em que se processa a ocupação e uso do solo, à falta de controle ambiental 
e à menor disponibilidade de recursos para a implementação de ações de inter-
venção. Nesse cenário, o Brasil também está presente.

Em âmbito mundial, o desenvolvimento socioeconômico e o vigente mo-
delo capitalista de produção e consumo têm derivado em grande geração de 
resíduos de todo tipo, de um modo difuso. Nas últimas décadas, este fato tem 
sido impulsado por uma série de fatores como o rápido crescimento demográ-
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fico, a concentração da população em áreas urbanas, o desenvolvimento tecno-
lógico, as estratégias de produção e consumo e o estilo de vida contemporâneo, 
como fatores determinantes que contribuem para este cenário.

Ao final do século XX e início do século XXI, as estratégias do merca-
do produtor, representadas pelo incremento da produção e consumo, o uso 
excessivo de envases e embalagens e a programação para a redução da vida 
útil de produtos,apostando na obsolescência programada(COOPER, 2004), 
aliadas aos valores socioculturaisque induzem ao consumo desenfreado de 
bens e produtos como paradigma de bem-estar da sociedade contemporânea, 
configuram-se como práticas atualmente insustentáveis.

Inegavelmente o ambiente urbano proporciona maior facilidade de aces-
so a bens e serviços e melhores oportunidades. A concentração populacional 
permite o atendimento de infraestrutura de serviços básicos de forma mais 
racional. No entanto, o adensamento populacional aumenta também a pro-
dução de resíduos sólidos e traz a reboque a questão de como gerenciar o vo-
lume geradodiariamente, como proceder sua recuperação e tratamento para 
minimizar a quantidade e como solucionar a necessidade de espaço para sua 
disposição final.

Todos estes fatores, em definitivo, produzem um aumento das taxas de 
geração de resíduos, assim como de sua diversidadee complexidade, que re-
duzem a capacidade de assimilação dos mesmos por parte do ciclo produtivo 
ou do próprio meio ambiente. Em consequência, salvo que sejam tomadas 
medidas específicas, se produz una acumulação incontrolada de resíduos com 
uma repercussão ambiental tanto no solo, como nas águas e na atmosfera, 
provocando problemas de diversas índoles, ademais de seus efeitos sobre a 
saúde humana.

A degradação da qualidade ambiental e as consequências sobre a saú-
dehumana têm lugar durante todo o ciclo de vida do produto. No entanto, 
odestino que se dá aos resíduos gerados pela sociedade depois que os produ-
tos se convertem em resíduos (pós-consumo) é a causa mais importante desta 
deterioração e a forma mais direta de abordar esta questão.

O fluxo dos diferentes tipos de resíduos gerados na sociedade pode ter 
um importante impacto ambiental. Isto se deve à degradação e/ou contami-
nação dos distintos compartimentos ambientais e organismos presentes, em 
espaços naturais ou consturídos, o que diminui suaqualidade, alterando suas 
características e comprometendo, finalmente, suas funções eseu uso futuro. 
Como consequência pode se ocasionar: contaminação do solo e subsolo; 
emissão de odores desagradáveis e gases poluentes, além de incêndios com 
a consequente liberação de compostos perigosos à atmosfera; contaminação 
de fontes de abastecimento de água superficiais e subterrâneas; contaminação 
da biota com perda da biodiversidade; situações incômodas ou de risco direto 
para população, além de desperdício de recursos.

Neste contexto, os resíduos sólidos representam um importante compo-
nenteda atual problemática ambiental urbana que se reflete em muitas outras 
áreas e atividades. Aquestão dos resíduos sólidos demanda uma gestãoam-
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biental adequada e integrada, capaz de contemplar os distintos aspectos en-
volvidos (técnico, econômico, social, de planejamento urbano, ambiental e de 
saúde), assim como gerar soluções que tornem possívelo atendimento à meta 
de sustentabilidade.

Paradoxalmente, áreas adensadas, onde há maior produção de resíduos, 
invariavelmente não possuem locais disponíveis para se dispor os resíduos 
gerados; ainda assim, quando há disponibilidade o custo do terreno torna-se 
proibitivo e os conflitos para seu uso são mais intensos. Da mesma forma, 
são produzidos volumes crescentes de resíduos perigosos, que necessitam de 
tratamento prévio à sua disposição final, e sistemas de tratamento são raros. 
Portanto, a disposição dos resíduos sólidos no solo apresenta-se como a etapa 
mais problemática de seu gerenciamento, necessitando de outros caminhos 
para sua solução.

Em termos de saúde ambiental, a questão dos resíduos sólidos está 
contemplada nas diretrizes do saneamento ambiental, como uma das ativi-
dades básicas necessárias à adequada qualidade de vida dos agrupamentos 
humanos, segundo a Política Nacional de Saneamento. No Brasil, a Lei Fe-
deral 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que institui a Política Nacional de 
Saneamento(BRASIL, 2007), estabelece diretrizes nacionais para o sanea-
mento básico e enquadra a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos 
urbanos como uma das quatro atividades do saneamento básico, de compe-
tência municipal. No entanto, são excluídos os resíduos sólidos cuja respon-
sabilidade recai sobre o gerador, como os resíduos industriais, resíduos dos 
grandes geradores comerciais e de serviços e resíduos que por suas caracterís-
ticas e volume devem merecer tratamento diferenciado.

2. tIPOs e CaraCterístICas dOs resíduOs sólIdOs

Há vários tipos de resíduos sólidos gerados no ambiente urbano, com 
distintas características e periculosidade. Torna-se importante conhecer cada 
tipo, sua composição e quantidade gerada, a fim de se promover uma gestão 
adequada, visando mitigar os impactos ambientais e minimizar os efeitos à 
saúde da população local.

Resíduos sólidos incluem todos os materiais sólidos ou semi-sólidos que 
o possuidor não considera com valor suficiente para conservá-lo (TCHOBA-
NOGLOUS et al., 1993). Essa definição depende do referencial, ou seja, de 
quem é o possuidor do resíduo, pois enquanto uma pessoa o considera como 
algo inservível, outra pode considerá-lo como matéria-prima. No entanto, 
a definição brasileira para resíduos sólidos, dada pela norma técnica NBR 
10.004 inclui, além daqueles no estado sólido e semi-sólido, também alguns 
resíduos líquidos com particularidades definidas (ABNT, 2004).  Assim, es-
tão incluídos no estudo dos resíduos sólidos, os resíduos pastosos e alguns 
líquidos e gases contidos, como também resíduos comuns e perigosos, por 
distintas categorias de periculosidade. Esse fato, além de ampliar o escopo 
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do tema resíduo sólido, requer uma compreensão abrangente da questão e 
necessita ainda que seja especificado o tipo e características de cada resíduo a 
ser estudado. Outra questão importante refere-se à classificação, baseada na 
periculosidade que os resíduos podem apresentar. No Brasil, a classificação 
dos resíduos sólidos é dada pelo conjunto de normas técnicas, representado 
pelas NBR 10.004/04, 10.005/04, 10.006/04 e 10.007/04.  (ABNT, 2004). A 
classificação considera os riscos que os resíduos sólidos apresentam ao am-
biente e à saúde pública e os enquadra em resíduos perigosos (Classe I) e 
resíduos não perigosos (Classe II), estes subdivididos em não perigosos e não 
inertes (Classe IIa) e não perigosos inertes (Classe IIb).

Numa dada comunidade, as fontes de resíduos sólidos em geral estão 
relacionadas ao uso do solo e zoneamento e a tipificação dos resíduos enqua-
dra-se, geralmente, nas seguintes fontes: residencial, comercial, institucional, 
industrial, resíduos da limpeza pública, de construção e demolição, resíduos 
das estações de tratamento e resíduos agrícolas (TCHOBANOGLOUS et al., 
1993). Esta classificação em função da origem é seguida, de modo geral, em 
âmbito mundial.

Um termo muito utilizado é a denominação de resíduos sólidos urbanos 
(RSU) ou resíduos sólidos municipais.Essa categoria inclui resíduos sólidos 
provenientes da atividade residencial, comercial, institucional, da varrição e 
limpeza de áreas públicas e cuja gestão é responsabilidade das autoridades 
municipais (OPS, 2005). No Brasil, sob esta categoria estão considerados os 
resíduos cuja responsabilidade cabe aos serviços municipais de limpeza urba-
na e é tido como um serviço urbano essencial, cuja viabilidade econômica se 
efetiva por meio de cobrança de taxa, por meio do Imposto Predial e Terri-
torial Único (IPTU) e de taxas específicas de lixo, quando estabelecidas no 
âmbito municipal.

Alguns tipos de resíduos, por apresentar características peculiares, são 
classificados como resíduos especiais. Estes podem representar risco à saúde 
humana e ao ambiente em função de sua quantidade e características, prin-
cipalmente a periculosidade, exigindo uma gestão mais cuidadosa, ou seja, 
controle das etapas de seu gerenciamento, quais sejam acondicionamento, 
coleta, transporte, recuperação, tratamento, valorização e disposição final.

Atualmente, muitos produtos pós-consumo que contêm substâncias 
perigosas formam parte dos resíduos domiciliares. Trata-se de resíduos de 
tintas, produtos químicos diversos, medicamentos, lâmpadas fluorescentes, 
pilhas e baterias e equipamentos elétricos e eletrônicos, entre outros. Em di-
versos setores profissionais também se geram resíduos com estas caracterís-
ticas, que podem, se não se realiza uma adequada gestão, seguir um fluxo 
conjunto como de maior volume, os resíduos sólidos urbanos. Logo, o ponto 
chave da gestão dos resíduos especiais é sua segregação (separação na fonte 
geradora) e o monitoramento dos distintos fluxos existentes, para maximizar 
sua recuperação, reciclageme valorização e, ao mesmo tempo, exercer o con-
trole ambiental no sentido de minimizar os impactos sobre o ambiente e os 
possíveis efeitos à saúde decorrentes de seu tratamento e disposição no solo. 

Book conf e prof.indb   206 11/05/11   12:24



207Conferências / Invited Papers

Um dos fluxos que atualmente tem despertado interesse por seu grande volu-
me, rápida geração e suas características depericulosidadeé o dos Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE).

Os resíduos sólidos urbanos causam preocupação pela quantidade e 
contínua geração, enquanto que os resíduos industriais, por sua periculosi-
dade. Os resíduos especiais, como resíduos de serviços de saúde, resíduos da 
construção civil, pneus, pilhas e baterias, embalagens de agrotóxicos e óleos 
lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e resíduos elétricos e eletrônicos, entre 
outros, preocupam por sua quantidade e periculosidade e sua geração difusa 
no meio urbano. 

Embora os RSU não sejam considerados como perigosos, sua disposi-
ção final inadequada causa impactos ambientais e é fator de risco a agravos à 
saúde, devido à degradabilidade da matéria orgânica e à atração e prolifera-
ção de vetores de doenças infecciosas e parasitárias, além dos impactos sobre 
os compartimentos ambientais: água, ar, solo e biota. A presença de substân-
cias químicas, que confere periculosidade a alguns resíduos especiais, repre-
senta fator de risco à saúde. A exposição humana, mesmo a baixas doses e em 
longo prazo como costuma ocorrer, contribui para o surgimento de agravos à 
saúde, principalmente com relação às doenças crônico-degenerativas, que se 
manifestam após longo tempo de exposição ou mesmo quando já está cessa-
da a fonte de exposição.

O conhecimento sobre os tipos, classificação e fontes de resíduos sólidos, 
além da composição e taxa de geração é básico para o gestor público ou para 
o gerador considerado como o responsável pelos resíduos gerados. Esse conhe-
cimento vai direcionar o planejamento, o projeto e a operação de unidades que 
integrarão o sistema de gerenciamento de resíduos e vai determinar o grau de im-
pactos socioambientais e à saúde que o descarte inadequado pode acarretar, caso 
este sistema não seja implantado.Os resíduos sólidos representam ainda risco à 
saúde do trabalhador que os manipula, seja como catadores de materiais reciclá-
veis, ou como triadores de resíduos em centros de triagem, ou em instalações de 
recuperação e tratamento, ou ainda nos locais de disposição final, principalmente 
quando se tratar de locais de disposição a céu aberto e sem controle (lixões). 

3. gerenCIamentO e gestãO de resíduOs sólIdOs

O fato de existirem resíduos gerados por uma sociedade e a necessidade 
de descartá-los origina uma cadeia de procedimentos, a qual envolve a orga-
nização de um sistema de gerenciamento desses resíduos. O gerenciamento 
de resíduos diz respeito às etapas operacionais envolvidas no neste sistema, 
que envolvem o fluxo dos resíduos desde a geração até a disposição final. 
Após a geração, o resíduo passa pelas etapas de acondicionamento, coleta, 
transporte, transbordo, recuperação (reutilização, reciclagem e recuperação 
energética), tratamento (processamento ou transformação) e disposição final 
(colocação no solo), as quais integram o gerenciamento. 
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A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos varia con-
forme sua origem. A administração municipal tem a responsabilidade de ge-
renciar os RSU. A Constituição Federal, em conformidade com o artigo 23, 
inciso IX e o artigo 30, incisos I e V, estabelece que o gerenciamento dos servi-
ços públicos de limpeza urbana (serviço público de interesse local), no âmbito 
dos limites municipais, é de competência municipal (BRASIL, 1988). No caso 
de resíduos industriais, de serviços de saúde, agrícolas, de portos e aeroportos 
e de resíduos da construção civil, a competência é do próprio gerador.

Embora a legislação ambiental brasileira responsabilize diretamente os 
administradores municipais pela execução inadequada dos serviços de limpe-
za urbana, não há, em contrapartida, regulamentação que apoie a Adminis-
tração na consecução de um modelo de gerenciamento que garanta a recei-
ta necessária à prestação dos serviços. Muitos municípios não contam com 
receita específica suficiente para enfrentar as necessidades orçamentárias da 
execução dos serviços de limpeza urbana. A Lei Federal N. 9605, denomina-
da Lei de Crimes Ambientais prevê a responsabilização dos administradores 
municipais e seus prepostos, administrativa, civil e criminalmente em casos de 
poluição e outros crimes lesivos ao meio ambiente (BRASIL, 1998).

A Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010a) introduz a responsabi-
lidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos como um de seus prin-
cípios, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, envolvendo 
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e 
os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana. Estabelece também a se-
guinte hierarquia para a gestão dos resíduos: não geração; redução; reutiliza-
ção; reciclagem; tratamento e disposição final dos rejeitos (aquilo que restar 
depois de esgotadas todas aspossibilidades de tratamento e recuperação por 
processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, e que não apre-
sente outra possibilidade que a disposição em aterros sanitários).A lei obriga 
também a estruturação e implantação de sistemas de logística reversa, por 
meio do retorno dos resíduos pós-consumo e de forma independente do ser-
viço público de limpeza urbana, aos produtores, importadores, distribuidores 
e comerciantes de determinados produtos, como pilhas e baterias;lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e equipamentos 
elétricos e eletrônicos e seus componentes, entre outros.

Enquanto o gerenciamento de resíduos trata das questões operacionais, 
considerando apenas a administração dos sistemas e o manejo das plantas 
de tratamento e disposição final, a gestão dos resíduos sólidos vai além dos 
aspectos operacionais, envolvendo, em uma visão mais abrangente, os demais 
aspectos relacionados com a questão: sociais, econômicos, de planejamento 
urbano, ambientais e de saúde. No entanto, o termo que atualmente é utiliza-
do como novo paradigma da questão dos resíduos sólidos é gestão integrada. 

Entende-se por gestão integrada de resíduos sólidos o conjunto articula-
do e inter-relacionado de ações normativas, operativas, financeiras, de plane-
jamento, administrativas, sociais, educativas, de monitoramento, supervisão 
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e avaliação para o gerenciamento dos resíduos, desde sua geração até sua dis-
posição final, com o objetivo de obter benefícios ambientais, otimização eco-
nômica e aceitação social, respondendo às necessidades e circunstâncias de 
cada localidade ou região (OPAS, 2005). A PNRS conceitua gestão integrada 
como o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 
sustentável (BRASIL, 2010a).

O conceito de gestão integrada de resíduos sólidos considera todo o ci-
clo de produção, consumo, descarte e destino dos resíduos sólidos. A ope-
racionalização deste conceito envolve desde a minimização da geração dos 
resíduos no processo produtivo, incluindo as embalagens eo ecodesign, até a 
maximização de seu reaproveitamento, por meio da implantação de sistemas 
de coleta mais adequados a cada situação, além de tecnologias e processos de 
tratamento, reutilização e reciclagem. Dessa maneira sobram para disposição 
no solo, apenas os resíduos que não tenham nenhuma utilidade. Na gestão de 
resíduos deve sempre ser observada a hierarquia dos resíduos.

Assim, em se tratando de resíduos sólidos urbanos, ou industriais, ou 
de outros resíduos cuja responsabilidade cabe ao próprio gerador, busca-se 
o gerenciamento e a gestão dos diferentes tipos de resíduos produzidos, de 
modo a equacionar as necessidades operacionais dos serviços, de forma efi-
caz e eficiente, para reduzir as pressões ambientais a níveis sustentáveis. Os 
desafios são grandes. A coleta seletiva – um dos pilares da PNRS– não está 
plenamente difundida no país. Dados do setor indicam que 44% dos municí-
pios brasileiros não dispõem desta iniciativa tampouco na gestão dos resídu-
os municipais.

No entanto, a PNRS e sua regulamentação, por meio doDecreto No 
7.404, de 23 dedezembro de 2010 (BRASIL, 2010b), estabelecem metas para 
a implantação de sistemas de logística reversa aos distintos responsáveis, além 
da substituição dos lixões por aterros sanitários e aelaboração de planos de 
resíduos (nacional, regionais, estaduais, municipais, e de geradores específi-
cos), considerando-os como um de seus principais instrumentos. O interes-
sante é que o recorte dos planos de resíduos está sempre referido ao território 
geográfico e não ao tipo de resíduo, o que dificulta a elaboração e implanta-
ção de planos para determinados tipos de resíduos que tem geração difusa, 
como é o caso dos REEE, por exemplo.

Nessa nova tendência em âmbito mundial, os resíduos são sempre con-
siderados por seu valor agregado, ou seja, são vistos como subprodutos ou 
matéria-prima para a produção de novos produtos por meio da reutilização, 
reciclagem e recuperação de biomassa ou energia. A aplicação prática desse 
enfoque leva à minimização da quantidade de resíduos destinados para dis-
posição no solo, o que colabora com a sustentabilidade econômica e ambien-
tal dos sistemas, pela redução dos resíduos a serem coletados, transportados, 
tratados e dispostos em aterros sanitários, os quais ocuparão menor espaço e 
terão sua vida útil prolongada. Por outro lado, cria possibilidade de geração 
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de emprego e renda e propicia o retorno dos resíduos ao ciclo produtivo. Este 
modelo vem de encontro ao preconizado pela Agenda 21: transformação da 
matriz de produção e consumo considerando-se o princípio dos 3Rs – reduzir, 
reutilizar e reciclar, ao qual se incorporou o 4º. R – recuperação, de biomassa 
ou de energia.

A gestão integrada de resíduos sólidos deve contemplar a sustentabili-
dade nas dimensões social, econômica, ambiental e de saúde, como também 
a interação entre os atores envolvidos: o poder público responsável pelo ge-
renciamento, representado pelo conjunto de órgãos públicos que atuam com 
interface nos problemas e soluções nesta área; o setor privado, executor dos 
serviços; e a sociedade civil (GÜNTHER e GRIMBERG, 2006). No entan-
to, mesmo em países desenvolvidos, a gestão integrada, como aqui colocada, 
ainda é uma meta almejada, pois questões como a participação social e prin-
cipalmente o controle social do sistema estão longe de figurar como o preco-
nizado na gestão integrada.

4. áreas COntamInadas deCOrrentes dO desCarte InadequadO de resíduOs

Na reflexão sobre a temática da sustentabilidade ambiental das cidades, 
a questão específica das áreas contaminadas merece destaque.O surgimento 
de áreas contaminadas é o resultado de processos socioeconômicos não am-
bientalmente sustentáveis e do decorrente usoe ocupação do solo sem obser-
vância aos parâmetros de proteção ambiental.

A presença de área contaminada – um caso particularde área degradada, 
em que a concentração de contaminantesultrapassa valores de referência am-
bientalmenteaceitáveis – torna mais complexo o processo dereinserção urbana 
dessas áreas. Tal área deverá ser submetida à avaliaçãoe remediação (desconta-
minação)e, somente após, poderá ser revitalizada para novo uso futuro.

As principais causas de ocorrência de áreas contaminadassão: inciden-
tes devido à disposição inadequadade resíduos no passado; manejo inade-
quado desubstâncias perigosas nos processos industriais emoperação, o que 
caracteriza a contaminação do site deindústrias ativas; a inadequada disposi-
ção de resíduosou emissões industriais, perdas durante o processoprodutivo, 
armazenamento inadequado, vazamentonos processos e acidentes, além da 
desativação deprocessos produtivos (GÜNTHER, 2006).A ocorrência dessas 
áreas compromete o ambiente natural e construído, resulta em situações de 
risco à saúde da população exposta aos contaminantes e afeta a qualidade de 
vida urbana.

Aindústria destaca-se como a fonte principal na ocorrência de áreas 
contaminadas, além dasatividades comerciais potencialmente geradoras desi-
tuações de risco, a exemplo da comercialização decombustíveis. Os processos 
produtivos industriais destacam-se devidoà quantidade de operações que são 
desempenhadasnas instalações produtivas, ao volume e diversidade desubs-
tâncias químicas que estes demandam e à quantidade deresíduos perigosos 
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que produzem. O crescente processo de desativação industrial de instalações 
produtivas, verificado nopaís a partir da década de 1980, evidencia-se tam-
bém como fonte de ocorrência de áreas contaminadas em regiões urbano-
-industriais. Diversos bairros do município de São Paulo e ABC Paulista ex-
perimentaram e ainda experimentam esta ação.

As áreas contaminadas não gerenciadas funcionamcomo fontes dinâ-
micas de contaminação secundária,uma vez que podem extrapolar os conta-
minantespara além da área afetada e para outros meios, caracterizandouma 
poluição multimeios; e podem dissiparpoluentes mediante diferentes meca-
nismos detransporte, o que amplia seu campo de influência e aexposiçãohu-
mana (GÜNTHER, 2006).).

Muitos são os problemas decorrentes das áreas contaminadas. Sánchez 
(2001)identifica quatro principais: risco à saúde humana eaos ecossistemas, 
risco à segurança dos indivíduose da propriedade, redução do valor imobili-
ário dapropriedade e restrições ao desenvolvimento urbano. Segundo a CE-
TESB (1999) há ainda a possibilidade de contaminação dos recursoshídricos, 
especialmente águas subterrâneas utilizadaspara abastecimento público, e o 
comprometimentodos aquíferos ou reservas importantes de águassubterrâ-
neas.

A exposição humana, fato que implica no risco àsaúde, pode ocorrer 
por três vias distintas e simultâneas:inalação de gases ou material particula-
do; ingestãode água e produtos vegetais ou animais contaminados;e contato 
dérmico com materiais ou solocontaminado.Os agravos à saúde que advém 
das áreas contaminadasevidenciam um novo perfil de doenças, ascrônico-de-
generativas e o câncer, que são decorrentes da exposiçãoa poluentes químicos 
perigosos (CÂMARA,2002). O tempo de exposição e a concentraçãodos con-
taminantes são fatores determinantes dos efeitos à saúde humana. Aexposi-
ção se processa de modo lento e gradual, caracterizando exposição por longo 
período de tempo e a baixas doses, quando os efeitos à saúde poderão surgir 
nofuturo, em longo prazo, evidenciando os processos de doenças crônicas, 
cujos efeitos não se tornam evidentes e nem de fácil correlação causa-efeito.

5. COnsIderações fInaIs

Entende-se que seja urgente na gestão ambiental urbana aimplemen-
tação de políticaspúblicas de gestão integrada de resíduos sólidos e de áreas 
contaminadas, que enfoquem a questão com uma visão sistêmica, integrada 
e compartilhada entre os diversos atores envolvidos na cadeia. Torna-se im-
portante que a componenteambiental das políticas públicas privilegie ações 
direcionadasà não geração de resíduos e ao seu máximo reaproveitamento 
como subproduto. 

Neste contexto, o conhecimento e a divulgação de informação sobre 
os riscos à saúde, decorrentes da gestão não apropriada de resíduos e de 
operações produtivas não sustentáveis, deve ser difundido, visando buscar, 
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cada vez mais, a participação de cada cidadão neste processo de mudan-
ça de paradigma da questão dos resíduos no ambiente urbano. O cidadão 
sensibilizado com relação aos impactos ambientais negativos do consumo 
excessivo poderia repensar o seu consumo. Os gestores públicos poderiam 
elaborar os planos de gerenciamento de resíduos e priorizar ações e me-
didas ambientalmente adequadas e sanitariamente responsáveis na gestão 
dos resíduos e das áreas contaminadas. Os produtores de resíduos e a ca-
deia envolvida em seu fluxo também poderiam interiorizar a componente 
de minimização da geração e de maximização da valorização de resíduos 
e, por fim, encaminhar tanto os subprodutos como os rejeitos a sistemas 
ambientalmente licenciados e que contemplem a questão da saúde humana 
em suas premissas.

Atualmente, no país, já há um marco legal regulatório suficiente que 
permitirá se buscar a gestão integrada e compartilhada de resíduos e, se espe-
ra que a questão da gestão das áreas contaminadas siga o mesmo caminho, 
como já acontece no estado de São Paulo. 

No entanto, o enfrentamento da questão dos resíduos sólidos e das áreas 
contaminadas passa, necessariamente, pela integração de políticas públicas 
nas áreas de educação, meio ambiente, desenvolvimento urbano, indústria, 
saúde, entre outras. Envolve também a intersetorialidade nos diferentes níveis 
de governo, federal, regional, estadual e municipal, além da participação e do 
controle social.
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1. IntrOduçãO 

O Direito Ambiental tem sua origem na conscientização, pelo Homem, 
da finitude dos recursos naturais. Dessa noção derivaram duas formas de 
abordagem do tema da necessidade de conservação de tais recursos: a uma, 
ganhou espaço o pensamento da preservação pelo valor intrínseco desse bem 
difuso, o meio ambiente, como elemento fundamental à viabilização do va-
lor vida, que nosso ordenamento busca preservar na regulação das relações 
sociais. No caso do nosso sistema, inaugurado em 1988, com a Constituição 
dita “Cidadã”, qualifica-se tal valor, para se tratar da proteção e busca da 
viabilização de vida digna. 

A duas, em uma visão menos abrangente, mas igualmente importante, 
passou-se a tratar do bem ambiental sob o efeito econômico decorrente da 
consideração da finitude dos recursos naturais: tudo que é infinito e de fácil 
apropriação, pelo Homem, tem nas relações de produção valor econômico 
zero (ou tendendo a zero), ao passo que todo elemento que integra a equação 
produtiva, quando se mostra finito, assume valor econômico proporcional a 
essa condição de escassez.   

Tomada essa visão menos abrangente, o que se constata é que, desde que 
verificada a finitude dos recursos naturais, e o efeito de geração de redução de 
sua disponibilidade, pela degradação do ambiente e pela poluição, passou tal 
elemento (os recursos naturais) a integrar a equação de produção econômica 
(e geração de riqueza pela sua transformação) não mais sob custo “zero”. 

Essa alteração, sob a qual os recursos naturais passam a representar 
custo na equação de produção econômica, insere o tema da conservação e 
proteção ambiental no âmbito do Direito Econômico, já que passam a se 
fazer necessárias a regulação de sua apropriação – dos recursos naturais – e a 
limitação dos efeitos da atividade humana sobre sua disponibilidade. Este o 
cenário sob o qual se propõe, aqui, uma análise da aplicação dos princípios 
do Direito Ambiental como ferramenta de orientação da regulação da ativi-
dade econômica.
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Para a realização de tal análise, que deve necessariamente dar-se de for-
ma pontual neste breve artigo, que por isso mesmo não pretende ser exaus-
tivo, parece pertinente realizar perfunctória abordagem do contexto históri-
co-político que orientou a estruturação de nosso sistema legal de proteção 
ambiental, para então debater sua atualidade e pertinência diante do conceito 
da sustentabilidade.

A partir desse cotejo, entre a estrutura vigente do nosso ordenamento 
e os princípios atuais da sustentabilidade, é que, ao final do texto, propomos 
caminhos que parecem adequados ao aprimoramento dessas regras, de cunho 
jurídico, em seu papel como elemento condutor, indutor e regulamentador 
das relações econômicas e sociais. 

2. um sIstema esgOtadO 

Conforme já tive ocasião de sustentar1, nosso sistema legal de proteção 
e controle ambiental surgiu entre a segunda metade da década de 70 e o início 
da década de 80, como reflexo da pressão que, em um primeiro momento, 
veio do exterior, depois complementada pelo desenvolvimento da consciência 
ambiental no plano interno (ainda que, à época, de forma incipiente e restrita 
às classes científica e intelectual).

De fato, o primeiro momento em que adotamos uma estrutura específi-
ca voltada à proteção do meio ambiente, em nosso sistema jurídico-político, 
deu-se em fins de 1972, quando, diante da pressão sofrida durante a Assem-
bleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU, em Estocolmo, de-
cidiu o Governo brasileiro pela criação da Secretaria Especial de Meio Am-
biente, órgão integrante do Conselho de Governo, de início com atribuições 
meramente burocráticas.

Desse momento, e até 1981, quando finalmente adotamos nossa Políti-
ca Nacional do Meio Ambiente, a já razoavelmente sedimentada consciência 
ambiental vista no exterior foi tomando corpo também em nosso país, justi-
ficando a passagem do plano meramente burocrático ao efetivamente regula-
dor das relações sociais. 

Verificando-se a estrutura então estabelecida, em 1981, pela Lei de Polí-
tica Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938, de 31.8.1981), observa-se, de 
pronto, tratar-se de sistema que privilegia o Estado interventor, perfil típico 
do regime de exceção. Já os dispositivos iniciais de nossa Política Nacional 
do Meio Ambiente denotam o forte perfil intervencionista, ao submeter o 
sistema então criado aos interesses da segurança nacional, primordialmente. 
Vale dizer, todo o sistema ali criado e estabelecido sujeitava-se à submissão ao 
conceito, tipicamente político, da segurança nacional, querendo tal condição 
dizer que, se assim necessário, o sistema de proteção ao meio ambiente cede-

1  Grau Neto, Werner. O Protocolo de Quioto e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL: uma análise 
crítica do instituto, Ed. Fiúza, 2007
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ria primazia à necessidade de preservação da segurança nacional (os artigos 
1º e 2º, da lei em questão, expressam esse perfil de forma direta).

Nessa linha, dentre os instrumentos da Política Nacional do Meio Am-
biente, que foram elencados no artigo 9º da referida lei, conferiu-se especial 
ênfase ao licenciamento ambiental, posto como regra-matriz da atuação do 
Estado em prol do meio ambiente no artigo 10 da mesma lei. Tal instrumen-
to é materialização de um sistema típico dos regimes de exceção: o comando 
e controle. 

Na forma de tal sistema, o Estado intervém na atuação dos setores di-
versos da produção econômica, de forma a pré-estabelecer as regras a serem 
observadas, mantendo sob sua mão forte o exercício do controle do atendi-
mento a tais regras, seja como condição ao exercício da atividade pretendida, 
seja como requisito de continuidade desse exercício, após deferido seu início, 
por meio das atividades de inspeção.

A esfera de materialização e realização desse instrumento é a adminis-
trativa. Cabe ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos próprios, imple-
mentar o sistema de licenciamento e fiscalização ambiental, operando pois 
sob o princípio da prevenção2, no que toca à realização do licenciamento 
ambiental prévio, para depois atuar sob o Poder de Polícia, para verificar o 
efetivo atendimento às regras pré-estabelecidas, impondo ao infrator a tais re-
gras sanções igualmente de natureza administrativa. É o Estado controlando, 
de forma invasiva, a atividade produtiva. O tomo de orientação da aplicação 
desse sistema é princípio outro, o do poluidor-pagador, segundo o qual dá-se 
a internalização dos custos ambientais da atividade produtiva, por eles res-
pondendo aquele que aufere o resultado econômico de tal atividade.  

Nos países em que se vê esse sistema, de intervenção rígida do Estado 
sobre a atividade produtiva, em favor da proteção ambiental, verifica-se que, 
em regra, tal conceito, de intervenção administrativa extrema, limita propor-
cionalmente a atuação do controle pelo Estado na esfera outra, de natureza 
civil, ou seja, no que toca à obrigação de reparar diante dos efeitos negativos 
da atividade produtiva licenciada.

Por outras palavras, nos Estados em que adotado o regime típico inter-
vencionista, o que se vê, em regra, é a limitação da responsabilidade do em-
preendedor pelos efeitos adversos ao meio ambiente e à sociedade, decorrentes 
da atividade licenciada. Isso porque parte-se do pressuposto de que as regras 
de controle postas bastam à harmonização entre a necessidade de desenvolvi-
mento social e econômico e a premissa da preservação e recuperação ambien-
tal. O mais é custo que a sociedade absorve para ter, na medida determinada 
pelos requisitos legais postos, o crescimento econômico e social desejado. 

Não foi, no entanto, o que se viu em nosso país. Vivíamos o epíteto do 
regime de exceção e, já por força disso, nossa produção legislativa alternava-

2  Os princípios que regem o Direito Ambiental constam da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
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-se entre instrumentos típicos ao Estado intervencionista e instrumentos já 
característicos do Estado Democrático de Direito. Nesse contexto é que o 
desenvolvimento de nosso sistema legal de proteção ambiental conjugou me-
canismos intervencionistas com estruturas mais democráticas, gerando como 
resultado um sistema extremamente rígido.

A própria Lei de Política Nacional do Meio Ambiente revela esse per-
fil. Concomitantemente ao caráter típico do regime de exceção representado 
pela submissão de seus instrumentos e regras à segurança nacional, a Política 
Nacional do Meio Ambiente traz, no artigo 14, § 1º, a adoção do regime 
de responsabilidade civil trípode (objetiva, sob a solidariedade, e marcada 
pelo risco integral como orientação), impondo àquele que causar danos (i) 
ao meio ambiente e a terceiros a obrigação de (ii) reparação ou indenização, 
seja ele (iii) causador direto ou indireto do dano, e (iv) independentemente de 
culpa, bastando portanto que se ponha o nexo causal entre a atividade – di-
reta ou indireta – que originou o dano e este. A responsabilidade em questão 
atinge a todos os responsabilizados pela lei de forma indiscriminada, sob o 
signo da solidariedade.     

Esse sistema, de responsabilização direta e praticamente isenta de ate-
nuantes ou excludentes, pelo dano ambiental, com alcance largo e abrangente 
sobre os agentes a serem colhidos, não se coaduna, em sua caracterização no 
que toca ao Estado que a aplica, com o sistema adotado para a esfera adminis-
trativa. Ali, conforme já destacado neste texto, o regime reflete tipicamente o 
Estado intervencionista, controlador, que limita e controla a atividade social, 
como forma de adequá-la a parâmetros pré-estabelecidos. Já aqui, na esfera 
civil, adota-se modo de abordagem típica dos estados democráticos, ou seja, 
de responsabilização pelo dano de forma ampla, independente da existência de 
culpa, abrangendo todos os envolvidos na cadeia de geração do dano.

O ponto que chama a atenção, neste passo, é a co-existência de dois 
sistemas típicos de regimes distintos, gerando como resultado uma estrutura 
aparentemente contraditória, ao mesmo tempo em que aparentemente de ex-
trema eficiência. Explica-se.

Nos regimes em que se adota o comando e controle como mote central, 
a exemplo do que fez nossa Política Nacional do Meio Ambiente, é de regra 
que, cumpridas as exigências desse sistema, e obtido o licenciamento ambien-
tal, não esteja o empreendedor sujeito a qualquer espécie de sanção, seja a 
que titulo for, desde que atendidos os regramentos postos para a obtenção do 
licenciamento. Atendido o quanto estabelecido no licenciamento, eventuais 
“efeitos colaterais” da atividade serão havidos como necessários e absorvíveis 
pela sociedade, tudo em nome do desenvolvimento econômico e social. É o 
controle social por meio da regulação e limitação à conduta.

Já nos Estados Democráticos de Direito, em que o Estado intervém o 
mínimo possível sobre as atividades econômicas, o sistema do comando e 
controle perde espaço para a adoção do regime de responsabilidade pelo re-
sultado da atividade. Vale dizer, o empreendedor goza de liberdade maior 
para empreender, mas responde de forma ampla pelos resultados de sua ati-
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vidade que se revelem lesivos aos bens sob proteção do Estado, tais como o 
meio ambiente.   

Nossa Política Nacional do Meio Ambiente trouxe a opção por um sis-
tema híbrido, sob o qual se controla rigidamente a conduta do administrado, 
ao mesmo tempo em que, diante do resultado indesejado pela sociedade, res-
ponde o administrado de forma ampla, e sem limitações de qualquer natureza.

Assim, da conjugação entre os modelos de responsabilidade adotados em 
nosso sistema, verifica-se que, na esfera administrativa, pauta-se a Política Na-
cional do Meio Ambiente pelo controle rígido, intervencionista, regulador da 
conduta do administrado, enquanto que, na esfera civil, organiza-se o sistema 
pela responsabilidade ampla diante do resultado indesejado pela sociedade. 

O resultado final é que nosso sistema é de uma rigidez extrema, elevan-
do o meio ambiente à condição de bem protegido pelo controle da conduta 
de quem o afeta, sem prejuízo da obrigação de reparação ampla, em caso de 
resultado indesejado como decorrência do exercício da atividade controlada.     

A doutrina especializada festejou e festeja nosso sistema, indicando-o 
como um dos mais – se não o mais – desenvolvido dos sistemas de proteção 
ambiental no mundo. No entanto, ainda que concordemos – e seja posição 
generalizada na doutrina – que a Política Nacional do Meio Ambiente, quan-
do estabelecida, trouxe a seu tempo inovações e grau de rigidez na proteção 
ambiental que excediam o que se via no mundo, é igualmente livre de dúvidas 
que a aplicação pratica do sistema às atividades do dia a dia revelou obs-
táculos ao seu sucesso, tendo-se como resultado um quadro indesejado de 
ineficiência do sistema.

Em nossa opinião, dois são os fatores que levaram à ineficiência do sis-
tema. De um lado, todo o sistema de responsabilização civil, extremado em 
seus conceitos, pautado que foi na lei pela responsabilidade objetiva e solidá-
ria, padece em nosso sentir de um problema de origem: o estopim da aplica-
ção desse sistema, o fato gerador de sua aplicação, é aquilo que representa a 
derrocada do sistema em sua esfera administrativa de aplicação: a falha em 
evitar a ocorrência do dano. 

Isso porque, parece livre de dúvidas em matéria ambiental, a efetiva 
reparação do dano, assim colhida como a restauração do statu quo ante, 
revela-se praticamente impossível, o que significa dizer que, em que pese ex-
tremamente rígido o sistema, a ponto de ser taxado por alguns de gerador de 
insegurança jurídica, o resultado de sua aplicação não atingirá, em regra, o 
resultado idealmente desejado.   

Demais disso, por ser da natureza de nosso sistema processual, o perfil 
extremamente longo das discussões judiciais acerca do dano ambiental reve-
la-se igualmente um fator de inviabilização da recuperação do dano. 

Assim, de um lado, vê-se a ineficiência do sistema, em sua matriz civil, 
como um dos pontos a considerar.

De outro lado, e aqui a crítica torna-se mais contundente, também no 
que toca à esfera administrativa de controle deixa a desejar o sistema, quando 
se examina sua eficiência. Isso porque, fundado na atuação rígida e interven-
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cionista do Estado, o sistema, na esfera administrativa, orientado pelo co-
mando e controle, demanda atuação constante dos órgãos estatais, onerando 
excessivamente o erário, e sujeitando o sistema como um todo à ineficiência, 
sempre que ausentes recursos financeiros e/ou materiais bastantes à efetiva 
aplicação de suas ferramentas.       

Ora, não é segredo que, atualmente, faltam recursos financeiros e mate-
riais à implementação e aplicação, pelo Estado, do sistema administrativo de 
controle da conduta dos administrados dedicados às atividades produtivas. 
Ausentes recursos financeiros à adequada remuneração dos agentes públicos, 
e faltantes recursos materiais de apoio, o resultado que se vê, salvo raríssimas 
exceções, é o de entidades estaduais de licenciamento e controle ambiental 
desarticuladas, sem equipamentos adequados, com pessoal com remuneração 
aquém da merecida e, pior ainda, com corpo técnico formado por generalistas 
que, em seu dia a dia, deparam-se com pedidos de licenciamento ambiental 
das mais diversas atividades, representados os interessados por profissionais 
altamente especializados. 

O resultado não poderia ser mais preocupante. Procedimentos de li-
cenciamento ambiental são excessivamente longos, estudos ambientais apre-
sentados pelos empreendedores são criticados pela sua baixa qualidade, os 
agentes licenciadores recebem criticas pela falta de expertise diante dos temas 
submetidos ao licenciamento ambiental e, pior das mazelas do sistema, essas 
questões todas levam a um estado de insegurança geral, que tem como resul-
tado a judicialização do licenciamento ambiental.   

Como consequência, o sistema de controle prévio revela-se incompleto, 
ineficiente, e o sistema de reparação posterior mostra-se igualmente incom-
pleto, resultando em um sistema que, se no papel mostrava-se inovador e efi-
ciente, revelou-se, na prática, ineficiente em seu todo.

O sistema, pois, esgotou-se, em si mesmo, demandando desprendimen-
to para, ao invés de nos atermos à afirmação de que “temos o sistema mais 
avançado do mundo em matéria de proteção ambiental”, passarmos à revisão 
da estrutura, em seu todo, adotando princípios e mecanismos que não apenas 
tornem eficiente o sistema, mas que o tragam à realidade dos novos princípios 
do Direito Ambiental e à nova realidade também das relações sociais. 

3. a nOva realIdade dO dIreItO ambIental e das relações sOCIaIs 

Independentemente de eventuais críticas à eficiência do sistema legal de 
proteção ambiental vigente (particularmente, filio-me às teses de que o sis-
tema, em que pese muito bom quando estabelecido, revela-se hoje defasado, 
anacrônico e ineficiente), o fato é que, com o desenvolvimento de novos para-
digmas no estudo da questão ambiental, e com a adoção de novos princípios 
na teoria do Direito Ambiental e nas relações sociais, parece necessário rever 
a estrutura do sistema, para que sua adequação a esses novos paradigmas e 
princípios permita a continuidade do crescimento social e econômico, sem o 
comprometimento da proteção à higidez ambiental.    
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Ocorre que se esse sistema, típico do regime de exceção, como se disse, 
era necessário em um primeiro momento, para que se impusesse aos setores 
produtivos atender às novas regras, e se, em certa medida, mesmo no atual 
regime democrático ainda se justifica, dado ser o pilar primeiro de relacio-
namento entre Governo e Sociedade, esse sistema, como se dizia, revelou-se 
ao longo do tempo incompleto, ineficaz e extremamente oneroso ao Esta-
do, justificando-se pois revisitá-lo para, à luz dos novos princípios de Direi-
to Ambiental e das relações sociais, propor-se adequações e mecanismos de 
aprimoramento.       

3.1 Os novos Princípios 

Quando do estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente, 
em 1981, orientava-se o Direito Ambiental, em sua base de responsabilidade, 
pelo princípio do poluidor-pagador, segundo o qual cabe ao potencial polui-
dor internalizar os custos da adequação de sua atividade aos parâmetros de 
proteção ambiental.

Nesse contexto é que se insere o sistema de comando e controle: impõe-
-se à produção econômica o dever de adequação a parâmetros que se preten-
de sejam garantidores – ou ao menos minimizadores a montantes aceitáveis 
pela sociedade – de condições tais de operação, pelo setor produtivo, que 
sejam bastantes a evitar a ocorrência do dano ambiental em decorrência da 
atividade levada a efeito.     

Ocorre que, do desenvolvimento do pensamento ambiental, e dos prin-
cípios orientadores do Direito Ambiental como consequência, evoluiu-se do 
conceito do poluidor-pagador para o conceito do usuário-pagador. 

Esses princípios estruturais, ou sobreprincípios, como sustentam alguns 
(particularmente, discordamos da categorização dos princípios, como preten-
de parte da doutrina, mas concordamos que há princípios que são estruturais, 
ao passo que outros são procedimentais), regem a aplicação dos princípios 
outros, esses orientadores dos procedimentos a serem adotados como forma 
de implementação do sistema. 

A adoção do principio do usuário-pagador, não em substituição, mas 
em adição ao principio do poluidor-pagador, impõe a necessidade de revisão, 
ou ao menos de se repensar o sistema de comando e controle. Deixa de ser 
pedra fundamental do sistema o controle da atividade produtiva a partir da 
noção de internalização do custo ambiental da produção econômica – que 
não deixa de existir, bom desde logo frisar – para que se tenha por pedra de 
toque do sistema, antes ainda, a consideração do custo ambiental e social da 
só utilização, em si, dos recursos naturais. Como consequência, não mais ape-
nas a atividade degradadora passa a ser objeto de controle, pela consideração 
do risco decorrente de seu exercício: passa-se a controlar também e antes o 
uso dos recursos naturais em si, dada a consciência de sua finitude e a aceita-
ção da sua já condição de escassez.     
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Sob a consideração do principio do poluidor-pagador, sobressai a apli-
cação, na pratica, do principio da prevenção como ferramenta de orientação 
do licenciamento ambiental. Por outras palavras: para que se materialize o 
atendimento ao principio do poluidor-pagador, aplica-se no licenciamento 
ambiental a prevenção, de forma a que, ao se prevenir os resultados adversos 
ao meio ambiente em razão da atividade sob licenciamento, se tenha como 
resultado a internalização, pelo empreendedor, dos custos de adequação da 
atividade à condição de não-causadora de resultados ambientais indesejados. 
Regula-se a conduta do empreendedor, impondo-se-lhe custos para o exercí-
cio da atividade produtiva, tudo sob a visão de prevenção às condutas que se 
pretende evitar.

Já sob a consideração do principio do usuário-pagador, vai-se além, 
para se atribuir valor econômico ao recurso de que se apropria o empreende-
dor para a realização de sua atividade, de forma que, para além de se aplicar 
a prevenção como elemento de obtenção de uma atividade conduzida sob 
forma adequada, com internalizacão de custos ambientais, avança-se para se 
acrescentar – veja-se bem, não se trata de substituir forma de abordagem da 
atividade produtiva, mas sim de se acrescentar ferramenta outra de controle 
à atividade licenciatória – a consideração do custo ambiental não apenas da 
alteração/degradação do meio, mas também para se considerar o custo de 
apropriação dos recursos naturais que, bens de natureza difusa, são apropria-
dos pela atividade produtiva em favor da geração de riquezas que, ao final, 
restarão privadas.       

Já aqui se vê um avanço: o licenciamento ambiental deixa de ser apenas 
preventivo à conduta indesejada, para assumir também o controle do uso 
indiscriminado de recursos naturais que, na forma de nossa Constituição Fe-
deral, devem servir à presente e às futuras gerações, igualmente, cabendo pois 
racionalizar seu uso. 

Nesse contexto, surge a proposta de consideração do arcabouço legal 
de proteção ambiental a partir, sempre, dos valores e princípios que o regem, 
para que, no exame e aplicação das normas de controle da atividade produ-
tiva se tenha por norte, sempre, não o conteúdo expresso imediato de um co-
mando normativo objetivo, mas sim o princípio informador desse conteúdo 
normativo objetivo e, mais ainda, o valor indicador da existência do princípio 
invocado como função direta da aplicação – ou ainda desconsideração – do 
conteúdo normativo objetivo. Por outras palavras, a abordagem das normas 
de controle ambiental passa a impor ao intérprete, sempre, que vá além, ex-
ceda a mera aplicação imediata da norma de regramento das relações sociais, 
para considerar o acerto desta diante do objetivo maior, amplo, revelado pe-
los valores e princípios que a orientam, sempre sob o mote da busca pela 
preservação dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações.   

Essa nova realidade, de consideração de princípios adicionais à mera 
aplicação do comando e controle como mote da atuação do Estado sobre 
a atividade produtiva, e de interpretação normativa a partir não da relação 
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imediata, mas com abordagem vinculada ao atendimento a valores e princí-
pios, altera por completo a função do Estado diante da questão ambiental, 
demandando novos sistemas, como defenderemos adiante.

3.2 Os novos temas de Consideração ambiental

Paralelamente – e, na verdade, de forma concomitante e interagente – ao 
desenvolvimento dessas novas formas de abordagem e consideração das re-
lações sociais no que concerne à proteção ambiental, o surgimento de novos 
meios de produção, produtos, e, naturalmente, efeitos daí decorrentes sobre o 
meio ambiente e a sociedade, assim como a conscientização do meio científico 
– e depois da sociedade em geral – diante de questões fundamentais à sobrevi-
vência humana também levaram a uma nova realidade, impondo o repensar 
dos sistemas legais de proteção ambiental.

Isso porque, quando do estabelecimento de nossa Política Nacional de 
Meio Ambiente (em 31.8.1981), e mesmo de nossa Constituição Federal, não 
informavam a produção legislativa temas como a geração de ruídos, vibra-
ções e outros que afetam o meio ambiente e a sociedade, assim como não 
se cogitava de considerar, nas relações entre produção econômica e prote-
ção ambiental, produtos como os Organismos Geneticamente Modificados 
– OGMs, as Estações Rádio-Base – ERB, e tantos outros novos produtos, 
equipamentos e elementos que trouxeram novas relações entre meio ambiente 
e produção econômica.  

Dois elementos apresentam-se como chave nessa nova realidade, im-
pondo a necessidade de uma nova equação: de um lado, a questão da mu-
dança do clima, como requisito a qualquer consideração outra das questões 
ambientais, já que condição precedente a que se mantenham as condições 
mínimas para manutenção do modo de sociedade em que hoje vivemos, de 
produção capitalista.

De outro lado, surge como evolução ainda adicional ao princípio do 
usuário-pagador o princípio do protetor-recebedor, diante da verificação da 
fundamental importância de determinados agentes para a preservação dos 
ambientes e biomas que, em tantas partes do planeta, restaram já destruídos. 

No campo das relações sociais, acompanhando a percepção dos novos 
riscos, evolui-se de uma postura apartada entre produção econômica e pro-
teção ambiental, para uma nova realidade: o setor empresarial, absorvendo 
os valores que já ganhavam a sociedade civil, passa a portar-se segundo uma 
visão de responsabilidade social informada pelo conceito de sustentabilidade, 
internalizando não apenas o custo ambiental de ordem financeira, mas tam-
bém o custo de imagem e postura ambiental – e social.     

Nesse contexto, teorias novas, como a da responsabilidade compartilha-
da, vêm ao sistema para fazer interagir Estado, sociedade civil e setor produ-
tivo, na busca de se completar o ciclo produtivo com o menor custo ambiental 
e social possível. 
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Não cabe aqui descer a detalhes, mas é de bom tom destacar que o 
desenvolvimento dessas novas posturas, em que o setor produtivo absorve 
os anseios voltados à sustentabilidade, e Estado e sociedade civil juntam-se 
ao setor produtivo na tarefa de reduzir ao extremo possível o resultado não 
contido em ciclo fechado da produção econômica, decorrem da evolução do 
conceito da ética de produção econômica utilitarista, em que meio ambiente 
e recursos naturais são elemento de apropriação de custo irrelevante para a 
produção econômica, para o conceito da ética econômico-ambiental, em que 
a preservação das condições mínimas ambientais integra o custo econômico, 
impondo-se como condição de viabilidade da produção econômica.   

Dessa nova visão da relação entre produção e proteção ambiental é que 
surge o conceito de sustentabilidade, já inicialmente adotado no Relatório 
Brundtland, e mais recentemente absorvido como algo fundamental às re-
lações sociais, em um sistema que bem se define, a nosso ver, na proposta de 
Mario Monzoni e Silvia Llosa, para quem sustentabilidade não é um conceito 
estanque, mas antes um processo, que abrange “a avaliação do cumprimento 
das normas ambientais (tais como as normas de licenciamento ambiental), 
engajamento da sociedade e partes interessadas, consulta pública, transpa-
rência e avaliação de impactos ambientais, sociais e econômicos”.

Trata-se, portanto, de um processo contínuo, onde se inverte a “pirâmi-
de” do processo de verificação de viabilidade de um empreendimento, para se 
substituir os elementos constituintes dessa análise:

O quadro simplifica o processo de verificação de viabilidade de ativida-
des econômicas. O que se vê do quadro acima é que, historicamente, o em-
preendedor partiria da existência de recursos a serem dedicados ao finan-
ciamento de uma atividade produtiva qualquer para, em seguida, escolher a 
atividade a ser desenvolvida, verificando, para tanto, a viabilidade do negócio 
pretendido. Feita essa verificação, e estabelecida a melhor opção do ponto 
de vista da logística do negócio (escoamento de produção, distribuição, etc.), 
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o empreendedor teria como passo final, ou “teto” de sua conduta, o aten-
dimento à lei. Por outras palavras, o empreendedor adotava os parâmetros 
legais como o limite de seu esforço de adequação da atividade que pretendia 
desenvolver à vontade social.  

Com o desenvolvimento da consciência ambiental, e dos instrumentos 
de sua aplicação, no entanto, alterou-se a dinâmica de identificação da via-
bilidade de atividades produtivas, passando o atendimento à lei, da condição 
de “teto”, à condição de “piso” no contexto da verificação dos requisitos de 
viabilidade de uma atividade produtiva. 

Os elementos que passaram a ser adotados, a partir de uma visão de 
sustentabilidade, são basicamente três: (i) a ética empresarial, assim entendi-
da como o exercício da atividade de produção segundo postura de harmoni-
zação entre a busca pela geração de recursos e o respeito a vontade social de 
preservação do meio ambiente; (ii) a inserção social da atividade desenvolvi-
da pela empresa, que corresponde à busca de harmonia entre tal atividade e 
as comunidades de entorno e sob influencia de tal atividade; e (iv) a conside-
ração das “melhores práticas” como elemento indutor de investimentos, ou 
seja, a verificação das melhores tecnologias adotadas pelas demais empresas 
do mesmo setor, para que sejam também adotadas no negócio pretendido. 

O que se vê, portanto, é que a inserção do conceito de sustentabilidade 
no contexto das relações sociais, com efeitos sobre a consideração da viabili-
dade das atividades econômicas, trouxe como efeito o deslocamento da con-
sideração do atendimento à legislação incidente, que da condição de “teto”, 
de patamar superior para tal exercício, passou a ver tratada como “piso”, ele-
mento mínimo e inicial do processo de verificação da viabilidade da atividade 
sob a premissa da sustentabilidade.  

A nova dinâmica bem demonstra a alteração do papel da lei como fa-
tor de indicação de viabilidade de uma determinada atividade: de elemento 
maior, último, a ser considerado, ou seja, de “teto”, o atendimento à lei, em 
sentido estrito, passa a representar o passo primeiro, o “piso” para o exame 
de viabilidade de uma determinada atividade produtiva. 

3.3 a Conclusão do Ponto

Da verificação desse novo contexto, em que interagem novos meios de 
produção, produtos, elementos e questões fundamentais à sobrevivência hu-
mana, tudo levando ao acolhimento de novos princípios e conceitos, tanto no 
campo das relações sociais quanto no direito, conclui-se ser imprescindível 
revisitar a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e demais instrumentos 
legais de primordial importância, voltados à preservação e proteção ambien-
tal, de maneira a que se possa verificar em que medida se coadunam com a 
nova realidade, ou demandam aperfeiçoamento. É o que se fará no próximo e 
derradeiro tópico deste breve trabalho. 
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4. a PrOPOsta

O que se viu ao longo deste texto é que o sistema legal de proteção 
ambiental adotado no Brasil, cujas regras gerais encontramos na Lei de 
Política Nacional do Meio Ambiente, revela-se anacrônico e ineficiente 
diante da busca da sustentabilidade como mote orientador do exercício da 
atividade produtiva.  

Nesse contexto, para que se possa aprimorar o sistema, elevando a con-
tribuição dos sistemas legais de controle e proteção ambiental para o alcance 
da sustentabilidade, entendemos que duas ordens de medidas devem ser ado-
tadas. De um lado, o fortalecimento e aprimoramento dos sistemas existen-
tes, de forma a que se tornem mais eficientes e garantam segurança jurídica 
ao exercício das atividades produtivas a ele submetidas. De outro lado, pela 
adoção de sistemas adicionais, fundados na mecânica de incentivos e desestí-
mulos, marcados pelo conceito das exclusões, salvaguardas e induções, como 
mecanismo de indução do mercado ao exercício de atividades sustentáveis, 
em detrimento das atividades menos adequadas ao mote da sustentabilidade.    

No que toca ao fortalecimento e aprimoramento dos sistemas existen-
tes, entendemos que a atividade licenciatória deve ser privilegiada, a uma 
dedicando-se parcela maior do orçamento à qualificação de mão-de-obra e 
obtenção dos recursos materiais necessários ao seu exercício. A duas, pela re-
visão da legislação aplicável, para se dar maior força e autonomia às decisões 
administrativas, deixando-as livres de questionamentos por terceiros.

Já no tocante à adoção de sistemas adicionais, defendemos o desenvolvi-
mento de mecanismos de incentivo e desestímulo, conforme dito acima. 

O fundamento para tanto reside no texto do artigo 170, VI, da Consti-
tuição Federal, que indica a defesa do meio ambiente como um dos pilares 
da ordem econômica, autorizando a concessão de “tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação” (redação conferida pela EC 42, de 19.12.2003). 
A previsão desse tratamento diferenciado, trazida à realidade constitucional 
pela Emenda Constitucional 42, de 19.12.2003, viabiliza o uso de ferramenta 
de eficiência única – o tributo – como instrumento de orientação da economia 
em direção à sustentabilidade. 

Isso porque, ao trazer a autorização em questão ao sistema, o legisla-
dor constitucional abriu a possibilidade de não apenas se continuar a adotar 
mecanismos de estímulo à proteção ambiental (como o ICMS ecológico, por 
exemplo), mas também deu espaço à adoção de sistemas de desestímulo, sem-
pre pelo trato da carga tributária incidente sobre o bem, serviço, produto ou 
atividade que se pretende estimular ou deprimir.

Não se vai aqui descer a detalhes acerca da forma de estabelecimento 
dos sistemas de estímulo e desestimulo às atividades produtivas sob a pers-
pectiva da sustentabilidade. O exercício legislativo para tanto deve observar 
como parâmetros a competência, assim como os limites e regras constitucio-
nais aplicáveis.  
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O que entendemos relevante aqui destacar é que já há exemplo de sis-
tema de estímulo e depressão de atividades econômicas a partir do interesse 
da sustentabilidade. Com efeito, o setor financeiro já desenvolveu sistema em 
tudo interessante ao que aqui buscamos: trata-se dos Princípios do Equador, 
protocolo de regras e valores adotado por grupo de instituições financeiras de 
vários países, por meio do qual se estabelece condições ao financiamento de 
atividades produtivas de potencial degradador, garantindo assim critérios de 
controle e proteção ambiental que excedem os parâmetros legais.

Tal sistema opera de acordo com três planos essenciais: exclusões, sal-
vaguardas e induções. Nega-se financiamento às atividades que, segundo de-
terminados critérios, revelam-se por demais potencialmente degradadoras 
do meio ambiente. Impõe-se exigências ao financiamento de outras ativida-
des que, em que pese degradadoras, admitem controles se aplicados deter-
minados cuidados essenciais, e se concede financiamento a taxas atrativas 
a atividades havidas como dotadas de postura especialmente positiva sob a 
ótica ambiental.     

No que tange à adoção de sistema similar pelo Estado, esse exercício 
deve sempre ser realizado segundo algumas premissas e perspectivas básicas 
fundamentais. A primeira dessas premissas reside na consideração da questão 
climática em qualquer instrumento a ser estabelecido, seja para estimular, seja 
para deprimir qualquer atividade. 

Para tanto, revela-se fundamental ter-se em mente o conteúdo da Con-
venção-Quadro sobre a Mudança do Clima, da qual o Brasil é signatário, 
assim como a Lei de Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 
12.187, de 29.12.2009). Releva destacar, desde já, que tal lei adota o sistema 
de metas setoriais como mote orientador, o que indica que o legislador in-
fraconstitucional deve tomar em consideração tal elemento ao criar os me-
canismos de estímulo ou depressão de atividades econômicas a partir de sua 
consideração ambiental.

Outro aspecto fundamental diz respeito às florestas brasileiras. Ainda 
na seara da questão do clima, é cediço que, para o Brasil, releva a questão 
da preservação e recuperação de nossas florestas como tema central, dado 
sermos o único país do mundo em que as emissões de Gases de Efeito Estufa 
– GEE terem por fonte principal não a queima de combustíveis fósseis, mas a 
queimada e o desmatamento.

Diante desses elementos, a implementação da regra posta no inciso VI 
do artigo 170 da Constituição Federal deve buscar (i) desonerar os setores 
produtivos cuja emissão de GEE seja reduzida diante de outras atividades do 
mesmo setor; e (ii) estimular o investimento em atividades voltadas à recupe-
ração e proteção florestal no país. 

Adicionalmente, tomados os setores produtivos a que se refere o arti-
go 11, § Único, da Lei nº 12.187/2009, deverá o legislador buscar estabelecer 
ônus tributário adicional às atividades que se pretende deprimir, assim iden-
tificadas como aquelas causadoras de maiores emissões de GEE e/ou poten-
cialmente causadoras de significativa degradação ambiental. De outro lado, 
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deverá o legislador desonerar as atividades que, pela baixa emissão de GEE, 
e/ou pelo reduzido potencial degradador, reclamam indução. 

Já no tocante à manutenção de nossas florestas, o sistema trazido à reali-
dade pelo inciso VI do artigo 170 da Constituição Federal viabiliza a adoção 
de sistemas de desoneração tributária aos empreendimentos e empresas que 
investirem em projetos de preservação e proteção de florestas, possibilitando 
assim a implementação do princípio do protetor-recebedor, sob o qual se tra-
rá benefícios ambientais diretos, com a redução das emissões de GEE em sua 
fonte principal em nosso país.  

O resultado da conjugação entre um sistema de comando e controle for-
talecido e eficiente, aliado à indução do desenvolvimento de atividades identi-
ficadas com o propósito da redução das emissões de GEE e do impacto degra-
dador, a partir da desoneração ou imposição de ônus tributário, certamente 
tornarão cada vez menos necessária a aplicação dos sistemas de reparação e 
indenização de danos ambientais causados por atividades antes licenciadas 
por um sistema de comando e controle ineficiente e sobrecarregado. E quanto 
menor a incidência de casos em que se faz necessária a aplicação do sistema 
de reparação e indenização, melhor para a sociedade. 

5. COnClusãO   

Do momento em que estabelecido o sistema de proteção ambiental tra-
zido pela Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), até os 
dias atuais, a evolução dos princípios e conceitos do Direito Ambiental e das 
relações sociais impõe a adoção de novos instrumentos, como forma de se dar 
resposta aos novos desafios da harmonização entre meio ambiente e produ-
ção econômica. Esses novos instrumentos devem ter por fonte a autorização 
constitucional para o uso de sistemas de estímulo e depressão econômica pela 
via tributária, conforme trazido pela redação dada ao inciso VI do artigo 170 
da Constituição Federal, por força da EC 42. Da soma entre os sistemas hoje 
vigentes, que reclamam reforço e aprimoramento, e os novos instrumentos 
que se propõe sejam adotados, certamente chegar-se-á a uma condição de 
maior controle do risco ambiental em nosso país, aproximando-se nossas es-
truturas do tão almejado desenvolvimento sustentável.   
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1. IntrOduçãO

A maior parte das emissões de gases de efeito estufa (GEE) do Brasil 
decorrem do corte e queima de florestas. Esse processo de alteração do uso 
do solo – de floresta para pastagens, agricultura, urbanização – gera sérios 
problemas socioambientais, uma vez que dificulta a adaptação dessas áreas 
em relação aos efeitos adversos da mudança climática. Importante e neces-
sário, portanto, que a Política Climática cuide da proteção e recuperação das 
florestas nativas e dos serviços ambientais por ela providos. 

A Lei 12.187/2009, a qual institui a Política Nacional sobre Mudança no 
Clima (PNMC), trouxe diversos instrumentos e mecanismos, tanto de mitiga-
ção quanto de adaptação. Não obstante, a PNMC deixou de prever expres-
samente o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) como um instrumento 
de incentivo positivo para a preservação e recuperação das florestas. Tendo 
em vista que o artigo 6º, inciso XI preconiza a adoção de mecanismos finan-
ceiros e econômicos no âmbito nacional, referente à mitigação e à adaptação 
à mudança do clima, existe na referida norma um indicativo para a utilização 
do PSA nessas ações. 

Em diversos países o PSA demonstrou ser um poderoso instrumento de 
incentivo positivo para a preservação e recuperação ambiental, sobretudo de 
florestas e recursos hídricos. O Direito Ambiental Brasileiro, como se sabe, 
concentrou-se em instrumentos de comando e controle. A adoção de uma 
política de recompensa pela preservação dos serviços ecológicos tem sido tra-
tada como um novo enfoque da questão ambiental: quem ajuda na preserva-
ção do meio ambiente merece uma contrapartida. Trata-se do princípio do 
preservador recebedor.

O Congresso Nacional discute atualmente a necessidade de adoção do 
sistema de PSA no âmbito federal. O Projeto de Lei (PL) nº 5.487/09, ao qual 
estão apensados os demais projetos sobre o tema, propõe a criação de uma 
Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA). Esses 
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projetos receberam parecer favorável dos Relatores da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, bem como da Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 
Deputados. Enquanto isso, alguns entes federados já adotaram o PSA em 
seus ordenamentos jurídicos, a exemplo do Amazonas, Acre, São Paulo, San-
ta Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

O presente artigo tem como objetivo analisar a possibilidade de utiliza-
ção do PSA como um instrumento econômico da PNMC voltado à recupe-
ração e preservação das florestas. Essa análise inicia com o detalhamento da 
PNMC e do PSA, em particular no que tange às florestas. O estudo de caso 
da Política Estadual de Mudanças Climáticas de São Paulo pretende verifi-
car a forma pela qual esse ente federado recepcionou em seu ordenamento 
jurídico o sistema de PSA como instrumento de sua política climática. Por 
fim, busca-se evidenciar a relevância e possibilidade jurídica de adoção do 
sistema de PSA como mecanismo de adaptação e mitigação pelo Gestor Pú-
blico Federal da PNMC.

2. COnsIderações sObre a POlítICa naCIOnal sObre mudança dO ClIma e 
flOrestas 

O 4º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mu-
dança Climática1 traz importantes recomendações aos países acerca das me-
didas voltadas à mitigação2 e à adaptação3. Mencionado relatório identifica, 
nos países tropicais, o desmatamento como sendo a principal fonte de emis-
sões de gases provocadores do efeito estufa (GEE). Nesse cenário, o Brasil 
figura entre os maiores emissores de GEE’s do planeta, já que são considera-
dos os gases lançados na atmosfera por causa das queimadas decorrentes do 
desmatamento. Por outro lado, reduzir o desmatamento permitiria ao Brasil 
diminuir as suas taxas de emissões de CO² sem comprometer substancialmen-
te as suas taxas de crescimento economico. Isse diferencia o Brasil de outros 
países que, para reduzir suas taxas de emissão, devem substituir sua matriz 
energética. Por esse motivo, diz-se que o Brasil tem um grande potencial de 
mitigação a baixo custo com a redução do desmatamento. 

Muito embora o Brasil não faça parte do Anexo I do Protocolo de Quio-
to, assumiu em Copenhagen, durante a COP-15, o compromisso voluntário 
de reduzir em 38,9% suas emissões de GEE. Para alcançar essa meta e promo-

1  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2007: Synthesis Report. Disponível em < 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/spms4.html> Acesso 25.fev.2010.
2  “Mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de 
produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os 
sumidouros.” (art. 2º, VII, da Lei 12.187/09).
3  “Adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos 
atuais e esperados da mudança do clima.” (art. 2º, I, da Lei 12.187/09).
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ver ações de adaptação aos efeitos adversos da mudança do clima4, foi institu-
ída a PNMC através da Lei 12.187 de 29 de dezembro de 2009. Os princípios 
que orientam a PNMC são a prevenção, a precaução, a participação cidadã, 
o desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas (esse último apenas no âmbito internacional). A PNMC 
e as ações dela decorrentes serão executadas sob a responsabilidade dos entes 
políticos e dos órgãos da administração pública, considerando e integrando 
as ações promovidas por entidades públicas e privadas. No entanto, a PNMC 
considera que “[...] todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e 
futuras gerações, para redução dos impactos decorrentes das interferências 
antrópicas sobre o sistema climático” (art. 3ª, I, da Lei 12.187/09).

Vale acrescentar que a PNMC dispõe: “[...] serão tomadas medidas para 
prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com 
origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável con-
senso por parte dos meio científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenô-
menos envolvidos” (art 3º, III). É consenso no meio científico que o desma-
tamento configura-se como a principal fonte de emissão de GEE’s no Brasil 
e, portanto, as medidas de mitigação devem concentrar-se no desmatamento 
zero (emissões evitadas).5

Aumentar os sumidouros6 é outro grande desafio da PNMC. De acordo 
com o art. 4ª, inciso IV, a PNMC visará “[...] ao fortalecimento das remoções 
antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional”. 
Dado o imenso passivo ambiental em se tratando de áreas degradadas no 
País, existe um grande potencial de incremento nos sumidouros através das 
mesmas. A recuperação de áreas degradadas, realizada com espécies nativas 
(autóctones) e que permaneçam armazenando CO² (florestas perenes), cons-
titui alternativa de baixo custo, comparada com outras tecnologias de seques-
tro e armazenamento de GEE’s. Essa opção também não demanda tecnologia 
avançada ou grandes investimentos em tecnologia, o que a torna economica-
mente mais viável. Nesse sentido, a PNMC dispõe expressamente que o re-
florestamento e a recomposição de áreas degradadas devem ser incentivados 
(art. 4º, VII), muito embora não sinalize de que forma se fará isso.

A PNMC prevê ainda a implantação de medidas para promover a adap-
tação aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima, em especial aos 
interessados ou beneficiários mais vulneráveis aos seus efeitos adversos (art. 
4º, V). Essas medidas deverão ser implementadas pelas três esferas da Fede-
ração, conjuntamente com os agentes econômicos e sociais interessados ou 

4  “Efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do clima que 
tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais 
e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos.” (L. 
12.187/2009, art. 2º, II).
5   De acordo com o Plano Nacional sobre Mudança no Clima, o Brasil deve “buscar a redução sustentada das taxas de 
desmatamento, em sua média quadrienal, em todos os biomas brasileiros, até que se atinja o desmatamento ilegal zero.”
6  “Sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou 
precursor de gás de efeito estufa.” (L. 12.187/2009, art. 2º, IX).
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beneficiários pelas ações de mitigação (art. 4º, V). As medidas de adaptação 
para reduzir os efeitos adversos da mudança climática e a vulnerabilidade7 
dos sistemas ambiental, social e econômico, assim, constituem diretriz da 
PNMC (art. 5º, III). 

De acordo com o 4º Relatório do IPCC, os atuais esforços são insufi-
cientes para a estabilização das concentrações de GEE na atmosfera, “[...] 
sendo que nenhum esforço de mitigação será o bastante para prevenir a 
mudança climática nas próximas décadas”8. Muitos impactos já são obser-
vados em todo o mundo. Dessa forma, as estratégias de mitigação e a adap-
tação são fundamentais para minimizar os impactos dos efeitos adversos da 
mudança do clima.

As medidas de adaptação são apontadas como obras e ações de alto 
custo, o que desestimula sua concretização, especialmente por parte do Po-
der Público. Nos países pobres, a dificuldade de acesso às tecnologias ou o 
seu alto custo constituem impeditivos relevantes para tomada de medidas de 
adaptação, pelo menos em curto prazo. No Brasil, os principais problemas a 
ser enfrentados pelas medidas de adaptação referem-se aos eventos extremos, 
como enxurradas, enchentes, secas, deslizamentos de terra, ondas de calor 
e frio, tempestades, ciclones e furacões. As cidades enfrentarão problemas 
como o desconforto térmico, aumento dos níveis de poluição, alagamentos, 
propagação de doenças e vetores. Outra preocupação é com a resiliência dos 
ecossistemas e respectivo declínio da biodiversidade, o que poderia resultar 
em extinções de espécies da fauna e da flora. O tema dos refugiados do cli-
ma, ou seja, aquelas pessoas expulsas de suas localidades em razão de efeitos 
adversos da mudança climática, merece maior atenção dos gestores públicos, 
vez que as migrações em massa podem agravar os problemas existentes nos 
locais de destino, como os grandes centros urbanos.9 

No entanto, algumas medidas de adaptação podem ser economicamente 
viáveis e de aplicação imediata. O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáti-
cas, por exemplo, sugere como eficaz medida de adaptação a restauração das 
matas ciliares.10 Outra possibilidade concreta seria a melhoria e incremento 
das áreas verdes e da arborização urbana, já que tal medida afeta a maior 
parte da população brasileira. Acrescente-se que o armazenamento da água 
da chuva, a preservação e recuperação de mananciais e a utilização de trans-

7  “Vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua sensibilidade, 
capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de 
lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos.” 
(L. 12.187/2009, art. 2º, X).
8  Op. Cit., p. 03.
9  Nesse sentido v. JESUS, T. S. “Um novo desafio ao direito: deslocados/migrantes ambientais: reconhecimento, 
proteção e solidariedade.” Dissertação de Mestrado em Direito. Caxias do Sul, UCS, 2009. Disponível em < http://
tede.ucs.br/tde_arquivos/2/TDE-2009-07-02T133513Z-285/Publico/Dissertacao%20Tiago%20Schneider%20de%20
Jesus.pdf> . Acesso em 24.mar.2010.
10  FÓRUM BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Proposta do Fórum Brasileiro de Mudanças Cli-
máticas para o Plano de Ação Nacional de Enfrentamento das Mudanças Climáticas. Disponível em <http://www.
forumclima.org.br/arquivos/Proposta%20do%20FBMC%20para%20o%20Plano%20de%20Ação%20Nacional...
(3).pdf> Acesso 31.mar.2008.
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porte coletivo, ciclovias e facilidades para os pedestres estão entre as medidas 
de baixo custo de implementação e, para elas, existe tecnologia disponível. 

Sempre que possível, as ações de combate à mudança climática devem 
conciliar as medidas de mitigação e adaptação. As estratégias integradas de 
mitigação e adaptação à mudança climática nos âmbitos local, regional e na-
cional constituem diretriz da PNMC (art. 5º, IV). Verifica-se, não obstante, 
uma imensa dificuldade em conciliar tais medidas, seja pelos elevados custos, 
seja pela indisponibilidade de tecnologia. 

Existe uma tendência de associar as ações de mitigação e adaptação à 
chamada ecoeficiência. Não obstante, a restauração de florestas se apresenta 
como uma alternativa de baixo custo e tecnologicamente acessível, tanto em 
se tratando de uma ou outra. Mas, como lembra Vanêsca Buzelato Prestes, 
“temos visto sustentabilidade confundir-se com ecoeficiência”. Lembra a au-
tora que a ecoeficiência é apenas um aspecto da sustentabilidade, devendo ser 
prioridade de governo a diminuição do desmatamento, contando, para tanto, 
com “alternativas econômicas e incentivos para manter a floresta em pé”.11 
Portanto, a falta de tecnologias ecoeficientes para mitigação ou adaptação 
aos efeitos da mudança climática não pode ser utilizada como argumento 
para a inércia do Poder Público e da coletividade, haja vista existirem alter-
nativas disponíveis, a exemplo do desmatamento evitado e da recuperação de 
áreas degradadas. 

3. COnsIderações sObre O sIstema de PagamentO POr servIçOs ambIentaIs e 
mudança ClImátICa  

Entende-se como serviços ecossistêmicos os benefícios que o homem ob-
tém dos ecossistemas, tais como água limpa, ar puro, polinização, sequestro e 
armazenamento de carbono, proteção contra erosão, etc. Esses benefícios são 
fundamentais tanto para o bem-estar humano quanto para a economia. Com 
esse entendimento, ganha espaço a ideia de recompensar àqueles que contri-
buem para a preservação dos serviços ambientais através de programas de 
“Pagamentos por Serviços Ambientais” (PSA). Existem diversas espécies de 
projetos de PSA em todo mundo. Alguns remuneram a preservação da água, 
outros o sequestro e armazenamento de carbono, a manutenção da paisagem 
natural, a conservação da biodiversidade, dentre outros. 

 O Projeto de Lei (PL) nº 5.487/09, o qual atualmente tramita na Câmara 
dos Deputados, considera como ambientais os “[...] serviços desempenhados 
pelo meio ambiente que resultem em condições adequadas a sadia qualidade 
de vida.” (art. 2º, I). Vale salientar que o referido PL visa tanto estabelecer 
a Política Nacional de Serviços Ambientais (PNSA), o Programa federal de 
PSA, bem como quanto suas formas de controle e financiamento. O mérito 

11  PRESTES, Vanêsca Buzelato. Entrevista concedida para o site Observatório Eco em 16.03.2010. Disponível em 
<http://www.planetaverde.org/index.php?pag=2&sub=1&cod=242>  Acesso 18.mar.2010
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do citado PL, bem como dos demais projetos de lei que tratam da mesma ma-
téria12, é a valorização dos serviços ambientais.  Através desse marco legal, o 
Direito Ambiental Brasileiro passa a contar com um mecanismo de incentivo 
positivo para as condutas ambientalmente desejáveis, como a preservação e 
a recuperação das florestas. Além disso, pensando a partir da lógica do in-
centivo, pode-se obter novas formas de preservação ambiental no País. É o 
que preconiza o princípio do preservador-recebedor: quem contribui para a 
preservação merece uma contrapartida dos beneficiários dessa preservação 
como forma de incentivo a essa conduta. 

O Brasil tem sua estrutura de Direito Ambiental concentrada nos instru-
mentos de comando e controle. Muito embora o Direito Ambiental esteja em 
construção, é cediço que os mencionados instrumentos não alcançaram no 
País a efetividade necessária para fazer frente aos complexos problemas am-
bientais. A dificuldade de implementação de medidas de comando e controle 
dá lugar à impunidade. Sabe-se que a impunidade de quem degrada, somada 
à falta de incentivo àqueles que preservam, constitui verdadeiro incentivo ne-
gativo à conservação da natureza – e é isso o que tem fomentado o hodierno 
conflito entre a questão ambiental e o crescimento economico. Disso se con-
clui que o Direito Ambiental Brasileiro carece de instrumentos de incentivo 
positivo os quais estimulem as condutas de preservação e conservação . 

Considera-se PSA, de acordo com o PL nº 5.487/09 a “[...] retribuição 
monetária ou não, às atividades humanas de restabelecimento, recuperação, 
manutenção e melhorias dos ecossistemas que geram serviços ambientais e 
que estejam amparados por planos e programas específicos.” (art. 2º, II).

A adoção de mecanismos de incentivo positivo, tais como PSA, confere 
ao Direito Ambiental uma função promocional. A lógica do PSA, por conse-
guinte, é o estímulo às condutas ambientalmente desejáveis, através da remu-
neração dos provedores13. Segundo Melissa Furlan, o PSA operacionaliza a 
um novo princípio de Direito Ambiental: o princípio do protedor-recebedor 
(ou provedor-recebedor). Nas palavras da autora:

“Após constatar que as normas ambientais de cunho exclusivamente prote-
tivo-repressivo nem sempre garantem o efetivo respeito ao meio ambiente, 
propomos que o Direito assuma de modo mais ativo sua função promocio-
nal, incentivando comportamentos e ações ambientalmente desejáveis por 
meio das sanções positivas e da utilização do princípio do protetor-recebe-
dor, via sistema de pagamento por serviços ambientais.”14

12  Apensado ao PL nº 5.487/09, encontra-se o nº PL 6.005, de 2009. Apensados ao PL nº 792/07 encontram-se os PL nº 
1.190, nº 1.667 e nº 1.920, todos de 2007, e o nº 5.487, nº 5.528 e nº 6.204, de 2009. Apensados ao PL nº 1.190/07 encon-
tram-se os PL nº 1.999 e nº 2.364, ambos também de 2007. De acordo com a movimentação do dia 30.03.2010, os pro-
jetos mencionados receberam parecer favarável dos Relatores da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, bem como da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 
Deputados (Disponível em <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=348783>. Acesso 01.abr.2010.). 
13  Entende-se como “provedores de serviços ambientais” as pessoas físicas ou jurícas que adotam medidas conservacionistas 
e que, com tais medidas, garantem o fluxo de serviços ecossistêmicos aos beneficários/usuários desses serviços.
14  FURLAN, Melissa. A Função Promocional do Direito no panorama das mudanças climáticas: a ideia de paga-
mento por serviços ambientais e o princípio do protetor-recebedor. [tese de doutorado] São Paulo: PUC, 2008. 296 p.
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O PSA é apenas um (talvez o primeiro) mecanismo desenvolvido com 
base no conceito do provedor-recebedor. Encontra-se em aberto a possibi-
lidade de estudo e desenvolvimento de outros mecanismos baseados nesse 
conceito. Isso é especialmente significativo se for considerado que a tutela 
do meio ambiente no Brasil está concentrada em instrumentos de repressão 
(comando e controle). 

Com efeito, ao operacionalizar os incentivos positivos, o PSA superaria 
a fase histórica do Direito Ambiental brasileiro concentrado em instrumentos 
de repressão. Nesse sentido, Young et. al. lembra que “o falso antagonismo 
entre abordagens de comando e controle e o uso de instrumentos econômicos 
deve ser evitado: o caminho ideal é a combinação dos dois tipos de instrumen-
tos, comando e controle e PSA [...]”.15 Assim, o PSA deve ser visto como um 
complemento dos atuais instrumentos de comando e controle, com o objetivo 
de tornar efetiva a tarefa de preservação ambiental, bem como as medidas de 
mitigação e adaptação aos efeitos da mudança climática. As particularidades 
dessa tarefa, bem como sua complexidade, ao passo que demandam respostas 
efetivas do Poder Público e da sociedade, justificam o emprego de mecanis-
mos econômicos de incentivo positivo, tais como o PSA.

Considera-se que o PSA tem natureza jurídica de um contrato: o pro-
vedor obriga-se a fazer ou não fazer (adotar medidas conservacionistas), e 
o beneficiário, usuário ou interessado na preservação dos serviços ambien-
tais, obriga-se a pagar por isso. Logo, não se está transigindo sobre o meio 
ambiente (bem indisponível), mas sobre a conduta do provedor em manter o 
fluxo de serviços ambientais através da adoção de determinadas medidas con-
servacionistas. Não obstante os interesses privados do provedor e do benefici-
ário, o interesse público na manutenção dos serviços ambientais aproxima o 
Estado do sistema de PSA, que pode intervir como administrador do projeto 
e garante do cumprimento dos contratos. Na prática verifica-se que a maioria 
dos esquemas de PSA tem no Estado o seu facilitador/interlocutor. Conside-
rada sua natureza jurídica como apontado acima, pode-se conceber diversos 
esquemas de PSA, de acordo com o serviço ambiental e as peculiaridades 
locais. Essa flexibilidade na aplicação é a característica mais importante do 
esquema de PSA. 

O PSA apresenta um grande potencial para a preservação e restauração 
de florestas. Em países como a Costa Rica e México, por exemplo, projetos 
de PSA lograram preservar e restaurar áreas florestais. Isso indica que o PSA 
pode se tornar um importante mecanismo para a mitigação e adaptação aos 
efeitos da mudança climática nos próximos anos. 

15  YOUNG, Carlos Eduardo Frickmann; MAC-HNIGHT, Vivian; MEIRELES, Ana Luiza. Land opportunity 
cost: a proposal to avoid deforestation. In.: Public Policy, mitigation and adaptation to climatic change in South 
America.  (Dias, P. L. S. et. al., cords.) Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo – IEA/USP: 
São Paulo, 2009. 283 p.
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4. a POlítICa de mudanças ClImátICas dO estadO de sãO PaulO

O Estado de São Paulo possui particularidades que tornam a gestão 
ambiental  complexa: é o mais populoso do País, a maior economia, o mais 
industrializado, sua capital é uma das maiores cidades do planeta, a maior 
frota de veículos, dentre outros fatores relevantes. Por tudo isso, a demanda 
por qualidade ambiental exige grandes esforços do Poder Público. Os pro-
blemas ambientais enfrentados por São Paulo são históricos e emblemáticos, 
sendo a poluição industrial no município de Cubatão o melhor exemplo da 
luta pela melhoria da qualidade do meio ambiente.

Em relação à mudança climática, importa referir que São Paulo é um 
dos maiores emissores de GEE’s do Brasil em decorrência do setor de trans-
portes, indústria e queimada nos canaviais. Por outro lado, São Paulo é muito 
suscetível aos efeitos adversos da mudança do clima, notadamente às enxur-
radas e secas. Diante desse quadro, diversos atores sociais apontam para a 
urgente necessidade de adoção de medidas de mitigação e adaptação.

Nesse contexto, foi promulgada a Lei nº 13.798/2009, a qual institui a 
Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC-SP), com seus princípios, 
objetivos e instrumentos de aplicação. Significativo para o presente estudo o 
princípio “das responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, o qual reco-
nhece que “os mais desenvolvidos, em um espírito de parceria pró-ativa para 
a conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossis-
tema terrestre, devem tomar a iniciativa no combate à mudança global do 
clima e aos seus efeitos negativos, com urgência na ação efetiva” (art. 3º, VI 
da Lei nº 13.798/2009). Em outras palavras, os beneficiários da preservação, 
assim como os maiores responsáveis pelo agravamento da mudança no clima, 
devem tomar a iniciativa de melhorar a qualidade ambiental.

Dentre seus objetivos, a PEMC-SP prevê: assegurar a compatibilização 
do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do sistema climático; 
estabelecer formas de transição produtiva que gerem mudanças de compor-
tamento, no sentido de estimular a modificação ambientalmente positiva nos 
padrões de consumo, nas atividades econômicas, no transporte e no uso do 
solo urbano e rural, com foco na redução de emissões dos gases de efeito 
estufa e no aumento da absorção por sumidouros; implementar ações de pre-
venção e adaptação às alterações produzidas pelos impactos das mudanças 
climáticas, a fim de proteger principalmente os estratos mais vulneráveis da 
população; preservar e ampliar os estoques de carbono existentes no Estado; 
promover a competitividade de bens e serviços ambientais paulistas nos mer-
cados interno e externo e; criar e ampliar o alcance de instrumentos econômi-
cos, financeiros e fiscais.

Reconhecendo a importância das florestas para questão climática, a PE-
MC-SP prevê, no art. 10, VIII, como medida para disciplinar o uso do solo, 
a delimitação, demarcação e recomposição da cobertura vegetal das áreas de 
Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente, matas ciliares, fragmentos 
e remanescentes florestais. Para alcançar os objetivos em relação às flores-
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tas, a PEMC-SP dispõe, no art. 21, que serão desenvolvidos “estímulos eco-
nômicos para a manutenção de florestas existentes e desmatamento evitado, 
compensação voluntária pelo plantio de árvores, recuperação da vegetação e 
proteção de florestas.”

O principal instrumento previsto na PEMC-SP para a preservação e 
recuperação das florestas é o Programa de Remanescentes Florestais. Na re-
dação do art. 23, esse programa poderá adotar o sistema de PSA para a con-
secução de seus objetivos: 

“Artigo 23 – O Poder Executivo instituirá, mediante decreto, o Programa de 
Remanescentes Florestais, sob coordenação da Secretaria do Meio Ambien-
te, com o objetivo de fomentar a delimitação, demarcação e recuperação de 
matas ciliares e outros tipos de fragmentos florestais, podendo prever, para 
consecução de suas finalidades, o pagamento por serviços ambientais aos 
proprietários rurais conservacionistas, bem como incentivos econômicos a 
políticas voluntárias de redução de desmatamento e proteção ambiental”.

Relevante o conceito de externalidade adotado pela PEMC-SP, a qual 
dispõe que as externalidades podem advir de impacto positivo ou negativo 
sobre indivíduos ou setores não envolvidos numa determinada atividade eco-
nômica. São Paulo adota o PSA como um importante instrumento econômi-
co para fazer frente aos efeitos adversos da mudança do clima, estabelecendo 
que aqueles que são beneficiados pelas externalidades positivas advindas da 
preservação das florestas devem contribuir para a efetiva conservação dos 
serviços ambientais. Verifica-se, com isso, a internalização das externalidades 
positivas. Na outra ponta, quem contribui para a conservação das florestas 
recebe por isso (princípio do preservador-recebedor).

Com o fito de viabilizar financeiramente os projetos de PSA foi alterada 
a constituição e destinação dos recursos do Fundo Estadual de Prevenção 
e Controle da Poluição – FECOP (Lei nº 11.160/2002, alterada pela Lei nº 
14.350/2011). A mensagem da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente ao Governador de São 
Paulo elucida a relevância do PSA:

 “[...] serão contemplados, dentre outros, dispositivos sobre cadastramen-
to, monitoramento, fiscalização, proteção, restauração e uso sustentável 
de florestas nativas. Nesse contexto insere-se o também o Pagamento por 
Serviços Ambientais, que representa um poderoso instrumento econômico 
de incentivo a proprietários de terras para que estes conservem e restaurem 
os ecossistemas e adotem práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis, 
o que deverá contribuir para preservar e recuperar a diversidade biológi-
ca, mitigar efeitos nocivos das mudanças climáticas através do sequestro de 
carbono atmosférico e garantir maior proteção dos solos minimizando per-
das por erosão e reduzindo o aporte de poluição difusa aos cursos d’água.”

O Estado de São Paulo optou por utilizar nas operações financeiras do 
PSA um fundo já existente, eis que compatível com os objetivos da PEMC-
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-SP. A alteração da lei do FECOP consiste em acrescentar-lhe a possibi-
lidade do recebimento de receitas relacionadas a serviços ambientais e a 
previsão de efetuar pagamentos não reembolsáveis aos proprietários rurais 
conservacionistas que participarem dos projetos de PSA como provedores 
de serviços ambientais. Como lembra o Governador do Estado de São Pau-
lo, em sua mensagem à Assembleia Legislativa, “a implementação do pa-
gamento por serviços ambientais, além de viabilizar a Política Estadual de 
Mudanças Climáticas e o Programa Estadual de Remanescentes Florestais, 
incentiva a preservação e a recuperação de florestas nativas, constituindo 
instrumento de gestão inovador, com significativos benefícios para a quali-
dade ambiental do Estado”. 

Três novas fontes de recursos para o FECOP foram previstas na nova 
redação do art. 2º do FECOP: multas impostas aos infratores da legislação 
ambiental que forem convertidas em serviços de preservação, melhoria e re-
cuperação da qualidade ambiental (inciso IX); doações de pagadores de ser-
viços ambientais, efetuados com a finalidade específica de remunerar serviços 
ambientais no âmbito de projetos desenvolvidos pelo Poder Público (inciso 
X) e; remunerações pela fixação e sequestro de carbono em projetos desenvol-
vidos pelo Poder Público no âmbito do Programa Estadual de Remanescentes 
Florestais (inciso XI). A viabilidade de aplicação dos recursos em projetos de 
PSA encontra-se no art. 3º, §2º, o qual dispõe que “os recursos do FECOP 
poderão ser aplicados a fundo perdido quando o tomador for pessoa física ou 
jurídica de direito privado, no caso de pagamento por serviços ambientais no 
âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais, instituído pela 
Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009”. 

Ressalte-se que a aplicação dos recursos do FECOP em projetos de PSA 
deverão priorizar (1) as regiões mais atingidas por catástrofes naturais rela-
cionadas ao clima, (2) os municípios com maiores índices de vulnerabilidade 
a mudanças climáticas, (3) os setores da economia mais afetados pelas mu-
danças do clima e, (4) os municípios que aportem contribuições e contrapar-
tidas ao Fundo (art. 26 da PEMC-SP). 

Ainda que os recursos do FECOP sejam aplicados a fundo perdido e 
destinados às pessoas físicas e jurídicas de direito privado, entende-se tal 
aplicação como um verdadeiro investimento em ações efetivas de adap-
tação e mitigação da mudança climática. Importante se salientar que os 
pagamentos devem ser feitos apenas àqueles proprietários conservacionis-
tas que aderirem aos projetos de PSA. Esses projetos, como já apontado 
acima, deverão priorizar áreas sensíveis aos efeitos adversos da mudança 
do clima, como, por exemplo, matas ciliares e o entorno de mananciais 
utilizados para abastecimento de água. Outrossim, investir recursos em 
preservação e recuperação florestal pode significar uma alternativa mais 
econômica do que obras de engenharia, como, por exemplo, estações de 
tratamento de água.  

A PEMC-SP, assim como o Programa Estadual de Remanescentes Flo-
restais e o sistema de PSA do Estado de São Paulo foi regulamentado através 
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do Decreto 55.947 de 24 de junho de 2010. A partir desse marco regulatório, 
fica o gestor público autorizado a criar projetos de PSA para fins de mitiga-
ção e adaptação em diversas frentes conservacionistas16.

5. POlítICa naCIOnal de mudanças ClImátICas e PagamentO POr servIçOs 
ambIentaIs: neCessárIa IntegraçãO 

Diante de uma (provável) futura Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais surge uma questão: existe algum óbice à utilização do 
PSA enquanto mecanismo da PNMC? Entende-se que, a exemplo da PEMC-
-SP, a PNMC teria no PSA um poderoso mecanismo de incentivo à preser-
vação e restauração das florestas nativas. Isso é especialmente relevante ao se 
considerar que existe na recuperação e na manutenção da floresta em pé um 
grande potencial para medidas de mitigação e adaptação. 

A Lei 12.114 de 09 de dezembro de 2009, a qual cria o Fundo Nacional 
de Mudanças do Clima, prevê que os recursos desse fundo serão aplicados 
“em apoio financeiro, não reembolsável, a projetos relativos à mitigação da 
mudança do clima ou à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos” 
(art. 5º, inciso II). No seu art. 5, §4º, XI, a Lei 12.114/2009 prevê expressa-
mente a possibilidade de aplicação dos recursos em atividades de “pagamen-
tos por serviços ambientais às comunidades e aos indivíduos cujas atividades 
comprovadamente contribuam para a estocagem de carbono, atrelada a ou-
tros serviços ambientais”.

Dessa forma, entende-se que, apesar de não ter recepcionado expressa-
mente o sistema de PSA, a PNMC indiretamente o recepciona dentre seus 
instrumentos quando faz referência, no art. 6º, IX, aos “os mecanismos fi-
nanceiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à mitigação e à adap-
tação à mudança do clima”, assim como o Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima (art. 6º, II). Lembre-se, ainda, que constitui diretriz da PNMC a 
utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de 
mitigação e adaptação à mudança do clima (art. 5º, VII).

16  Artigo 63 – Fica instituído o Pagamento por Serviços Ambientais a Projetos de proprietários rurais, conforme 
previsto no artigo 23 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, com o objetivo de incentivar a preservação e 
recuperação de florestas nativas. 
Parágrafo 1° – A Secretaria do Meio Ambiente definirá, por meio de norma própria, os Projetos de Pagamento por 
Serviços Ambientais, observando os seguintes dispositivos: 
1. Os Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais poderão incluir as seguintes ações: 
a) conservação de remanescentes florestais; 
b) recuperação de matas ciliares e implantação de vegetação nativa para a proteção de nascentes; 
c) plantio de mudas de espécies nativas e/ou execução de práticas que favoreçam a regeneração natural para a for-
mação de corredores de biodiversidade; 
d) reflorestamentos com espécies nativas ou com espécies nativas consorciadas com espécies exóticas para exploração 
sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros; 
e) implantação de sistemas agroflorestais e silvopastoris que contemplem o plantio de, no mínimo, 50 indivíduos de 
espécies arbóreas nativas por hectare; 
f) implantação de florestas comerciais em áreas contíguas aos remanescentes de vegetação nativa para a minimização 
de efeito de borda; 
g) manejo de remanescentes florestais para controle de espécies competidoras, especialmente espécies exóticas invasoras; 
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Pode-se indagar se a inexistência de uma Política Nacional de Pagamen-
to por Serviços Ambientais seria um impedimento para a adoção do PSA 
como mecanismo da PNMC. Havendo expressa previsão da Lei 12.114/2009 
e menção genérica da PNMC, entende-se que há previsão normativa suficien-
te para o gestor público federal utilizar o sistema de PSA. Para a utilização 
do sistema de PSA como mecanismo da PNMC e consequente destinação 
de recursos não reembolsáveis deve existir um projeto prevendo medidas de 
mitigação ou adaptação.

5. COnClusões artICuladas

5.1 O PSA constitui um mecanismo econômico que possui um grande po-
tencial para incentivar a preservação e a recuperação de florestas nativas no 
Brasil.

5.2 Projetos de PSA podem ser utilizados como mecanismo de mitigação e 
adaptação aos efeitos adversos da mudança do clima.

5.3 A adoção do PSA como instrumento da PEMC-SP serve como modelo 
para a sua recepção pela PNMC.

5.4 O Gestor Público Federal deve utilizar o sistema de PSA como mecanis-
mo da Política Nacional de Mudança Climática para a recuperação e preser-
vação de florestas nativas. 
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1. IntrOduçãO

Há alguns anos, o Brasil enfrentou uma grave crise energética. O au-
mento do consumo, aliado à falta de investimentos no setor culminaram no 
“apagão” que afetou o País no início do novo milênio. A sociedade brasileira 
viveu a experiência de se submeter a metas obrigatórias de redução do consu-
mo, sob pena de cortes no fornecimento e multas.

A comunidade científica, as autoridades e a população estão cientes de 
que urge a busca por novas fontes de energia, dada a crescente demanda por 
energia elétrica, própria dos avanços tecnológicos hodiernos. Evitar outros 
episódios de crise de energia significa integrar novas opções, incluindo tecno-
logias que aumentem a eficiência energética, além de fontes alternativas. En-
tre estas, cabe ressaltar a importância do aproveitamento dos resíduos sólidos 
urbanos (RSU).

A geração de resíduos é inerente à vida humana em quaisquer ativida-
des, sejam domésticas, produtivas ou comerciais. A cada ano, verifica-se a 
crescente produção desses resíduos, o que se dá não apenas pelo aumento 
populacional, mas também pelo próprio paradigma consumista do mundo 
moderno. Milhões de toneladas de resíduos são produzidos diuturnamente 
no mundo. Só no Brasil, são 240 mil toneladas por ano1. Uma vez gerado, 
todo esse material precisa ser coletado, afastado de sua área de produção e 
destinado a descarte controlado e adequado, de modo que não cause impac-
tos negativos ao meio ambiente e à saúde humana.

O objetivo do presente trabalho é expor uma proposta para os dois dos 
grandes problemas da sociedade moderna mencionados, quais sejam: a escas-
sez de fontes energéticas e o lixo produzido de forma exponencial nas cidades. 
Para tanto, apresenta o tratamento térmico dos resíduos sólidos urbanos e 
seu posterior aproveitamento para produção de energia como uma possível 
solução para ambas as questões. 

1 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/po-
pulacao/condicaodevida/pnsb/lixo_coletado/lixo_coletado110.> Acesso em 02/02/2011.
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2. destInaçãO dOs resíduOs sólIdOs urbanOs

A lei 12.305, de 02/08/2010, apresenta a seguinte definição de resíduos sólidos: 

Art. 3º  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado re-
sultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou econo-
micamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 2 

Apesar da mudança significativa nos últimos 20 anos, os vazadouros a 
céu aberto, conhecidos como “lixões”, ainda são o destino final dos resíduos 
sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, além impor o tratamento sus-
tentável dos RSU, estabeleceu um quadro inédito de responsabilidade com-
partilhada3, com obrigações que envolvem os cidadãos, as empresas, as pre-
feituras e os governos federal e estaduais.

Vazadouros a céu aberto e aterros controlados ficam proibidos. Todos 
os Municípios terão o prazo máximo de 2 (dois) anos para desenvolverem um 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos. Devem, ainda, construir aterros sa-
nitários e encerrar as atividades dos lixões e dos aterros controlados no prazo 
máximo de 4 anos, substituindo-os por aterros sanitários ou industriais.

O problema da destinação dos resíduos sólidos urbanos há muito desa-
fia governos devido aos graves impactos ambientais (como os gerados pelos 
“lixões”) e financeiros (dado o alto custo de tratamento adequado, sem qual-
quer retorno de capital). Além das questões ambiental e econômica, a socie-
dade em geral não vê com bons olhos qualquer tipo de deposição de resíduos 
nas proximidades de suas residências, seja pelos odores desagradáveis, seja 
pela desvalorização imobiliária.

Os aterros sanitários são locais em que há a acomodação do lixo em solo 
compactado em camadas sucessivas, e posteriormente cobertas por material 
inerte. Deve ser realizada drenagem de gases e percolados. Caso isso não seja 
feito, ou o for de maneira inadequada, gera mal cheiro, contaminação dos 
lençóis freáticos, disseminação de doenças e emissão de metano ( potente gás 
de efeito estufa, cerca de 20 vezes mais poluente do que o CO2).

2  A Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT, em sua norma NBR 10.004, de 2004, define os resíduos 
sólidos como os “resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades de origem industrial, 
doméstica, hospitalar, comercial. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de tratamento 
de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam 
para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face de uma melhor tecnologia disponível”.
3  MONTEIRO, José Henrique Penido et al. Gestão integrada de resíduos sólidos: manual de gerenciamento 
integrado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001, p.38.
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Alguns fatores têm dificultado a aplicação correta do processo de ater-
ragem. Entre eles, o alto custo de instalação e manutenção dentro dos requi-
sitos técnicos para segurança do meio ambiente e da saúde humana, e a falta 
de espaço nos grandes centros urbanos. Mesmo naquelas cidades em que há 
aterros sanitários, vários deles já estão chegando à capacidade máxima, dado 
o exponencial aumento do volume de RSU produzido a cada ano. É o caso de 
Belo Horizonte-MG4. Iminente, portanto a busca de novas alternativas para 
a mitigação do problema. 

3. Waste-tO-energy de resíduOs sólIdOs urbanOs

Para se pensar a questão dos RSU, há que se partir da premissa de que o 
problema pode ser, ele mesmo, uma solução: o lixo pode se tornar uma fonte 
de energia .5

Os RSU constituem uma fonte de energia renovável e envolvem produ-
tos com alto potencial energético, além de matérias-primas que se originam a 
partir de material orgânico. Todos esses organismos que podem ser aprovei-
tados como fontes de energia são chamados de biomassa6.

De acordo com a diretiva 2003/30/CE, biomassa é uma fração biode-
gradável de resíduos procedentes da agricultura, silvicultura e indústria, bem 
como da fração biodegradável de resíduos domésticos7. Sendo formada pela 
combinação de dióxido de carbono da atmosfera e água na fotossíntese da 
clorofila, produz hidratos de carbono. A energia solar é armazenada nas li-
gações químicas dos componentes que forma a estrutura molecular da bio-
massa. Sendo assim, se for queimada de modo eficiente, haverá a produção 
de dióxido de carbono e água. Portanto, pode-se concluir que se trata de um 
recurso renovável, dado caráter cíclico do processo8.

A biomassa como fonte energética foi utilizada pelo ser humano des-
de os tempos remotos. Após a descoberta do valor energético dos combustí-
veis fósseis, seu uso se tornou insignificante. Mas sua valorização como fonte 
energética volta à tona, movida pela necessidade de se buscarem novas (ou 
“velhas”) fontes de energia.  Portanto, o desperdício dessa fonte energética 
renovável é inconcebível nos dias atuais, dado o exponencial aumento na de-
manda por energia, ao lado da limitação na oferta de combustíveis fósseis, 
cujos custos estão cada vez mais altos.

4  CANÇADO, Cláudio Jorge; LESSA, Emerson Ribeiro; PARREIRA, Fabrício Vilela. XI-093 - Avaliação do poder 
calorífico dos resíduos sólidos urbanos com características domiciliar e comercial da cidade de Belo Horizonte/MG. 
Disponível em <http://www.saneamento.poli.ufrj.br/documentos/24CBES/XI-093.pdf> Acesso em 30/09/2010. 
5  BUENO, Chris. O lixo da energia. 2008. Disponível em <http://cidadesustentavel.com> Acesso em 20/02/2011.
6  MARTINS, Osvaldo Stella. Aproveitamento da Biomassa para a Geração de Energia Elétrica. Brasília: Centro 
Nacional de Referência em Biomassa – CENBIO, 2008, p. 3.
7  CCE – Comissão das comunidades européias. Livro verde sobre a gestão dos bioresíduos na União Européia. 
2008. Disponível em <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0811:FIN:PT:PDF> 
Acesso em 20/03/2010.
8  MARTINS, Osvaldo Stella. Op. cit, p. 4.
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Os recursos energéticos renováveis oferecem inúmeras vantagens para 
um cenário de carência generalizada de energia, porque, além do amplo le-
que de possibilidades de uso, podem ser controlados com tecnologias apro-
priadas, minimizando as conseqüências ambientais indesejáveis. Esse imenso 
potencial deve ser aproveitado. Segundo Hinrichs9, as fontes renováveis de 
energia fornecem aproximadamente 9% do potencial mundial, que aumenta 
para 22% caso sejam incluídos todos os recursos biomassa.

A conversão de resíduos em energia (Waste to energy-WTE), já utilizada 
em vários países desenvolvidos há mais de 25 anos, é considerada uma opção 
ambientalmente correta, porquanto constitui fonte de energia limpa e renová-
vel, com menor impacto ambiental, quando comparada à maioria das demais 
fontes energéticas. Isso devido aos grandes avanços tecnológicos obtidos no 
controle da qualidade do ar, que atualmente atinge os mais exigentes padrões 
de qualidade estabelecidos pelas Agências de Proteção Ambiental, ao empre-
garem processos de múltiplos estágios de tratamento das emissões gasosas da 
combustão e, assim, obterem alta performance de controle ambiental com o 
tratamento de 99% das emissões gasosas10. 

Os aterros sanitários que utilizam o método de extração de gás metano 
por meio de malha de tubulações e posterior queima para operação de gera-
dor elétrico ou para produção de calor são usados em várias partes do mundo 
e também, de modo incipiente, no Brasil, notadamente no Aterro Bandeiran-
tes no Estado de São Paulo. 

Mas, além da necessidade de alto investimento, o que inviabiliza o mé-
todo na grande maioria das cidades brasileiras, todos os riscos amplamente 
conhecidos à saúde pública decorrentes do aterro sanitário, mormente o po-
tencial de contaminação freática, continuam intactos. Mas não é só isso. A 
dificuldade de instalação de aterros sanitários se dá pela escassez de espaço 
físico para que sejam construídos, especialmente nos grandes centros urbanos 
de maior porte, ao passo que o volume de RSU aumenta exponencialmente 
a cada ano.

O tratamento térmico dos RSU se apresenta como uma alternativa 
interessante, pelo fato de reduzir em grande parte o volume de material 
descartado. Trata-se de um processo em que os resíduos são destruídos pelo 
calor, havendo redução do peso, do volume e das características de peri-
culosidade dos detritos. Pode-se afirmar inclusive que se trata também um 
processo de reciclagem, pois a energia liberada permite a produção de nova 
fonte de energia.

9  HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. Energia e Meio Ambiente, editora Thomson, 3ª edição, 2002, p.7.
10  BOROWSKI, Hans Christian; SILVEIRA, José Luz da; EBINUMA, Carlos Daniel; FERREIRA, Eduardo 
Manfredini . Análise de um modelo de cogeração a partir de resíduos sólidos urbanos. Revista Tecnologia 
(UNIFOR), Fortaleza: Univ. de Fortaleza, v. 23, n. 1, 2002, p. 28.
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4. tratamentO térmICO dOs resíduOs sólIdOs urbanOs

O conceito de tratamento térmico é gênero que se subdivide em duas 
espécies, quais sejam: incineração e pirólise. 

4.1 Incineração 

A incineração implica combustão em fornalhas para aquecimento de 
caldeiras e operação de turbinas a vapor. O processo se divide em duas verten-
tes, respectivamente fundamentadas na queima a granel sem preparo prévio 
e na produção de Combustível Derivado de Resíduos (CDR) por trituração, 
homogeneização, secagem e, eventualmente, produção de briquetes para po-
tencializar o valor calorífico dos resíduos.

Ambas as vias pressupõem separação de materiais inorgânicos não in-
flamáveis para reciclagem, tais como ferro e vidro. Outro ponto em comum é 
que ambas produzem poderosos agentes de poluição atmosférica11, cujo con-
trole é tecnicamente possível por meio de filtros, porém com altíssimos custos, 
o que tende a inviabilizar a aplicação do método no contexto brasileiro. 

Neste ponto, ergue-se uma barreira econômica, pois não basta atender à 
demanda de uma nova fonte energética se ela não for competitiva. O dilema 
custo/retorno não acontece na Europa e nos Estados Unidos porque as Taxas 
de Disposição Final nesses países giram em torno de US$ 200,00/tonelada de 
RSU, o que está longe de ser a realidade no Brasil, onde as taxas não passam 
de US$ 30,00/tonelada. 

4.2 Pirólise

Ao contrário da incineração, não ocorre combustão, mas, antes, decom-
posição da matéria por aumento de calor em ambiente de ar rarefeito. Sem 
oxigênio não há que se falar em queima. Trata-se de diferença capital, pois 
a pirólise evita a poluição atmosférica correlata à combustão por descarte a 
priori de método.

O que ocorre, no entanto, é o aumento da temperatura interna de uma 
câmara metálica por aquecimento das paredes externas. Destarte, os resíduos 
não tem contato direto com a chama, sendo tão somente submetidos a condi-
ções térmicas que levam à transformação química com produto final gasoso 
ou sólido.

Nos Estados Unidos, a gaseificação é preferida, pois trata-se de tecnolo-
gia ambientalmente correta, e cujo produto final um gás (syngas) de altíssimo 
poder calorífico. Entretanto, é extremamente cara até mesmo para os padrões 

11  HENRIQUES, Rachel Martins. Potencial para geração de energia elétrica no Brasil com resíduos de biomassa 
através da gaseificação. 2009. COPPE/UFRJ. Disponível em <http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/
rachelmartins.pdf.> Acesso em 10/12/2010.
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de países desenvolvidos, onde as mais eficientes existem apenas em caráter 
experimental12. 

A transformação térmica de RSU em produto sólido se resume fun-
damentalmente à carbonização. O modelo reproduz, em escala industrial, o 
processo usado pelo carvoeiro tradicional no forno de barro típico do inte-
rior brasileiro. Representa, pois, solução pré-histórica para problemas mo-
dernos13, e configura-se como uma excelente alternativa, apta a atender satis-
fatoriamente aos critérios brasileiros de sustentabilidade.

A variável ambiental, na realidade, não constitui fator de diferenciação 
determinante para opção por uma ou outra tecnologia de tratamento pirolí-
tico de RSU, pois o impacto sobre o meio é o mesmo, resultando, todas elas, 
em balanço amplamente positivo. Entretanto, as fórmulas de gaseificação e 
incineração promovidas nos mercados do Primeiro Mundo, apesar de tecno-
logicamente interessantes, implicam investimentos de capital, despesas ope-
racionais e custos de dependência que não se adequam à realidade nacional. 
Sendo assim, dentre os processos expostos, a pirólise com produto final sólido 
(briquetes) configura-se como a mais atraente.

5. balançO ambIental e retOrnO eCOnômICO

O processo de aproveitamento energético por pirolise não elimina a re-
ciclagem de materiais, que é a primeira e mais importante etapa, mas se cons-
titui numa solução adequada para o restante dos resíduos que não foram 
separados previamente ou que já não se prestam à reciclagem.

Como a maioria das entidades waste-to-energy em funcionamento nas 
nações abastadas, a usina de tratamento de RSU por pirólise gera energia 
limpa por carbonização de matéria orgânica e alimentação de um ciclo ter-
moelétrico clássico. Oferece, destarte, geração de eletricidade com correlata 
eliminação de aterro, porém com uma simplicidade técnica que contribui em 
muito para a eficiência funcional e contenção de gastos no processo.

Conforme já mencionado, não há incineração de resíduos, mas de de-
composição térmica, que gera carbonização. Trata-se de um detalhe impor-
tante que, somado ao procedimento de purificação das emanações gasosas 
por meio da destilação, reduz a níveis muito baixos a poluição atmosférica 
advinda do processo.

Destarte, os efeitos negativos próprios da combustão são descartados 
desde o princípio. Na fase de geração de energia termoelétrica, há, sim, quei-
ma dos briquetes de carvão resultantes do processo, mas filtros de alta perfor-
mance se encarregam de purificar os efluentes a níveis muito baixos.

Outro diferencial do processo é o mínimo aporte financeiro do Municí-
pio, posto que a instalação da usina é feita pela iniciativa privada, que instala 

12  LAMBERT, Jean-Marie. Tratamento de resíduos sólidos urbanos e eliminação de lixão municipal. Artigo 
manuscrito, p. 27.
13  Idem. 
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o centro receptor por conta própria e se autoremunera na recuperação de 
material reciclável e na venda de energia elétrica.

Embora o transporte dos RSU continue de inteira responsabilidade da 
Administração do Município, tende a um custo decrescente por multiplica-
ção dos pontos de entrega e consequente redução dos percursos de coleta. 
Apesar de existir a cobrança de Taxas de Disposição Final a ser paga pela 
Municipalidade, tal contribuição não representa fração infinitesimal do in-
vestimento público necessário para instalação e manutenção de aterro sanitá-
rio. Conclui-se, destarte, que balanço ambiental positivo e retorno econômico 
militam em favor do método proposto.

Ademais, pelo fato de as usinas serem instaladas próximas a centros produ-
tores de RSU, verifica-se uma clara redução nos custos sociais e financeiros de 
seu transporte, o que permite que o processo possa ser enquadrado, também, em 
outra fonte de energia alternativa: a de Geração Distribuída (GD)14. A GD é a 
geração elétrica obtida em local próximo ou mesmo adjacente aos seus destinatá-
rios finais15, o que gera ganhos para o sistema interligado como um todo.

6. PrOCessO de usInagem dOs resíduOs sólIdOs urbanOs 

Os resíduos são encaminhados para descarga na moega de recepção, de 
onde seguem para o triturador de esteira rolante que funciona também como 
linha de triagem manual, com catadores posicionados no seu percurso. Tal 
procedimento remove o material inorgânico destinado a voltar para a cadeia 
produtiva via reciclagem. Todo o material reciclável coletado na esteira de 
catação é lançado em contêineres específicos para vidros e metais. Entulhos 
e demais materiais inertes também são removidos, por meio de separadores 
balísticos. O saldo orgânico do RSU segue para o triturador para posterior 
transporte por esteira até o reator pirolítico com vistas à carbonização.

Sistemas de tratamento e purificação de ar eliminam quase por com-
pleto os odores gerados pela decomposição natural dos resíduos orgânicos. 
Os efluentes líquidos percolados no manejo de descarga, por sua vez, são 
recolhidos em tanques impermeáveis, situados na base da moega de recepção, 
para posterior bombeamento e incorporação à massa carbonizada no reator 
pirolítico, cujo tanque constitui ambiente de oxigênio rarefeito. Não há, por-
tanto, contato do chorume com o solo, contaminação freática ou mau cheiro 
na planta ou na vizinhança.

A operação de aquecimento se vale de uma fração de 10% do carvão 
gerado no próprio processo. Os efluentes gasosos resultantes da combustão 
de carvão (vapor seco) ou da carbonização de resíduos sólidos (vapor úmido) 

14  HAUSER, Philipp Daniel. Criação de valor e desenvolvimento sustentável: uma avaliação da incineração de 
resíduos sólidos municipais em projetos enquadráveis no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de 
Quioto. Dissertação (157f.) Universidade Federal UFRJ: Rio de Janeiro, 2006, p. 46.
15  INEE – Instituto Nacional de eficiência energética. 2004. Disponível em <http://www.inee.org.br/eventos_
programagd04.asp> Acesso em 15/10/2010.
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são encaminhados para tratamento em destilador para liquefação instalado 
na saída do forno para separação por aglomeração, bem como coleta de óleo, 
lignina, alcatrão e água ácida, reduzindo, destarte, a emissão de gases a níveis 
mínimos, e, em alguns casos, a mero vapor d´água16. 

Ressalte-se, ainda, que não sobram sequer rejeitos, haja vista que en-
contram destinação comercial na construção civil e na indústria química. Até 
mesmo as cinzas resultantes do processo, cujo volume é de aproximadamente 
10% dos resíduos iniciais, poderão ser vendidas, ou mesmo aproveitadas no 
próprio local para produção de agregados de cimento. O mesmo ocorre com 
pedras, entulho e demais materiais inertes em geral.

O carvão resultante da pirólise é retirado do tanque e transportado por 
esteira rolante via condutos blindados sob vácuo até a briquetedeira para 
compactação. O CDR, agora sob forma de briquete, é transferido por esteira 
transportadora para a unidade de cogeração para consumo térmico.

O briquete é queimado no forno da unidade termoelétrica para aque-
cimento de água em caldeira. O vapor oriundo do processo de aquecimento 
movimenta um conjunto clássico turbina/gerador. A energia gerada é lançada 
na subestação interna e despachada para a rede. O vapor turbinado passa por 
um processo de condensação e volta em sistema fechado sob forma de água 
quente para a caldeira.

7. asPeCtOs ClImátICOs

O waste-to-energy por meio da pirólise de RSU contribui em duas ver-
tentes para a redução dos Gases de Efeito Estufa (GEE), de modo que quali-
fica-se duplamente para a obtenção de créditos de carbono junto às instâncias 
do Protocolo de Quioto.

Senão, vejamos. Com a eliminação de lixões e aterros, aborta as emissões 
de metano associadas à decomposição de matéria orgânica, atacando, assim, 
uma fonte poderosa de aumento da temperatura atmosférica. Ademais, pro-
duz energia limpa por uso de combustível que nada acrescenta no balanço 
geral do dióxido de carbono, posto que os volumes liberados na queima são 
exatamente iguais às quantidades previamente removidas por fotossíntese na 
produção da massa orgânica ora carbonizada17.

Portanto, resulta em clara diminuição geral de emissão de gás metano, 
além da minoração também da emissão de dióxido de carbono, porquanto 
que o projeto substitui a geração de termoeletricidade por meio de gás ou pe-
tróleo por energia limpa gerada a partir de um combustível neutro do ponto 
de vista das emissões.

16  HENRIQUES, Rachel Martins, op. cit.
17  HAUSER, Philipp Daniel. Criação de valor e desenvolvimento sustentável: uma avaliação da incineração de 
resíduos sólidos municipais em projetos enquadráveis no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de 
Quioto. Dissertação (157f.) Universidade Federal UFRJ: Rio de Janeiro, 2006, p. 46.
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Vê-se nos Estados Unidos, por exemplo, o enorme impacto positivo 
dessa tecnologia: para cada tonelada de resíduos processada em uma usina 
waste-to-energy, é evitada a importação de um barril de petróleo, ou mesmo 
a extração de um quarto de tonelada de carvão mineral.18

Conforme já mencionado, a componente termoelétrica deverá funcio-
nar de forma integrada no recinto da usina, de maneira a minimizar eventual 
emissão de gases e demais transtornos associados ao transporte rodoviário.

8. asPeCtOs eCOnômICOs 

O modelo proposto opera a reversão de lixo em produto com valor de 
mercado, pela venda dos produtos recicláveis, de combustível derivado de re-
síduos (CDR), de energia elétrica gerada a partir desse combustível19, e até 
mesmo dos subprodutos do processo. 

O tratamento de RSUs pressupõe altos investimentos, e o retorno, qua-
se sempre, é nulo. Aqui, o capital passa a ser da iniciativa privada (e não do 
Poder Público), motivada pelo valor econômico daquilo que antes via apenas 
como expurgo. Eis, portanto, o grande diferencial do processo. Neste sentido, 
LAMBERT20:

“ (...)é preciso chamar a vilã – movida pelo vício de sempre – a reparar o 
próprio estrago e a ganhar com isso. Porque lixo, na sociedade de consumo, 
é culpa máxima da ganância. É preciso apostar na força do mal para fazer 
o bem e alistar a sede de lucro na guerra à dinâmica que ela mesma põe em 
marcha”.

Sob o ponto de vista fiscal, o modelo que, recorre à figura da parceria 
público-privada (PPP) e conta com o investimento privado, é gerador de receita 
tributária em cada estágio do processo. Ademais, traz vantagens econômicas 
para o Município, com efeitos multiplicadores sobre as atividades produtivas 
locais. Vantajoso também sob o prisma macroeconômico, por seu potencial 
desenvolvimentista sustentável intrínseco como produtor de energia limpa.

Ademais, ao contrário de outras fontes de energia renovável, tais quais 
a eólica e a solar, ou até mesmo a hidráulica, a geração de energia a partir 
de RSU não depende de condições do tempo, época do ano, hora do dia, 
ou qualquer outra variável fora de controle do gerador, porquanto opera 24 
horas por dia, 365 dias por ano, dado o suprimento estável, contínuo e garan-
tido de combustível.21

18 PENA, Dilma Seli. Seminário Internacional - Aproveitamento Energético De Resíduos Sólidos Urbanos No 
Estado De São Paulo – Pronunciamento De Abertura, 2007. Disponível em  <http://www.saneamento.sp.gov.br/
bio_apresen/Abertura_FIESP_17out.pdf> Acesso em 20/01/2011.
19  Balestieri, José Antônio Perrella. Cogeração – geração combinada de eletricidade e calor. Santa Catarina: Ed. da 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2002. 279 p. 16.
20  LAMBERT, Jean-Marie. Tratamento de resíduos sólidos urbanos e eliminação de lixão municipal. Artigo 
manuscrito, 2010, p. 25.
21  PENA PENA, Dilma Seli. Op. Cit.
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9. asPeCtOs sOCIaIs

Um interessante fato observado é que nas regiões onde estão instaladas 
usinas de conversão de resíduos em energia, o índice de reciclagem é superior 
à média nacional, o que se deve principalmente ao fato de as usinas serem 
parte de um processo integrado de gestão regional de resíduos sólidos, do 
qual toda comunidade participa efetivamente.22 

As empresas operadoras dos módulos de tratamento geralmente man-
tém programas permanentes de educação ambiental, que orientam a comu-
nidade envolvida no processo para a melhor forma de aproveitamento dos 
resíduos, além de promoverem visitas guiadas, palestras, estágios de formação 
ou outras modalidades de cooperação acordadas com as lideranças educacio-
nais. Além disso, a própria instalação de uma usina gera empregos, fomenta o 
comércio local e aumenta a arrecadação de impostos do Município. 

O modelo proposto não exclui a participação do catador na fase prévia 
à coleta. Ao contrário, valoriza e reconhece a contribuição da classe para a 
sustentabilidade do meio ambiente urbano. 

Por ser baseado em processo contínuo, sem armazenamento, minimi-
zam-se os riscos à saúde ocupacional e pública. O impacto urbanístico tam-
bém é minorado, por se tratar de um padrão de indústria modular compacto. 
Ademais, considerando-se o impacto sobre a saúde pública e a redução dos 
níveis de poluição, representa inegável salto em qualidade genérica de vida 
urbana. 

10. COnClusões artICuladas

10.1 A escassez de fontes energéticas e o lixo produzido de forma exponencial 
são dois dos grandes problemas da sociedade moderna. O presente trabalho 
apresenta o tratamento térmico dos RSU por pirólise, e seu posterior apro-
veitamento para produção de energia elétrica, como uma solução ambiental-
mente correta e economicamente viável para ambas as questões. 

10.2 O modelo proposto opera a reversão de lixo em produto com valor de 
mercado pela venda de recicláveis, de combustível derivado de resíduos, de 
energia elétrica gerada a partir desse combustível e dos subprodutos do pro-
cesso, além de gerar receita tributária em cada estágio do processo.

10.3 O waste-to-energy por meio da pirólise de RSU contribui em duas ver-
tentes para a redução dos Gases de Efeito Estufa, de modo que se qualifica 
duplamente para a obtenção de créditos de carbono junto às instâncias do 
Protocolo de Quioto.

22  Idem.
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10.4 Por ser baseado em processo contínuo, sem armazenamento, minimi-
zam-se os riscos à saúde ocupacional e pública correlatos ao aterro. O pa-
drão industrial modular e compacto reduz o impacto urbanístico. Ademais, 
considerando-se o impacto sobre a saúde pública e a redução dos níveis de 
poluição, representa inegável salto em qualidade genérica de vida urbana.

10.5 Além da gestão de RSU e da geração de energia elétrica, o modelo pro-
posto pressupõe envolvimento da comunidade local, educação ambiental, in-
clusão dos catadores ao processo e geração de empregos, fechando, destarte, 
um balanço sócio-econômico amplamente positivo.
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1. IntrOduçãO

O Brasil vem passando por profundas transformações na área am-
biental. O primeiro grande marco foi, indubitavelmente, a criação da Lei n.º 
6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que estabeleceu 
regras para a gestão e o monitoramento do bem ambiental no país.

Nos termos do art. 225 da Constituição de 1988, o dever de cuidar do 
meio ambiente deixa de pertencer essencialmente ao poder público, passando 
a constituir dever também de todos os indivíduos. O direito ao meio ambiente 
está fundado na solidariedade, desta forma os deveres ambientais não são 
exclusivamente do poder público, mas solidarizados com a esfera particular.

A Reserva Legal definida no art. 2º do Código Florestal, que visa tutelar o 
uso sustentável dos recursos naturais e a conservação da biodiversidade no inte-
rior das propriedades rurais, insere-se no ordenamento jurídico pátrio e atinge 
o direito de propriedade que é instituto basilar do clássico Direito Civil.

Como a Reserva Legal é um dos meios de se garantir a preservação da 
biodiversidade, o descumprimento dessa norma pelos proprietários rurais e a 
ineficácia do procedimento de localização da Reserva Legal feito pelos órgãos 
ambientais poderão ser questionados judicialmente por meio de ações coleti-
vas, tendo em vista que a biodiversidade pode ser prejudicada.

Apesar do instituto da reserva legal existir há algumas décadas no orde-
namento jurídico ambiental brasileiro, a sua exigência é palco de discussões 
acirradas entre ruralistas e ambientalistas.

Toda a discussão travada em torno da nova proposta de revisão de alte-
ração do Código Florestal atinge diretamente o instituto da reserva legal em 
vigor que merece ser estudado com maior profundidade, dado o desconheci-
mento que envolve essa restrição ao direito de propriedade.

No transcurso do desenvolvimento do instituto da reserva legal, é possível 
observar diversas alterações que representaram retrocessos sob o aspecto social 
e ambiental. Por outro lado, ainda é nítido o desconhecimento sobre o instituto 
e suas possibilidades, vislumbra-se a tornar a reserva legal melhor e mais justa.

Book conf e prof.indb   255 11/05/11   12:24



256 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

2. CaraCterístICas

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade de criar es-
paços territoriais especialmente protegidos como forma de garantir a pere-
nidade dos recursos naturais, formando grandes mosaicos e corredores de 
biodiversidade.

A Reserva Legal é percentual da propriedade rural onde é permitido 
apenas o manejo sustentável da vegetação nativa1. As áreas de Reserva Legal 
são espaços especialmente protegidos instituídos na Lei Federal n.º 4.771/65, 
Código Florestal Brasileiro, que não se confundem com as unidades de con-
servação, que estão inseridas em um Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação2. 

Desse modo, entende-se por área de reserva legal a área localizada no 
interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação per-
manente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação 
e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e 
ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas, ou seja, é assegurar dentro da 
propriedade os processos ecológicos essenciais.

A localização da Reserva Legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental, 
averbada na matrícula do imóvel e, mesmo após o desmembramento do imó-
vel, a localização e regime de uso da Reserva Legal não se altera.

“Reserva Legal” é a expressão utilizada pela legislação para caracterizar esse 
regime jurídico florestal. Acredito que se torna mais compreensível agregar o 
termo “Florestal”, utilizando-se “Reserva Legal Florestal”. “Reserva Legal” 
é insuficiente, pois “Reserva Biológica” também se rege pela legislação, sendo 
também uma Reserva Legal. (MACHADO, 2009:761)

Segundo Paulo Affonso Leme Machado (2009:743), a Reserva Legal só 
pode ser alterada e suprimida por meio de lei, logo decretos, portarias e re-
soluções administrativas não podem alterar e suprimir espaços protegidos e 
seus componentes.

Nem todos os espaços estão submetidos à mesma proteção jurídica. Os que 
gozam de uma especial proteção – como os destinados às florestas de preser-
vação permanente e às reservas legais florestais – só poderão ser alterados e 
suprimidos através de lei. Lei específica para cada caso. A Constituição não 
está impedindo totalmente que a lei suprima ou altere esses espaços, mas indi-
ca procedimento específico para a transformação, que é o processo legislativo. 
(grifo nosso) (MACHADO, 2009:743)

1  Conforme o § 2o do art. 16 do Código Florestal, a vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo 
apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e 
científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das 
demais legislações específicas. 
2  Com o advento da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu-se o Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação da Natureza (SNUC) e se estabeleceu critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades 
de Conservação.
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Na lição de Sergio Ahrens (2007:691), as áreas de Reserva Legal incidem 
tanto em áreas de domínio público com em áreas domínio privado.

Florestal em suas origens, a partir da edição da Medida Provisória (MP) 
n° 1.956-50 (publicada no Diário Oficial da União, DOU, de 28-05-2000), 
a Reserva Legal passou a ter um conteúdo ambiental, na medida em que a 
sua existência, de direito, e de fato, é legalmente imposta, sem exceção, a 
todas as propriedades imóveis rurais, públicas ou privadas, e localizadas em 
quaisquer regiões e fitofisionomias existentes no território nacional. Desde a 
edição daquela MP a Reserva Legal dispõe de funções ambientais legalmente 
definidas. (grifo nosso) (AHRENS, 2007:691)

Noutro sentido, Paulo Affonso Leme Machado (2009:762) entende que 
apenas a área de preservação permanente (APP) incide em domínio privado 
e domínio público. A Reserva Legal incide tão somente em áreas de domínio 
privado.

Diferenciam-se no que concerne ao domínio, pois a Reserva Legal Flo-
restal somente incide sobre o domínio privado, sendo que as Áreas de Pre-
servação Permanente – APPS incidem sobre o domínio privado e domínio 
público. (MACHADO, 2009:762)

Os percentuais de preservação encontram-se fixados de acordo com a 
região do país em que esteja localizada a propriedade rural: 80% em área de 
floresta na Amazônia Legal; 35% em área de cerrado na Amazônia Legal; 
20% em área de campos gerais localizada em qualquer região do país e nas 
demais formas de vegetação e florestas localizadas fora da Amazônia Legal. 
Percebe-se nitidamente que os percentuais inseridos nas propriedades locali-
zadas na Amazônia Legal3 são mais restritivos.

Insta mencionar que as áreas de inclinação média entre 25º e 45º previs-
tas no art. 10 do Código Florestal seguem o regime de uso idêntico à Reserva 
Legal, porém, sem a possibilidade de se fazer compensação ou desoneração, 
apenas recuperação ou condução à regeneração natural da vegetação destes 
locais ao estado original.

No entendimento de Luís Carlos Silva de Moraes (2009:206), na área 
com inclinação entre 25º e 45º com vegetação do tipo floresta a única ativida-
de permitida é a de manejo florestal sustentável. Porém, se for cerrado, é de 
livre exploração.

A área de Reserva Legal pode ser na forma de condomínios, dizendo 
respeito a várias propriedades. Em condomínio, as propriedades rurais pode-
rão ser agrupadas com o fim de constituir área contínua que corresponda ao 
percentual de cada uma das propriedades individualmente consideradas. Por 
se tratar de gestão coletiva, os condôminos são solidariamente responsáveis 
por sua preservação. 

3  Segundo o inc. VI, § 2º, art. 1º do Código Florestal, a Amazônia Legal compreende os Estados do Acre, Pará, 
Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13o S, dos Estados 
de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do Estado do Maranhão.
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Caso a área de Reserva Legal esteja degradada, o proprietário pode-
rá promover sua recuperação ou conduzir sua regeneração natural. Todavia, 
caso não haja vedação, o proprietário poderá compensar em áreas particula-
res ou desonerar-se dessas obrigações com a regularização fundiária da área 
em Unidade de Conservação de domínio público.

É importante mencionar que a obrigação de manter a Reserva Legal é 
propter rem. Isso significa que esta obrigação é de quem atualmente possui 
o imóvel. Mesmo que o déficit de Reserva Legal tenha sido provocado por 
antigos proprietários, será o atual possuidor responsabilizado civilmente pela 
reparação do dano4.

A degradação de áreas de Reserva Legal poderá acarretar responsabilida-
de civil, administrativa e criminal, sendo a responsabilidade civil estendida ao 
futuro adquirente do imóvel, que por sua vez poderá ser criminalmente respon-
sabilizado se impedir ou dificultar a regeneração da vegetação daquele local.

3. defInIçãO da natureza JurídICa

Por ser limitação ao uso da propriedade privada de caráter geral e im-
posto por lei em sentido abstrato, a Reserva Legal tem nítida feição de limita-
ção administrativa, não sendo passível de qualquer indenização. 

Considerada a generalidade da obrigação de instituir a Reserva Legal Flo-
restal, não cabe indenização ao proprietário por parte do Poder Público. A 
obrigação de instituir e manter a Reserva não grava um proprietário somente, 
mas todas as propriedades rurais privadas. (MACHADO, 2009:767)

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro (2003:144) “Toda servidão limi-
ta a propriedade, mas nem toda limitação à propriedade implica a existência 
de servidão”. Porém, se a Reserva Legal for decorrente de um ato concreto 
da Administração Pública, não sendo feito da mesma forma a todos abstra-
tamente considerados, atingindo de forma concreta bens específicos e deter-
minados, tem-se a servidão administrativa.5 Uma das consequências de con-
siderar a Reserva Legal como limitação administrativa é a inexigibilidade de 
indenizável pelos proprietários6.

Porém, mesmo que fosse considerada servidão administrativa, não se-
ria indenizável, pois é decorrente de lei que abrange todas as propriedades 
naquela situação. Nesse sentido, a lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro 
(2003:144) “Não cabe direito à indenização quando a servidão decorre di-

4  STJ – Recurso Especial: REsp 1179316 SP 2009/0235738-6, T1 – Primeira Turma, Relator(a): Ministro Teori 
Albino Zavascki, Julgamento: 15/06/2010, Publicação: DJe 29/06/2010.
5 Conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Servidão Administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, 
instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor 
de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública” (2000:145).
6  TRF4 – Apelação Civel: AC 354 RS 2008.71.17.000354-4, Relator (a): Marga Inge Barth Tessler, Julgamento: 
06/05/2009, Órgão Julgador: Quarta Turma, Publicação: D.E. 01/06/2009.
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retamente da lei, porque o sacrifício é imposto a toda uma coletividade de 
imóveis que se encontram na mesma situação”.

No entendimento de Paulo Affonso Leme Machado, após a inserção 
da regra do § 5º do art. 16 do Código Florestal7, que possibilita aos Esta-
dos Membros aumentarem ou diminuírem os percentuais de Reserva Legal, o 
consenso de que a Reserva Legal possui natureza de limitação administrativa 
fica ameaçado com a perda de seu caráter de imposição geral e abstrata.

Como argumento favorável à alterabilidade das Reservas pode-se apresentar 
a flexibilização na sua prática. Faço reparos à inovação ao deixar os proprie-
tários privados nas mãos da Administração, principalmente, sem a previsão 
de procedimento transparente e de ampla e permanente participação pública. 
Acaba-se implantando um sistema de desigualdade, que pode ferir a genera-
lidade da limitação ao direito de propriedade, garantidora da gratuidade da 
própria limitação. (MACHADO, 2009:770)

É o que aconteceu no Estado de Rondônia, que realizou todo o estudo 
para a elaboração do Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE), sancionado 
pelo ex-presidente da República através do Decreto Presidencial 7.130 de 2010: 

Sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 11 de março de 
2010, o Decreto 7.130, que cria o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) 
da área de influência da rodovia BR 163 (Cuiabá-Santarém) – e também da 
BR 230 (Transamazônica) -, na região oeste do Pará, foi motivo de polêmica 
por autorizar, para fins de reposição, a redução da Reserva Legal de 80% 
para 50%. Segundo Valmir Ortega, secretário de Meio Ambiente do Pará até 
maio de 2009 e atualmente diretor de Cerrado e Pantanal da Conservação 
Internacional, e André Lima, coordenador de Políticas Públicas do IPAM, 
a medida é essencial para facilitar a recomposição de áreas já desmatadas e 
para incentivar a intensificação da produção das áreas já abertas na região. 
(CAMPANILI, 2010)

Na visão de Luís Carlos Silva de Moraes (2009:314), a Reserva Legal 
deve possuir um percentual variável, daí a expressão “no mínimo” do art. 16 
do Código Florestal. O procedimento que define a Reserva Legal deve ser 
individualizado para garantir um ecossistema equilibrado como unidade fun-
cional. Segundo Luís Carlos Silva de Moraes (2009:345), a determinação do 
percentual de Reserva Legal deve se dar conforme a qualidade e quantidade 
de elementos bióticos encontrados na área, pois o novo sistema de proteção é 
fundamentado em questões biológicas.

7  Segundo o § 5o   do art. 16 do Código Florestal: “O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecoló-
gico Econômico - ZEE e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na 
Amazônia Legal, para até cinquenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de Preservação 
Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e 
os corredores ecológicos; II - ampliar as áreas de reserva legal, em até cinquenta por cento dos índices previstos neste 
Código, em todo o território nacional.
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O atendimento das necessidades ambientais de preservação exigidas pelo 
atual sistema constitucional de preservação integral se dá com a determina-
ção de um número mínimo de indivíduos por espécie e área correspondente a 
sua preservação. Por isso é indispensável um inventário florestal e faunístico, 
para se determinar qual será a extensão da área de Reserva Legal necessária 
à preservação dessas espécies. 

De acordo com Luís Carlos Silva de Moraes (2009:256), o que tem acon-
tecido é que muitas áreas tem recursos que garantem apenas a sobrevivência 
das espécies por tempo determinado, mas não a reprodução. Assim, muitas 
espécies restam enclausuradas no seu habitat, degenerando-se com cruza-
mentos consanguíneos.

A definição da Reserva Legal, de acordo com os elementos bióticos en-
contrados na área e critérios do § 4º, § 5º do art. 16 do Código Florestal, for-
talece a feição de servidão administrativa deste instituto, uma vez que perde 
seu caráter geral e se torna resultado de ato concreto do poder público.

Atualmente, os percentuais de preservação são aplicados de forma in-
variável, sem considerar a biota da área, pois, de forma mecânica, procura-
-se atender apenas ao percentual mínimo indicado pela lei, sem garantir o 
equilíbrio ecológico da floresta. Nesses casos, o procedimento é pro forma em 
detrimento da finalidade da lei ambiental.

Segundo Luís Carlos Silva de Moraes (2009:248), a Constituição exige do 
Poder Público que seja feita a implantação de ecossistemas equilibrados como 
unidades funcionais. Deste modo, a Reserva Legal aprovada pelo órgão am-
biental não deve ser um “amontoado de árvores” sem efetiva função ecológica. 

Como limitação administrativa, o Poder Público pode criar bosques sem 
qualquer vinculação com a biodiversidade do local, gerar a extinção de espécies 
e a proliferação descontrolada de outras, por fim, pode acabar não cumprindo 
o preceito constitucional de garantir o meio ecologicamente equilibrado.

Ainda que a Reserva Legal como servidão administrativa não exclua 
totalmente a possibilidade de indenizações, é o procedimento mais benéfico 
e seguro para o meio ambiente. Por isso, deve ser este o procedimento a ser 
adotado pelo Poder Público.

4. CrItérIOs dIferenCIadOres: regIãO e tIPOlOgIa

As regiões do Brasil são agrupamentos das unidades da federação e 
tem o propósito de ajudar as interpretações estatísticas, implantar sistemas 
de gestão de funções públicas de interesse comum ou orientar a aplicação 
de políticas públicas dos governos federal e estadual. Os estados brasileiros 
são agrupados em cinco regiões geográficas: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, 
Sudeste e Sul8.

8  IBGE, Geografia Homem & Espaço de Elian Alabi Lucci, Editora Saraiva, 2000.
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Há vários tipos de vegetação que se desenvolvem de acordo com os 
fatores climáticos, sobretudo umidade, temperatura e luz, fundamentais à 
realização de seus processos vitais. No Brasil, a vegetação pode ser definida 
de acordo com os tipos de clima, relevos e solos, sendo dividida em seis bio-
mas continentais: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal 
e Pampa9.

Nessa seara, a Constituição Federal elegeu biomas representativos que 
merecem uma proteção redobrada pelo Poder Público, diferenciando-os de 
outros biomas. Entre os biomas existentes no Brasil, foram considerados 
como Patrimônio Nacional a Serra do Mar, o Pantanal Mato-grossense, a 
Zona Costeira, a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica. Como se vê, o 
Cerrado e a Caatinga não possuem essa proteção especial. Todavia, a PEC n.º 
115/1995, de autoria do Deputado Federal Gervásio Oliveira (PSB/AP), tem 
por finalidade inserir o bioma Cerrado na redação do § 4º do art. 225 da CF, 
atribuindo-lhe, também, status de Patrimônio Nacional.

Pelo Código Florestal, nos moldes do art. 16, a proteção dos biomas 
ocorre pela fixação dos percentuais de Reserva Legal de vegetação nativa, 
tendo como critério diferenciador a região do imóvel e a tipologia vegetal. Se 
o imóvel pertencer à região da Amazônia Legal, o percentual de 35% a 80% 
será definido conforme o tipo de vegetação, enquanto para as demais regiões 
do país o percentual será sempre de 20%.

Com base nessa sistemática do Código Florestal, mesmo que os imóveis 
sejam limítrofes e tenham idêntica tipologia vegetal, recebem tratamento ju-
rídico diferenciado quando estiverem separados pelos limites da Amazônia 
Legal. Porém, os imóveis inseridos dentro dos limites da Amazônia Legal, ha-
verá tratamento diferenciado apenas se houver diferença de tipologia vegetal 
entre as propriedades.

Sob a ótica ambiental, a diferenciação baseada na região da proprieda-
de não se mostra razoável, uma vez que as florestas do Sul e Sudeste, mesmo 
possuindo maior número de espécies em extinção, recebem menor proteção 
ambiental. No entanto, as florestas da região Norte e parte da região Centro-
-Oeste, que estão menos ameaçadas, possuem um percentual de preservação 
muito maior10. 

Se o meio ambiente é um bem difuso, transfronteiriço, fundado na solida-
riedade e sua preservação é dever de todos, o percentual de Reserva Legal deve 
ser o mesmo para todas as regiões do país. Por motivos mais econômicos que 
ambientais, não é certo limitar em demasia apenas determinadas regiões do país.

Tendo em vista que todos os biomas merecem igual proteção ambiental, 
não existe motivo plausível para o tratamento diferenciado entre o cerrado e a 

9  IBGE, Mapa de Biomas do Brasil. Disponível em http://www.ibge.gov.br/, acessado em Março de 2011.
10  Segundo Angelo Barbosa Monteiro Machado et al (2009:29), mais de 60% das espécies ameaçadas de extinção 
concentram-se na Mata Atlântica, que está na maior parte localizada na região Sul e Sudeste: “O alto grau de 
endemismo e a acentuada devastação e fragmentação florestal fazem com que a Mata Atlântica apresente os mais 
elevados números de espécies ameaçadas”.
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floresta da Amazônia Legal e muito menos entre as florestas da região Norte 
e Centro-Oeste e floretas das demais regiões do país.

Enfim, mesmo diante dos questionamentos impostos a estes critérios 
diferenciadores das regiões e tipologias, não se deve corrigir esse problema 
trazendo todos os percentuais para o mínimo exigido pela lei. Pelo contrário, 
o legislador deve procurar de forma equitativa um meio de equilibrar a distri-
buição dos deveres de preservação ambiental, principalmente em relação às 
regiões mais desenvolvidas do país.

Inclusão da APP na área de Reserva Legal
Tema ainda pouco discutido na área ambiental, no que se refere à polí-

tica florestal, é a forma de cálculo e incidência da área de preservação perma-
nente na área de reserva legal, que pela leitura do diploma florestal brasileiro 
se mostra aparentemente simples, mas quando da análise de sua aplicabilida-
de se mostra totalmente complexa. 

A distinção entre Reserva Legal e APP ocorreu com a Lei n° 4.771, de 
15/09/65. Porém, a forma de se calcular a área de Reserva Legal, consideran-
do essa distinção, somente ocorreu com a Medida Provisória n.º 2.080-58, de 
28/12/2000, como se vê da transcrição abaixo do caput do art. 16:

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvada as situ-
adas em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas 
ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são sus-
cetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no 
mínimo.

De acordo com a ressalva do caput do art. 16, a Reserva Legal não deve 
ser calculada sobre a área total de cada propriedade, mas na área da pro-
priedade sem APP. Então, a Reserva Legal “na propriedade” seria 80% da 
área passível de supressão. Nesse sentido, a lição de José Afonso da Silva 
(2002:188), a seguir:

(...) por Reserva Legal entende-se a área localizada no interior de uma pro-
priedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessá-
ria ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade (art. 1°, § 2°, III). 
Quer dizer que as áreas de preservação permanente não entram no cômputo 
do percentual de Reserva Legal discriminado nos incisos do art. 16. (SILVA, 
2002:182)

Assim, conclui-se que o cálculo da Reserva Legal “na propriedade” será 
o percentual da área passível de supressão. É importante salientar que nas 
áreas passíveis de supressão não se inclui tão somente APP do artigo 2º do 
Código Florestal, mas também as unidades de conservação de proteção inte-
gral, terras indígenas, etc. 

Avançando-se nessa análise, atinge-se a hipótese de exceção à regra geral 
anteriormente exposta, situação em que a APP se passa por Reserva Legal 
com o fim de corrigir o déficit de Reserva Legal. 
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Segundo José Afonso da Silva (2002:188), o § 6° do art. 16 do Código 
Florestal é forma de compensar ou corrigir déficit de Reserva Legal com APP.

Há uma forma de compensação extremamente nefasta, que não é compensa-
ção de áreas de propriedades diferentes, mas dentro da mesma propriedade, 
e está prevista no art. 16, § 6°, que permite uma compensação entre Reserva 
Legal e área de preservação permanente, quebrando, assim, o princípio de que 
a regra da Reserva Legal não inclui florestas situadas em área de preservação 
permanente. (SILVA, 2002:188)

De acordo com § 6° do art. 16, após a identificação da extensão da área 
de Reserva Legal, é possível a inclusão da APP no cálculo de Reserva Legal, 
desde que atenda aos requisitos do mencionado dispositivo legal. 

Deste modo, o cálculo de Reserva Legal com a inclusão da APP, nos 
moldes do §6° do art. 16, dar-se-á quando não implique em conversão de 
novas áreas para o uso alternativo do solo e a soma da APP e Reserva Legal 
não exceda a: 80% da propriedade na Amazônia Legal, 50 % da propriedade 
nas demais regiões do país e 25% das pequenas propriedades localizadas fora 
da Amazônia Legal e do Pantanal Mato-grossense ou sul-mato-grossense.

Primeiro averigua-se qual a extensão da Reserva Legal, excluindo APP, 
conforme determina o caput do art. 16, depois se inclui parte da APP na área 
Reserva Legal, se a situação estiver prevista no § 6° do art. 16.

Assim, para que haja inclusão de APP no cálculo do percentual de Re-
serva Legal, não pode ocorrer abertura de novas áreas e a soma da Reserva 
Legal com a APP deve ser superior a 80% da área da propriedade.

Por exemplo, numa área de floresta de 1.000 ha com 200 ha de APP, mas 
que possui 200 ha de área aberta, a Reserva Legal será de 640 ha, excluindo-
-se APP da base de cálculo do percentual de 80%. Assim, a Reserva Legal 
equivale a 64% da área total da propriedade e a 80% da área da propriedade 
passível de supressão.

Nesse caso, sendo o percentual de Reserva Legal de 80%, teremos a área 
de 640 ha de Reserva Legal que, somada aos 200 ha de APP, resulta na área de 
840 ha, equivalente a 84% da área total do imóvel. Como a soma da área de 
Reserva Legal e da APP superam 80% da área do imóvel, caso não haja aber-
tura de novas áreas, poder-se-á incluir no cômputo da Reserva Legal parte da 
APP, conforme dispõem o § 6° do art. 16. 

Isso significa que 40 ha é um déficit de RL ou APP. Se for APP, o pro-
prietário deverá recuperar a área. Porém, se for Reserva Legal poderá com-
pensar na forma definida pelo § 6° do art. 16, que será a conversão de 40 ha 
de APP em Reserva Legal. Disso resulta que esta propriedade terá 200 ha de 
área aberta, 600 ha de Reserva Legal, 40 ha de APP que se passa por RL e 
160 ha de APP.

É importante mencionar que no caso acima mencionado houve a manu-
tenção da área aberta, que não possibilitou a abertura de novas áreas. Toda-
via, não seria possível aplicar o disposto no § 6° do art. 16, se esta área fosse 
totalmente intacta, pois, ainda que a Reserva Legal e APP superassem 80% 
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da área total da propriedade, haveria permissão ou possibilidade de abertura 
de novas áreas.

Se formos aplicar essa regra numa área de cerrado de 1.000 ha com 200 
ha de APP e 200 ha de área aberta, sendo o percentual de 35%, teremos que 
a soma de 200 ha de APP com os 280 ha de Reserva Legal são 480 hectares. 
Nessa situação de cerrado, não se inclui a APP no cômputo da Reserva Legal, 
pois a soma da área de APP com a área da Reserva Legal não ultrapassa o 
limite de 80% da área da propriedade.

Deve-se destacar que esta “compensação” de Reserva Legal com área 
de APP pode ocorrer a qualquer tempo, não havendo limite temporal para 
esse procedimento. Desta forma, o proprietário que mais suprimiu vegetação 
é agraciado com o bônus de manter mais área aberta em detrimento de ou-
tros que preservaram. Além da isenção tributária11, não há qualquer compen-
sação financeira direta por ativos ambientais decorrentes da Reserva Legal. 
Deste modo, a lei acabou indiretamente penalizando o proprietário que me-
nos suprimiu ou degradou a vegetação.

5. ImPaCtOs sOCIaIs da mP n°. 1.956-50 de 28/05/2000 

Com a entrada em vigor da MP n°. 1.956-50/2000, que ampliou os per-
centuais de Reserva Legal nas áreas de floresta da Amazônia Legal, inúme-
ros proprietários rurais que sustentavam situação consolidada e regular, pas-
saram a estar irregulares perante a legislação ambiental, sendo obrigados a 
recuperar diversas áreas utilizadas na agricultura. Em sentido contrário, os 
proprietários rurais que sustentavam situação ambiental irregular nas áreas 
de cerrado da Amazônia Legal e nas demais áreas das outras regiões do país 
deixaram de possuir passivo ambiental. Em suma, a lei transferiu o débito 
ambiental de algumas regiões para outras.

Na visão de Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray (2007:55), o au-
mento da área de Reserva Legal na Amazônia Legal trouxe um impacto nega-
tivo, pois houve um aumento no quadro da desobediência civil: “Ao ampliar 
os limites da Reserva Legal na Amazônia (de 50 para 80% na floresta, e de 
20 para 35% no cerrado) a citada Medida Provisória agravou o quadro de 
desobediência civil”.

Com referência as reservas legais foram editadas dezenas de medidas provi-
sórias, dentre as quais se destaca a de número 1956-50, de 26/05/2000 que 
alterou a extensão das áreas de Reserva Legal na Amazônia Legal. Passou-se 
a exigir que o proprietário deixasse intocados oitenta por cento de sua área, 
conforme se depreende da atual redação do art.16, I do Código Florestal. 
(VACCHIANO, 2007:483)

11  Art. 104 da Lei n. 8.171/91, dispõe sobre a Política Agrícola. Acesso a http://www.planalto.gov.br/, 
acesso em Março de 2011.
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Insta lembrar que as limitações administrativas ambientais não só acar-
retaram a paralisação das atividades econômicas, desocupação das áreas, mas 
também o ônus da obrigação de recuperar a área que era explorada. Além da 
perda de parte do direito de uso da terra, os proprietários ficaram obrigados 
a recuperar a vegetação que foi suprimida ou compensá-la por outras áreas 
equivalentes.

Não se olvide que, conforme preceptivo legal inserto no art. 44 do Código Flo-
restal, o proprietário ou possuidor do imóvel rural situado na Amazônia Legal 
que tenha área de floresta inferior a oitenta por cento deve recompô-la. Trata-
-se de uma obrigação legal. A Lei não diferencia se o proprietário ou possui-
dor desflorestou antes de sua vigência ou não. Cria, sim, uma preservação 
“jures et de jure” de que todas as propriedades situadas na Amazônia Legal 
devem ter oitenta por cento de áreas de florestas. (VACCHIANO, 2007:492)

O aumento da proteção ambiental por meio dos percentuais de Reserva 
Legal é louvável, porém não se pode dizer o mesmo em relação à lei que di-
minui ou acaba com um passivo ambiental de uma região e cria um passivo 
ambiental em outra região. O déficit de florestas não deve ser algo maleável 
que aumenta, diminui, some ou aparece de acordo com a vontade do legisla-
dor. Com base em critérios técnicos e de forma definitiva, deve-se fixar o pro-
cedimento de quantificar as florestas necessárias à preservação das espécies 
em todas as regiões do país, caso contrário, os biomas e a sociedade terão de 
conviver com a constante insegurança jurídica.

De qualquer forma, são ponderações que devem ser analisadas com 
muita cautela, já que é “forçoso reconhecer que a proteção do meio ambiente 
é indispensável à vida e a dignidade da pessoa humana, como núcleo essencial 
dos direitos fundamentais” (COMPRATO, 1898:36).

6. COnClusões artICuladas

6.1 O procedimento para definir o percentual de Reserva Legal deve ser base-
ado nas peculiaridades ambientais de flora e fauna de cada propriedade para 
garantir o equilíbrio do ecossistema do local, mesmo que para isso seja neces-
sário retirar a feição de limitação administrativa da Reserva Legal.

6.2 Como as questões ambientais são transfronteiriças, a sociedade como um 
todo deve assumir o ônus de conservação das florestas e a biodiversidade, de-
vendo os percentuais de Reserva Legal serem os mesmos para todas as regiões 
do país.

6.3 A possibilidade de incluir as áreas de APP na área de Reserva Legal repre-
senta forma de compensação de déficit de Reserva Legal e beneficia justamen-
te os proprietários que suprimiram ou degradaram mais vegetação nativa.
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6.4  A MP n°. 1.956-50, de 28/05/2000, representou um aumento nos percen-
tuais de Reserva Legal na Amazônia Legal, o que foi positivo. Todavia, man-
teve ou reduziu esses percentuais em outras regiões do país, o que foi negativo, 
pois nessas regiões encontram-se as espécies mais ameaçadas de extinção.

6.5 É nítido ainda o desconhecimento científico e jurídico acerca das restri-
ções e possibilidades do Código Florestal vigente. 
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1. IntrOduçãO

O instituto da propriedade tem acompanhado a evolução histórica da 
civilização, alterando seus conceitos juntamente com a mutação fática das 
necessidades do convívio humano em sociedade.

A partir do século XX, é o instituto da função social que tem influenciado 
diretamente as características e conceito do instituto da propriedade, especifi-
camente no seu conteúdo, pois tem obrigado a mudança no seu conceito que 
era excessivamente individualista, de domínio absoluto, e colocando-a, então, 
em submissão aos interesses da comunidade, assumindo um caráter mais social.

Nesta linha adveio em 1988 a Constituição da República vigente, que 
concretizou, ao menos teoricamente, a importância do “social” no direito e 
por consequência na propriedade. 

O conceito de função social não é expresso na Constituição, mas pode 
ser analisado separadamente, em suma, da seguinte forma: “função” por 
aquilo que se contrapõe a uma estrutura previamente estabelecida, qual seja, 
dos interesses do proprietário, admitido em três aspectos distintos: privação 
de determinadas faculdades, a criação de um complexo de condições para 
que o proprietário possa exercer seus poderes; e a obrigação de exercer certos 
direitos elementares do domínio. Por “social”, o não-individualismo, a busca 
da maior integração do individuo na coletividade. 

Desta forma, se absorveu como essência do nosso sistema que o direito 
de propriedade será reconhecido pela ordem jurídica do Estado se for cum-
prida a função social da propriedade, não abstendo, no entanto, o direito 
individual do proprietário, ou seja, de ter o direito de aproveitá-la.

Posto isto, não é errado afirmar que a propriedade só existe enquanto 
direito se respeitada sua função social. Sendo, portanto, o cumprimento da 
função social condição sine qua non para o seu reconhecimento.

Não obstante o direito de propriedade ter adquirido em seu âmago 
a função social, esta tem também abarcado diversos pontos sociais que 
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em outras épocas históricas não tinham importância. Neste trabalho dá-se 
atenção a questão ambiental como um dos elementos da função social da 
propriedade, assim como do surgimento do novo conceito, este denomina-
do de “socioambiental”

Sendo as questões ambientais premissas do direito de propriedade, de-
nota-se seu reflexo direto em diversos ramos do direito brasileiro, os quais 
embora tenham sido afirmados pela doutrina jurídica, não tem sido aplicado 
com toda sua eficiência na prática.

A função socioambiental da propriedade é cumprida quando, sintetica-
mente, a propriedade atende ao requisito de preservação do meio ambiente. 
Se a função social significa o exercício do direito em benefício de outrem, se 
visa comprometer a propriedade com as complexas relações sociais e com o 
progresso humano, isto se efetiva com muito mais razão quando o exercício 
da propriedade atende à preservação do meio ambiente, que é bem de uso 
comum do povo, garantido às presentes e futuras gerações.

Embora ainda não seja este o entendimento da ideologia dominante, 
o direito de propriedade, após o advento da Constituição Federal de 1988, 
que, além de trazer dispositivos expressos sobre a função ambiental da pro-
priedade, fundamenta a legislação ambiental infraconstitucional, passa a se 
configurar um direito-dever ou uma propriedade-função, cujo regime jurídico 
extrapola a disposição civilista sobre o tema.

Não obstante a dificuldade transcrita de se aceitar a função socioam-
biental da propriedade como premissa básica para a existência do direito le-
gítimo de propriedade, o presente trabalho tem como um de seus escopos 
analisarem a discussão acima proposta no âmbito urbano.

Diante do transcrito, propõe-se aqui, demonstrar a vinculação teórica 
entre o direito de propriedade, o direito ambiental, o direito urbano e a apli-
cação e consideração, por consequência, da função socioambiental na pro-
priedade urbana, na cidade e seu desenvolvimento. 

Ademais se busca no presente trabalho expor a importância do Código 
Florestal quanto instrumento jurídico possibilitador da aplicação e proteção 
da função ambiental da propriedade na propriedade urbana, além de se  ten-
tar especular os efeitos que possam advir ao tema em razão do advento das 
proposições de mudança do Código Florestal.

2. funçãO sOCIOambIental da PrOPrIedade 

2.1 a função social e a Propriedade  

É possível afirmar que o instituto da propriedade seja o instituto jurí-
dico mais antigo que se tem conhecimento. No entanto, embora tenha sua 
posição enraizada na evolução histórica, seria equivocado denominá-la um 
instituto de características concretas e intransigíveis, pelo contrário, continua 
sendo um assunto de constantes discussões. 

Book conf e prof.indb   268 11/05/11   12:24



269Teses de Profissionais / Independent Papers

O motivo de estar sempre inserido no “palco” das ciências jurídicas é em 
razão da propriedade ser um instituto que se transformou – e que continuará 
a se transformar enquanto existir – ao longo do tempo, a fim de se adequar as 
indagações éticas da relação homem/natureza, assim como às mudanças das 
circunstâncias sociais, tecnológicas e políticas da sociedade na qual se insere.1 

Assim, o direito de propriedade teve uma relevante evolução, obtendo 
mudanças em diversas características, sendo uma das primordiais a evolução 
no sentido da propriedade como um instituto baseado na individualidade 
para obtenção de sua base no caráter social.

A propriedade tem perdido o seu caráter absoluto e individualista, em-
bora ainda haja resquícios dessas características no mundo doutrinário e prá-
tico. Junto a esta mudança de paradigmas da propriedade ocorre a afirmação 
da função social da propriedade, que embora relativamente recente, os seus 
primórdios são antigos, ou seja, a ideia surgiu,  não obstante  de forma um 
pouco diversa, com a obra Summa Theológica de São Tomás de Aquino.

Com a perda da concepção de absolutismo da propriedade e individua-
lismo da mesma, surge a necessidade “de se impor à propriedade deveres so-
ciais, pois esta não deve servir apenas aos interesses egoísticos do proprietário, 
mas sim, ser ordenada no interesse de todos”2. 

Não é equivocado dizer que a função social da propriedade nasce no 
princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse particular, no 
entanto é equivocado afirmar que ocorre o cumprimento da função social 
com a satisfação de um interesse público. 

Assim, não mais se mantém a liberdade absoluta do titular da proprie-
dade de decidir como fazer uso da mesma conforme bem entender, ou seja, 
sem qualquer tipo de restrição, pois, com a inserção do conceito do princípio 
da função social da propriedade este panorama foi alterado. Com esta alte-
ração houve o condicionamento do direito de propriedade à satisfação das 
ambições-necessidades da sociedade, tornando-se, por conseguinte, intolerá-
vel o uso da propriedade somente para fins exclusivos e egoísticos de interesse 
privado do proprietário.3

Sendo assim a inserção do princípio da função social altera a antiga 
concepção de propriedade, tornando-se, com a promulgação da Constitui-
ção de 1988 direito fundamental de aplicabilidade imediata. A função social 
torna-se, portanto, parte intrínseca da propriedade o que faz com que esta só 
se concretize quando estiver cumprindo sua função social.4

Conforme citado, foi em 1988 que a função social obteve o devido enfo-
que jurídico, sendo positivado em diversos artigos, dentre os quais, destacam-

1  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. A Propriedade no Direito Ambiental. 3.ed. ver, atual. E ampl. São Paulo. 
Editora RT. 2008 p. 50
2  BLANC, Priscila Ferreira. Plano Diretor Urbano & Função Social da Propriedade. 1.ed.  Curitiba. Juruá, 2007, 
p.36
3  BLANC, op. cit, p.37
4  FIGUEIREDO, op. cit , p.97
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-se o artigo 5º, XXII, XXIII, presente no Título II, Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais – Capítulo I; artigo 170, II e III, Título VII – Da Ordem Eco-
nômica e Financeira – Capítulo;  ainda dentro do mesmo Título os artigos 
182 e 183, dentre outros.

Embora o entendimento acima tenha sido positivado na Constituição 
Federal de 1988, Adílson Abreu Dallari, já em 1987, desvendava com gran-
de propriedade, o significado prático da “função social da propriedade” ao 
descrever que cabe ao proprietário o dever de utilizar sua propriedade para 
dar cumprimento à função social a ela inerente, sendo permitido ao Poder 
Público instituir, por lei, os limites da edificação ou utilização obrigatória, a 
taxa de ocupação ou aproveitamento de terrenos e outras medidas que asse-
gurem ótima utilização dos recursos financeiros, a preservação e conservação 
do patrimônio histórico e do meio ambiente e a melhoria da qualidade de 
vida das populações5. 

Não obstante a função social esteja intrinsecamente no conceito da pro-
priedade e expressamente no âmbito legislativo pátrio, deve ser considera-
da um princípio jurídico e constitucional como a concreta maneira de dar 
efetividade  à propriedade, seja por intermédio do exercício da propriedade 
como direito ou não, “exigido pelo ordenamento jurídico, direta ou indireta-
mente, por meio de imposição de obrigações, encargos, limitações, restrições, 
estímulos ou ameaças, para satisfação de uma necessidade social, temporal e 
especialmente considerada”.6

Importante salientarmos que não se confunde função social da proprie-
dade com limitações da propriedade, posto que esta é condicionada direta-
mente ao exercício do direito de propriedade pelo proprietário e aquela inter-
fere com a estrutura do direito da  mesma7. 

Ademais a função social da propriedade não importa, por si só, na ex-
tinção do direito de propriedade, o que fez e faz é inserir no âmago deste 
direito a relevância do interesse social de toda uma coletividade, para assim, 
deslegitimar a subsistência deste direito quando embasado no interesse pura-
mente particular e individual do proprietário. “A obrigação de uso do imóvel 
conforme o interesse social, afasta qualquer utilização contrária ao interesse 
da coletividade”8.

Embora seja o tema ora tratado de extrema relevância e complexidade, 
abordamos somente os pontos principais a fim de facilitar a compreensão do 
objetivo principal deste trabalho. Sendo assim, com intuito de possibilitar 
a inserção da questão ambiental no entendimento e compressão da função 
social da propriedade, faz-se aqui a última ponderação, qual seja, a sua con-
cepção como norma constitucional programática.

A função social da propriedade é um princípio que deve ser interpreta-
do como um “programa de ação” para reger os planos sobre a propriedade, 

5  DALLARI, apud, Blanc, op.cit p.39
6  BLANC, op. cit p. 40.
7  SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
8 BLANC, op. cit, p. 44
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no entanto, tal entendimento não deve ensejar a ideia de que por ser uma 
norma programática não contém qualquer força de lei.  Contrariamente 
deste entendimento, a função social da propriedade, conforme já abordado, 
faz parte do próprio direito de propriedade, não podendo ser considerado a 
existência deste direito sem a presença dela. Importante aqui a as palavras 
de Priscila Ferreira Blanc quais sejam: “entender a função social da proprie-
dade como uma norma programática seria dizer que o direito de propriedade 
tem também essa natureza”9.

Posto isto, por intermédio da interpretação de que a função social é es-
sência da propriedade, e esta tem aplicabilidade imediata no mundo jurídico 
pátrio além de ser uma norma programática, naquilo que toca a propriedade, 
é possível interpretar – afirmar – que a função social da propriedade esta inti-
mamente ligada à tutela do meio ambiente e que  a inobservância desta gera 
a deficiência daquela. 

Não obstante ao já discorrido, o âmago principal deste trabalho é a fun-
ção socioambiental da propriedade urbana como uma realidade, como uma 
essência, como um dever da propriedade que deve ser seguido e que é possibi-
litado por todos os meios que as leis específicas urbanística possibilitam. Para 
tanto faremos no próximo capítulo um breve análise do direito urbanístico 
para que possamos entender os instrumentos legais que regem o meio am-
biente urbano e interage diretamente a propriedade urbana.

3. dIreItO urbanístICO e a COnstItuIçãO de 1988 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 positiva as 
questões inerentes ao ramo do direito urbanístico, inclusive dando bastante 
atenção ao tema. É através da interpretação constitucional que se torna 
possível interpretar a forte ligação e correlação entre o âmago do Direito 
Urbano, com todas as suas vertentes, e as questões ambientais. No entanto, 
tal conectividade será  tratada mais adiante, posto entendermos primeira-
mente versar sobre as questões urbanisticas propriamente dita para depois 
adentrarmos ao tema.

A norma constitucional delimita as principais bases do direito urbano, 
quais sejam: diretrizes do desenvolvimento urbano (artigo 21, inciso XX e 
artigo 182); a ligação com o meio ambiente – preservação ambiental (artigo 
23, incisos III, IV,VI e VII; artigo 24, incisos VII e VIII e artigo 225); plano 
urbanístico (artigo 21 inciso IX; artigo 30 inciso VIII e artigo 182); e função 
urbanística da propriedade urbana.

Importante salientar que a Constituição conferiu à União a competência 
para o estabelecimento das normas gerais do direito urbanístico, sendo elas: 
as pertinentes à cooperação e integração dos organismos federais, estaduais 

9  BLANC, op. cit, p. 54

Book conf e prof.indb   271 11/05/11   12:24



272 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

e municiapis, assim como os entes privados, naquilo que verse sobre o desen-
volvimento urbano; as inerentes à utilização da propriedade urbana; diretrizes 
sobre planejamento urbano e intervenção urbanística, assim como  as referen-
tes a áreas de interesse especial; e os assuntos  ao regime urbanístico do solo, o 
qual é disposto detalhadamente na Lei 1.0257 de 2001 – O Estatuto da Cidade.

Após a breve análise da abordagem da Constituição a respeito do Direi-
to Urbano, principalmente quanto as suas normas gerais, importante abor-
darmos neste trabalho, para que seja possível alcançar seu tema principal,  
um pouco sobre alguns assuntos específicos da questão urbanística, quais 
sejam:  o Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 2001) e seus instrumentos, em 
razão de estarem diretamente ligados à função social da propriedade e as 
questões ambientais.

3.1 Política urbana e o estatuto da Cidade 

O advento Lei 10.257 de 10.7.2001 – Estatuto da Cidade – regulamentou 
os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, mais de dez anos depois de sua 
promulgação.  A citada regulamentação estabelece as diretrizes gerais da po-
lítica urbana, assumindo no âmbito jurídico brasileiro, conforme as palavras 
de José Afonso da Silva,  que o definiu de “as características de uma lei geral 
de direito urbanístico”.10 

O Estatuto da Cidade ao cumprir seu papel regulamentador e traçar 
as linhas gerais, institui princípios do direito urbanístico, trata de diversas 
figuras e institutos do direito urbanístico – destacando aqui o Plano Diretor, 
disponibiliza um conjunto de instrumentos para ser utilizado na ordenação 
dos espaços urbanos – elevando e respeitando a importância da proteção am-
biental, disponibiliza meios para solucionar os frequentes e presentes proble-
mas sociais, graves, como a moradia, o saneamento, que a vida urbana gera, 
de modo incisivo, sobre as camadas carentes da população.

Os instrumentos trazidos no Estatuto demonstram o marco de utiliza-
ção de uma nova concepção de planejamento urbano e são os meios que um 
dos entes federativos previsto na Constituição – o município – possa alcançar 
o objetivo de promover uma cidade mais equitativa e sustentável, tendo a 
proteção humana, ambiental e seus direitos como marcos limítrofes.

Com este  conjunto de instrumentos e premissas o Poder Público é con-
duzido à administração do solo urbano de forma ordenada e controlada “(...) 
auxiliando na concepção da função social a ser exercica pela propriedade em 
determinado local e discipliando seu uso, permitindo a articulação das várias 
legislações pertinentes ao solo urbano”11 

10   SILVA. Op.cit, p.69.
11  CASIMIRO, Lígia Maria Silva Melo de Casimiro. Uma Análise sobre o Capítulo da Política Urbana na 
Constituição de 1998. . Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico. Nº 19 Ago-Set Porto Alegre: 
Magister,2008.p. 59.
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A regulamentação do texto Constitucional sobre a matéria urbanística, 
em especial os artigos 182 e 183, se dá de forma muito organizada na citada 
lei, estabelecendo e distinguindo bem os assuntos por ela referendado,  esta-
belecendo em suma as diretrizes gerais da política urbana ( que buscam orde-
nar as funções sociais da cidade e da propriedade urbana) e os instrumentos 
da política pública para tanto as diretrizes gerais de política urbana (tais os 
planos nacionais, regionais e social; o planejamento das regiões metropolita-
nas, aglomerações urbanas e microrregiões; o planejamento municipal; insti-
tutos tributários e financeiros; institutos jurídicos e políticos; o parcelamento, 
edificação ou utilização compulsória; o IPTU progressivo no tempo; desa-
propriação com pagamento em títulos; usucapião especial de imóvel urbano; 
o direito de superfície; o direito de preempção; a outorga onerosa do direito 
de construir; as operações urbanas consorcias; a transfernecia do direito de 
construir; o Estudo de Impacto de Vizinhança).12

Oporturno transcrevermos a ligação do Estatuto da Cidade com as ques-
tões ambientais, em especial as diretrizes gerais previstas  no artigo 2º, entre 
as quais se destacam: planejamento do desenvolvimento das cidades, da distri-
buição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do 
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções 
do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente (Inciso 
IV); ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a deterioração das 
áreas urbanizadas e a poluição e degradação ambientais (Inciso VI); adoção 
de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica 
do Município e do território sob sua área de influência (Inciso VIII); proteção, 
preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimô-
nio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico (Inciso XII); audi-
ência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de 
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente ne-
gativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a seguran-
ça da população (Inciso XIII); regularização fundiária e urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a 
situação socioeconômica da população e as normas ambientais (Inciso XIV).

Entre os temas abordados no Estatuto da Cidade é relevante versarmos 
a respeito de alguns em especial, tendo em vista sua interface com o meio 
ambiente, sendo eles o Plano Diretor, Estudo de Impacto de Vizinhança, Par-
celamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e Instrumentos Tributá-
rios e Financeiros, Instituição de Unidades de Conservação, Preempção, Solo 
Criado e Zoneamento Ambiental.   

Não obstante aos instrumentos citados, salientamos que os demais, 
como Transferência do Direito de Construir, Tombamento, Limitações Ad-

12  SILVA, op.cit, p.69-70
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ministrativos entre outros, sejam tão importante quanto aos que abaixo ex-
plicaremos, no entanto, para fins didáticos, entende-se oportuno versar a res-
peito somente daqueles que refletiram na melhor compreensão do objetivo 
principal do presente trabalho.

4. funçãO sOCIOambIental

Conforme já transcrito anteriormente a função social no direito brasi-
leiro atual contém em sua essência não somente a fruição da propriedade em 
si, mas também o respeito aos direitos que são inerentes à coletividade, posto 
que o direito de propriedade imóvel é parte integrante de um todo maior, 
entre aqueles se enquadram a tutela do meio ambiente. 

Importante ressaltar que o direito ambiental é um direito de natureza 
transindividual, e que neste contexto, serve como parâmetro para aferir o 
grau de desenvolvimento de uma sociedade, posto que objetiva garantir con-
dições dignas de vida a todos, assim como a manutenção e evolução destes 
status para, também, as futuras gerações. Nesta linha encontra-se o meio 
ambiente amparado na Constituição, ou seja, como um direito para todos, 
o que nos permite entender que o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado não esta positivado somente para a satisfação de um interesse 
individual e sim para “resguardar interesses que se enquadram na categoria 
dos chamados interesses difusos”.13 

Ademais, ainda acerca do tema, cabe ressaltar que o princípio da fun-
ção social da propriedade paira no ordenamento jurídico, constituindo um 
“mega-princípio” que consagra outros princípios por consequência, quando 
voltado à consecução da valorização da dignidade humana, como: a defesa 
do meio ambiente, dos valores sociais do trabalho, da defesa do consumidor, 
do desenvolvimento urbano, entre outros.14 

 Diante do exposto torna-se inquestionável afirmar que a defesa do meio 
ambiente e a observância da função social da propriedade foram enfatizadas 
na Constituição Federal promulgada em 1988 e assim positivados e elevados 
como princípios constitucionais, transcendendo os princípios meramente da 
ordem econômica, tornando-se garantias constitucionais de todos “ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado em face dos proprietários de bens móveis 
ou imóveis, de produção ou de consumo, sejam estas pessoas físicas ou jurídi-
cas de direito público ou privado.” 15

Ademais, acerca da linha ora tratada, a função social da propriedade, 
nos termos da Constituição Federal mudou as características da propriedade 
privada, inserindo em sua base novos conceitos, entre eles o caráter social 

13  SANTOS, Myrna Gouveia dos. Legislação Ambiental e Política Agrária Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente no Projeto de Assentamento do Itabocal-PA. Belém: Paka-Tatu, 2003. p.33.
14  FIGUEIREDO op. cit, p. 128.
15  FIGUEIREDO, op. cit, p.168.
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e ambiental, para assim adequar a propriedade privada ao novo contexto 
social onde a ecologia tem um papel preponderante e influencia o modo de 
disposição e fruição do direito.16 

Acrescentando a ideia da inserção dos assuntos ambientais às ques-
tões ora descritas, oportuno citar as ideias do atual Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Eros Grau expressas em artigo a respeito dos princípios 
fundamentais do direito ambiental, as quais, em suma, dizem que  a admis-
são do principio da função social e ambiental da propriedade tem como 
consequência básica fazer com que a propriedade seja efetivamente exercida 
para a coletividade e o meio ambiente. Nesta linha entende o citado Autor 
que a função social e ambiental não constitui um simples limite ao exercício 
do direito de propriedade, como aquela restrição tradicional, por intermé-
dio da qual se possibilita ao proprietário, no exercício do seu direito, fazer 
tudo o que não prejudique a coletividade e o meio ambiente. Ao contrário, a 
função social e ambiental é mais ampla, autorizando o proprietário a atuar 
positivamente, no exercício do seu direito, de forma adequar a propriedade 
a preservação do meio ambiente.17 

Através dos dispositivos constitucionais, embora haja outras fontes para 
a interpretação e aplicação na prática (Lei 4771/65, Lei 6.938/81, entre outras), 
é possível a interação do meio ambiente diretamente com a função social da 
propriedade, em especial nos seguintes dispositivos artigos 5º, XXII (É garan-
tido o direito de propriedade); 5º,XXIII (A propriedade atenderá à sua fun-
ção social); artigo 170, II, III, VI (A ordem econômica tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: propriedade privada, função social da propriedade e 
defesa do meio ambiente);  artigo 186, I, II (A função social é cumprida quan-
do a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus 
de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento 
racional e adequado; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente); artigo 225, caput (Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações); artigo 
225, § 1º  (Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Públi-
co); artigo 225, § 1º, III (definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção); artigo 225, § 1º, VII (proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma 
da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 

16  SANTOS, op. cit, p. 41. 
17  GRAU, Eros Roberto. Princípios fundamentais de direito Ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo : Ed. 
Revista dos Tribunais, n. 02, 1997.
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a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade); e artigo 225, § 
3º(As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais ou administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados).

Posto isto, resta indubitável que quando há a expressão função social 
da propriedade no direito brasileiro, esta deve ser interpretada sempre com 
todos os fatores que se inserem, entre eles o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para as futuras e presentes gerações, assim como os demais já ci-
tados, sendo importante destacar no momento os princípios do direito urba-
no, em especial o princípio do desenvolvimento sustentável do meio urbano. 

4.1 função socioambiental, meio ambiente urbano e o estatuto da Cidade

Muito embora o artigo 182 da Constituição Federal, ao tratar da função 
social da propriedade urbana, não tenha mencionado expressamente o meio 
ambiente, a abordagem até agora realizada nos possibilita a inserção das 
questões inerentes à proteção do meio ambiente na função social da proprie-
dade urbana, por diversas razões, entre elas se destacando: a característica 
difusa do direito ambiental obtendo, portanto, a função de parâmetro para 
aferir o grau de desenvolvimento de uma sociedade; a razão da função social 
da propriedade ser inserida na base do direito de propriedade além de obter 
a característica de um “mega-princípio”, o que consagra, por consequência, 
outros princípios, entre eles as questões ambientais; além de todos os outros 
pontos referentes a tutela ambiental que tratam a Lei 10.257 de 10.7.2001. 

Ademais, há a parte da doutrina brasileira, entre eles se destacando José 
Afonso da Silva e Guilherme José Purvin de Figueiredo, que ao versarem so-
bre o meio ambiente o dividem em subclasses, entre elas, o meio ambiente ar-
tificial, o que nada mais é, do espaço urbano construido, consubstanciado no 
conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos público 
(ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano aberto). 

Embora já abordado neste trabalho, em tópico específico, a Lei 10.257 
de 2001 é o instituto jurídico que expressa claramente ligação dos temas di-
reito ambiental, direito urbano e função social da propriedade, o que torna 
possível afirmar com mais propriedade que a implicação do cumprimento da 
função socioambiental na propriedade situada no meio urbano é algo presen-
te e que deva ser cumprido. 

Corroborando com as afirmações apenas citadas, pontuamos  alguns 
artigos específicos da referida Lei, e suas referidas ponderações acerca do 
assunto, quais sejas: a regulamentação da propriedade urbana em prol do 
equílibrio ambiental (art.1º , parágrafo único); a necessidade de que o pla-
nejamento urbano evite e corrija as distorções do crescimento urbano e seus 
efeitos negativos sobre o meio ambiente ( art. 2º , IV); o objetivo da política 
urbana em promover a proteção, preservação e recuperação do meio ambien-
te natural e construído, inclusive cultural (art. 2º XII);  a necessidade de se 
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ouvir  a população nos processos de implantação de empreendimentos ou 
atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente na-
tural ou construído (art. 2º , XIII); a política urbana deverá considerar as 
normas ambientais na regularização fundiária e urbanização de favelas  (art. 
2º , XIV); o planejamento municipal deverá utilizar-se de instrumentos de 
planejamento municipal próprios do Direito Ambiental, como o zoneamento 
ambiental (art. 4º , III, c); a título de instrumentos da política urbana, deve-
rão ser utilizados, ainda, institutos jurídicos e políticos como a instituição 
de unidade de conservação  e estudo prévio de impacto ambiental ( art. 4º, 
VI, V); A obrigatoriedade  do plano diretor  para cidades inseridas na área 
de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional (art. 41, V).

Ademais, já no artigo primeiro da citada lei  é declarado que o intuito do 
Estatuto da Cidade é essencialmente  propiciar o bem coletivo, a segurança e 
o bem estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. Sendo este últi-
mo possível, somente, se respeitados as questões ambientais no planejamento 
da cidade, assim como no cumprimento e respeito da função social das pro-
priedades que dela fazem parte.

Dentre os vários dispositivos presentes na Lei 10.257 de 2001  que vin-
cula  a existência, cumprimento e respeito às questões ambientais no âmbito 
urbano – podendo-se, então, dizer a presença da função socioambiental na 
propriedade urbana – se destaca o artigo 2º, pois é nele que se assegura: o di-
reito a cidades sustentáveis (direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futura gerações); a adoção de padrões 
de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatí-
veis com os limites da sustentatibilidade ambiental, social e econômica do 
Município e do território sob sua área de influência; a disposição espacial da 
população urbana de forma a evitar e corrigir as distorções do crescimento 
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambeinte; a ordenação e con-
trole do uso do solo, de forma a evitar a deterioração das áreas urbanizadas, 
a poluição e a degradaçãoo ambiental; a observação das normas ambientais 
na regularização fundiária de áreas ocupadas pela população de baixa renda; 
entre outras questões  atinentes ao tema.

Importante pontuar que a questão positivada no Estatuto da Cidade, 
no artigo 2º, inciso XIV, embora seja especificamente às áreas ocupadas pela 
população de baixa renda, deve ser aplicado a todas as outras propriedades, 
posto que a lei não faria discriminação de tratamento das áreas ocupados 
pela população de alta ou baixa renda. Sendo assim, torna ainda mais claro 
que a função socioambiental está inserida na condição de “existência” da 
propriedade urbana.

Outro ponto fundamental presente na Lei 10.257 de 2001 que demons-
tra a função social da propriedade urbana influenciada pelas questões am-
bientais é o plano diretor, seja pelo seu conteúdo e objetivo, seja pela sua obri-
gatoriedade nas cidades com mais de 20.000 habitantes. É possível, inclusive, 
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afirmar que está intimamente vinculado ao plano diretor a caracterização  da 
função social no âmbito urbano, pois assim se estaria em tese antendendo às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade.18

Diante do exposto resta inquestionável que a propriedade no âmbito 
urbano, não diferentemente da alocada em área rural, tem em seu âmago 
existencial condicionado ao cumprimento da função socioambiental. No en-
tanto, importante salientar que  a presente afirmação se  fortalece e se torna 
ainda mais irrefutável com as ponderações e aplicação de outros institutos 
legais, dentre os quais é presente Código Florestal Brasileiro – Lei 4.771/65, 
que será abordado no próximo tópico.

4.2 função socioambiental, meio ambiente urbano e o Código florestal 

Os dispositivos e diretrizes do Código Florestal – Lei 4.771 de 1965, 
principalmente no tocante as Áreas de Preservação Permanente, tem aplicabi-
lidade no âmbito urbano, afirmação esta feita por maioria doutrinária, muito 
embora, ainda haja linha minoritária que divirja do afirmado. Destarte, inci-
dem na função socioambiental da propriedade urbana.

O termo  Área de Preservação Permanente é disposto no artigo 2º e 
3º do Código Florestal, e tem sua definição positivada na Lei como “a área 
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodi-
versidade, o fluxo gênico e a flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas”. 

A manutenção da APP, seja na área urbana quanto na área rural, tem 
salutar importância na preservação do meio ambiente, pois dentre as suas 
diversas formas acaba por alcançar e propiciar uma sadia qualidade de vida 
aos cidadãos, estando portanto, intimamente ligado ao direito transidivual 
previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Sendo assim, consubstan-
ciado-se ainda pelo disposto no tópico em que versou-se sobre a função so-
cioambiental, ve-se, claramente a sua instituição ou preservação conectada a 
função que a propriedade exerce.

No entanto, quando fala-se em APP em solo urbano é necessário se aten-
tar a um fator muito importante, qual seja, o consolidação de área urbana em 
área que supostamente pela instituição da lei devesse ser área de proteção. 
Como o Código Florestal adveio somente em 1965 e diversos aglomerados 
urbanos são mais antigos que isso, a sua aplicabilidade resta debilitada em 
razão das áreas positivadas para a instituição de APP já estarem consolidada 
e densamente urbanizadas.

Nestes casos é necessário se aplicar o princípio da proporcionalidade a 
fim de ponderar quais as situações são mais favoráveis aos cidadãos, ou seja, 

18  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. Função ambiental da propriedade urbana. “Paisagem, Natureza e 
Direito”/BENJAMIN, Antonio Herman (org.) São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2005. Vol.1.
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a recuperação de APP e por conseguinte a destruição do artifício urbano alí 
construido, ou vice e versa.19

Na ocorrência de situações em que prevaleça o artifício urbano em de-
trimento da APP, não quer dizer que inexista a função socioambiental nesta 
propriedade,  pois há na verdade somente a sua latência. 

Pode haver, com o passar do tempo, a insurgência da relevância da 
APP em detrimento do artifício urbano que ocupa seu lugar, posto que 
com a evolução e desenvolvimento da área urbana os efeitos gerados por 
aquela sejam mais benéficos aos cidadãos do que os propiciados por edi-
ficação estabelecida. Tal mutabilidade de priopriedades é possível, posto 
que primeiramente não há direito adquirido em direito ambiental, além 
da possibilidade de desapropriação da zona urbanizada em razão de in-
teresse público ou social que visem a criação de área de preservação per-
manente, ou mesmo, por ato administrativo competente que revogue uma 
eventual licença municipal – fundamentado também no interesse público 
ou social, que até então possibilitava o exercicio de alguma atividade ur-
bana na referida área.

Buscando-se sempre a inserção e cumprimento da função socioambien-
tal na propriedade urbana, é de extrema importância que sejam observados 
os quesitos da APP, previstos na Código Florestal, assim como demais leis 
ambientais, no momento do desenvolvimento da instituição e aplicação das 
políticas e planos de desenvolvimento urbano.20

4.3 O novo Código florestal – Projeto lei 1876/99 e seus apensos –  seus reflexos no 
meio ambiente urbano

Recentemente muito se tem discutido a respeito da mudança  do Códi-
go Florestal, principalmente quanto  as normas referentes a Reserva Legal e 
Área de Preservação Permananente.

Embora o primeiro projeto lei de mudança do Código Florestal te-
nha sido proposto em 1999, somente no final de 2010 com diversos ou-
tros apensos que se conclui a proposição. Se está falando aqui do Proje-
to Lei 1876/1999 com os apensos dos Projetos Leis 4524/2004, 4091/2008, 
4619/2009, 5226/2009, 5367/2009, 5898/2009, 6238/2009, 6313/2009 e 
6732/2010. Embora esta proposta de lei tenha sido tratado quase que exclu-
sivamente sob  o ponto de vista dos possiveis impactos de serem gerados nas 
áreas rurais também deve ser discutidos os reflexos no âmbito urbano, pois  
se aprovado da forma como está gerará diversas consequências  de cunho 
ambientais no meio ambiente urbanístico.

O substitutivo do Código Florestal tem como proposta determinar um 
marco temporal para  se estabelecer as áreas já definitivamente consolida-

19  FIGUEIREDO, 2008. op. cit. p.227.
20  FIGUEIREDO, op. cit. 221-226.
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das, ou seja, aquelas que não necessitariam cumprir na integra as obrigações 
quanto a APP e RL, posicionamento este que torna ainda mais complexo a 
aplicabilidade e a inserção da função socioambiental na propriedade urbana, 
pois conforme já  discorrido, diversos aglomerados urbanos são mais antigos 
que o código florestal de 1965 e se a aplicabilidade do código vigente já é de-
bilitada em razão das áreas positivadas para a instituição de APP já estarem 
consolidada e densamente urbanizadas, se houver mais uma “anistia” am-
biental acredita-se que se estará impossibilitando ainda mais  a aplicação de 
pressupostos constitucionais estabelecidos, principalmente os referentes ao 
meio ambiente.

Outro ponto negativo, e talvez o mais perigoso, do substitutivo em ques-
tão é de que   caberá aos municípios estabelecer pelos seus planos diretores e 
por suas leis de uso do solo a delimitação das Áreas de Preservação Perma-
nente, assim como decidir por sua supressão, compensação e licenciamento 
ambiental de empreendimentos nos locais de APP. 

Importante ressaltar ao fato de que muitos municípios brasileiros con-
tém planos diretores que não são funcionais, ou seja, que não cumprem os 
objetivos para os quais foram criados, muitas vezes por serem meras cópias, 
razões estas que não se deve utilizar destes instrumentos para a delimitação, 
criação ou supressão de APPs.

Ademais, se possibilitaria que qualquer câmara municipal pudesse lo-
tear por completo áreas de varzeas de rios ou encostas de morros ou  ainda 
haveria possibilidade  de haver licenciamento de atividades potencialmente 
poluidoras em áreas de APP por prefeituras sem qualquer estrutura técnica 
para tanto. 

Ressalta-se ao fato de inúmero prefeituras brasileiras não detém orgãos 
ambientais estruturados, além de outras conterem secretários executivos res-
ponsáveis pela pasta do meio ambiente ou de desenvolvimento urbano sem 
qualquer conhecimento técnico ou experiência para tanto.

Conforme já transcrito neste trabalho a propriedade urbana tem o seu 
dever social, mais,  sua função socioambiental, e no cumprimento deste dever, 
com o impositivo da aplicabilidade dos instrumentos jurídicos vigentes, inclu-
sive o Código Florestal,  exercer funções fundamentais  para o bem estar dos 
cidadãos que vivem na cidades, pois é por exemplo, com a ajuda das APPs 
que se preserva a qualidade e volume das águas dos manancias urbanos, se 
previne enchentes, se evita desmoronamentos, se combate as ilhas de calor e 
se diminui a poluição do ar.  

Diante da importância do Código Florestal vigente como instru-
mento possibilitador de ampliar e inovar os conceitos antigos de pro-
priedade e por consequência trazer instrumentos jurídicos  que possi-
bilitam concretivar o direito-dever da propriedade urbana, qual seja,  o 
cumprimento da função socioambiental, há de se ter cautela e  se anali-
sar ainda mais qualquer proposição nas casas legislativas quanto a qual-
quer tipo de mudança.
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5. COnClusões artICuladas

5.1 Resta claro que houve mudanças no transcorrer da história  no condizente 
ao conceito do instituto da propriedade, chegando ao ponto de se poder afir-
mar que a propriedade está intimamente ligada a sua função social e que sem 
esta característica a sua legitimidade fica prejudicada.

5.2 As peculiaridades da Lei 10.257 de 10.7.2001, principalmente naquilo que 
tenha interface direta nas questões ambientais (Plano diretor entre outros) 
fazem uma forte base que possibilitam instrumentos e efetividade da proteção 
adequada do meio ambiente no âmbito urbano.

5.3 Somado as abordagens do direito urbano, concluiu-se que a presença da 
característica ambiental na função social da propriedade, ou seja, a função 
socioambiental, a qual está inquestionavelmente inserida na sua essência, 
sendo possível até afirmar, na existência legítima da propriedade situada no 
âmbito urbano. 

5.4 Buscando-se sempre a inserção e cumprimento da função socioambiental 
na propriedade urbana, devem ser observados os quesitos da APP, previs-
tos no Código Florestal, assim como demais previsões desta lei e demais leis 
ambientais, no momento do desenvolvimento da instituição e aplicação das 
políticas e planos de desenvolvimento urbano. 

5.5 Há de se haver cautela com os projetos leis de alteração do código flores-
tal, pois os instrumentos ora vigentes possibilitam dar aplicabilidade às dire-
trizes constitucionais. O que se está faltando é o comprometimento daqueles 
que traçam as condutas urbanas e ambientais   respeitarem o ordenamento 
em vigor  e guiarem  a administração sob essas  vertentes.
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a ImPOrtânCIa da eduCaçãO  
ambIental Para a efetIvIdade da  

POlítICa naCIOnal dO meIO ambIente

BernArdo sAlce ArAuJo
Graduado em Direito, Gestor Ambiental  
e especialista em Educação Ambiental

1. IntrOduçãO

A degradação ambiental, a pobreza extrema, a crescente desigualdade 
social, o consumismo, o elevado número de desastres “naturais”, o iminente 
risco de um colapso ecológico e o desrespeito aos direitos humanos são sinais 
eloquentes da crise do mundo globalizado. 

Crise que, de proporções globais e gravidade alarmante – típicas de uma 
sociedade global, de risco1 e consumista -, vem mobilizando o pensamento 
teórico de variegados atores sociais na tentativa de compreender a problemá-
tica trazida por este processo civilizatório que se alimenta de seus alicerces 
ecológicos de sustentabilidade e de suas condições de habitalidade.

Nesse sentido, a crise ambiental vem proporcionando um profundo de-
bate acerca dos paradigmas, crenças, valores, princípios e modos de vida que 
a fundamentam, e, ao mesmo tempo, dos caminhos alternativos que podem 
ser traçados rumo à conquista da sonhada sustentabilidade. 

Assim, em um momento no qual se discutem os avanços e fracassos da 
Política Nacional do Meio Ambiente, o presente artigo, ainda que detidamente, 
buscará salientar a importância da Educação Ambiental não apenas para a efe-
tividade de tal política, mas sobretudo para a profunda mudança cultural que 
se faz necessária no atual momento histórico, momento esse marcado, essen-
cialmente, pelas funestas consequências da intervenção antrópica na natureza.

Espera-se, desse modo, consolidar a Educação Ambiental como pedra 
fundamental do movimento ambientalista e, assim, contribuir no avanço do 
trato, jurídico ou não, do meio ambiente.

2. a COsmOvIsãO e a raCIOnalIdade da sOCIedade mOderna

Marcada pelo predomínio da razão tecnológica sobre a organização e 
a dinâmica da natureza, a sociedade moderna possui uma cosmovisão ex-

1  BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo. Barcelona: Paidos, 1998.
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tremamente diversa daquela que possuíam as sociedades tradicionais, assim 
entendidas como aquelas anteriores à modernidade2.

As sociedades tradicionais possuíam – ou melhor, possuem, eis que, 
mesmo que escassamente pelo globo, elas ainda existem – um numeroso con-
junto de formações sociais cujos princípios históricos, sociais, políticos, eco-
nômicos e civilizatórios eram em tudo dessemelhantes ao que hoje em dia é 
definido como moderno.

Irmanando-se numa temporalidade bastante distinta da moderna, essas 
sociedades estavam governadas por acepções não-lineares do tempo – cícli-
cas – pelas quais esse se renovava continuamente e se apresentava enquanto 
objeto de um diálogo mágico permanente. 

Ainda, com esteio em Diegues, possuíam, dentre outras características 
marcantes, uma “[...] dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos na-
turais e os recursos naturais renováveis a partir dos quais se constrói um modo 
de vida; importância das simbologias, mitos e rituais [...]”. 3

Nas sociedades tradicionais o dinamismo social estava intimamente liga-
do, em maior ou menor grau, às dinâmicas e aos fluxos da natureza, o que de-
nota que, ao contrário da sociedade moderna, o mundo tradicional “[...] pau-
tou-se por uma convivência com a esfera do natural, e não pela sua exclusão”. 4 

Isso, contudo, não quer dizer que as sociedades pré-modernas, não obs-
tante seus notórios vínculos com o meio natural, estivessem isentas de proble-
mas e crises ecológicas. A ideia de que o mundo tradicional era um “paraíso 
perdido”, muito comum em movimentos ambientalistas que propõem um 
resgate e uma restauração dos valores dessas sociedades, é uma visão, além de 
simplista, equivocada.

Conforme Waldman, a quem mais uma vez se recorre:

“[...] as populações do mundo tradicional, direcionando seu cotidiano de 
vida em função de determinados valores ante o meio natural, necessaria-
mente induziram uma seleção natural e/ou social dos elementos presentes 
no seu meio natural, neste imprimindo a sua marca. Mesmo minimamente, 
a naturalidade de vários ecossistemas recebeu a contribuição de uma impor-
tante – e não menos tangível – intervenção humana”. 5

De fato, seja pela caça ou pelo fogo, que resultaram na savinização de 
diversas regiões; seja em decorrência da adoção das penas de certa ave ou da 
pele de determinado mamífero como bem de prestígio, que acabou ocasio-

2  GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade/Anthony Giddens; tradução de Raul Fiker. – São Paulo: 
Editora da Universidade Estadual Paulista – (Biblioteca básica), 1991, p.11: “[...] ‘modernidade’ refere-se ao estilo, 
costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se 
tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”.
3  DIEGUES, Antonio Carlos Santana. O mito moderno da natureza intocada. 3 ed. São Paulo: Hucitec, Núcleo de 
apoio à pesquisa sobre populações humanas e áreas úmidas brasileiras, USP, 2000, p.87-88.
4  WALDMAN, Maurício. Meio Ambiente & Antropologia. São Paulo: Editora Senac São Paulo – (Série Meio 
Ambiente; 6), 2006, p.71.
5  Ibidem, p.113.

Book conf e prof.indb   284 11/05/11   12:24



285Teses de Profissionais / Independent Papers

nando, em diversas oportunidades, a extinção dessas espécies; seja pela esco-
lha de determinado fruto como item essencial da pauta alimentar, o que im-
plicou seu maior cultivo, alterando, assim, toda a cadeia alimentar da região; 
o homem tradicional cometeu vários equívocos ecológicos, que, em diversas 
ocasiões, concorreram para o colapso6 de suas sociedades.

Entretanto, não obstante os problemas ecológicos que, por diversas ra-
zões, e em diversos graus, atingiram as sociedades tradicionais, a crise am-
biental é uma crise do nosso tempo, posto que, nas palavras de Waldman 
(2006), “[...] é justamente nos marcos da modernidade que os problemas eco-
lógicos se especificaram na sua plenitude”. 7 

Conforme Bello Filho:

“Os impactos ambientais modernos são muito mais danosos do que os im-
pactos outrora existentes. [...] Os problemas que surgem hoje não são mais 
problemas localizados ou impactos regionalizados. O nível de agressão 
toma dimensão universal, e afeta toda a vida na Terra [...]” 8 

De fato, a modernidade inaugurou uma nova cosmovisão, gerada por 
aqueles que queriam fundamentar a sua atividade transformadora do meio 
através da formulação de uma nova forma de se perceber e compreender a 
natureza, entendida, para o imaginário burguês então germinado, como algo 
mecânico, sem vida e a serviço de seus interesses econômicos.

Assim, construindo uma compreensão de mundo adequada aos seus 
interesses, a ideia de tempo e espaço foi profundamente alterada, e a na-
tureza, antes imersa no dinamismo social, passou a ser vista como uma 
máquina incumbida de instrumentalizar o desenvolvimento e enriqueci-
mento econômico.

Buscando construir o mundo a partir do ponto de vista do Homem, os 
pensadores burgueses, num paradigma ético antropocêntrico, abandonaram, 
então, a concepção organísmica da natureza, adotando uma concepção me-
canicista da mesma como forma de justificar a intervenção transformadora 
do meio natural infligida pela sociedade burguesa emergente.

Predomina, a partir de então, a crença de que a natureza é algo estático, 
sem vida, primitivo e bárbaro, e que o homem, para ser entendido como tal, 
deve “se retirar” dela, humanizando-se através dessa retirada. A natureza é, 
então, negada, desqualificada e, nos séculos XVI e XVII, graças aos novos 
métodos de investigação desenvolvidos no interior da chamada Revolução 
Mecanicista, a sua relação com o homem fora profundamente alterada.

Segundo Castro:

6  DIAMOND, Jared. Colapso; tradução de Alexandre Raposo. 3 ed. Rio de Janeiro: Record, 2006.
7  Ibidem, p.17.
8  BELLO FILHO, Ney de Barros. Teoria do Direito e Ecologia: Apontamentos para um Direito Ambiental no Sécu-
lo XXI. In: Estado de direito ambiental: tendências: aspectos constitucionais e diagnósticos. Heline Sivini Ferreira, 
José Rubens Morato Leite (org.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.92.
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“A ideia [...] de domínio da natureza é defendida e celebrada pelos seus pensa-
dores como um projeto de emancipação: vencê-la e dominá-la para não estar-
mos à sua mercê, para nos tornarmos verdadeiramente autônomos, seres racio-
nais, livres do domínio de qualquer outra autoridade que não seja a da razão”. 9

O desenvolvimento, no imaginário burguês então elaborado, implicava 
sair da natureza e, mais do que isso, dominá-la, instrumentalizando-a com 
vistas ao desenvolvimento econômico. Consoante Thomas:

“O propósito explícito de Descartes fora fazer dos homens senhores e possuido-
res da natureza. Adequava-se bem à sua intenção que ele descrevesse as outras 
espécies como inertes e desprovidas de toda dimensão espiritual. Ao fazê-lo, 
instaurou um corte absoluto entre o homem e o restante da natureza, limpando 
dessa forma o terreno para o exercício ilimitado da dominação humana”. 10

Predomina, desde então, nas palavras de Chauí, “[...] a ideia de conquis-
ta científica e técnica de toda a realidade, a partir da explicação mecânica e 
matemática do Universo e da invenção das máquinas, graças às experiências 
físicas e químicas”. 11

De fato, o paradigma cartesiano mecanicista sustentou-se no “[...] mé-
todo do pensamento analítico, que consiste em quebrar fenômenos complexos 
em pedaços a fim de compreender o todo a partir das propriedades de suas 
partes”12, e, analisando cientificamente a “máquina” natureza, ele estabeleceu 
um corte profundo entre cultura e natureza, agora tida como um objeto me-
cânico, sem vida e diverso do homem.

No paradigma então elaborado, apoiado em uma cosmovisão deveras 
diversa da possuída pelas sociedades tradicionais, a natureza deixou de ter 
qualquer outro interesse senão a sua transformação em um recurso para o 
sistema capitalista incipiente. Ignorando as leis e as dinâmicas naturais, a 
agressão aos recursos naturais se fortaleceu. O desenvolvimento da razão tec-
nológica predominou, então, sobre a organização da natureza.

Destarte, para arrematar, importante mencionar a lição de Leff:

“A visão mecanicista da razão cartesiana converteu-se no princípio cons-
titutivo de uma teoria econômica que predominou sobre os paradigmas or-
ganicistas dos processos da vida, legitimando uma falsa ideia de progresso 
da civilização moderna. Desta forma, a racionalidade econômica baniu a 
natureza das esferas de produção, gerando processos de destruição ecológi-
ca e degradação ambiental”. 13

9  CASTRO, Paula. Natureza, Ciência e Retórica na construção social da ideia de ambiente. Fundação Calouste 
Gulbentian; Fundação para a ciência e tecnologia, (Textos universitários de ciências sociais e humanas), 2002, p.141.
10  THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e os animais (1500-
1800); trad.: José Roberto Martins Filho, São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p.41.
11  CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 5 ed. São Paulo: Ática, 1995, p.47.
12  CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida – Uma nova compreensão científica dos Sistemas Vivos. trad.: Newton Roberval 
Eichemberg. São Paulo: Editora Cultrix, 1996, p.34.
13  LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder; tradução de Lúcia Ma-
thilde Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001, p.15.
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Portanto, a crise ambiental é, de fato, uma crise do nosso tempo, nascida 
com o surgimento da racionalidade fundamentadora da modernidade, que 
ignora a complexidade ambiental e que se justifica por legitimar um sistema 
econômico baseado em uma incansável e orgiástica exploração – e por isso 
ecocida – dos recursos naturais.

Assim, em tempos de questionamento da racionalidade moderna e dos 
valores sobre os quais ela se sustenta, exsurge a necessidade do descortina-
mento de novos princípios, crenças e modos de vida para que, assim, seja 
possível a forja de uma nova racionalidade – racionalidade ambiental –, apta 
a retirar o homem do reino dos riscos e incertezas, e a fundamentar a constru-
ção de uma relação saudável, harmônica e duradoura entre ele e a natureza.

Exatamente nesse ponto, surge, estratégica e oportunamente, a Educa-
ção Ambiental.

3. eduCaçãO ambIental: delIneamentOs

Não há transformações fáticas duradouras e efetivas sem que haja um 
arcabouço ético, teórico e científico capaz de legitimá-las e conduzi-las. Desse 
modo, para que se alcance a sustentabilidade, é necessária, antes, a superação 
do paradigma que sustenta a modernidade e a geração de um novo, capaz de 
legitimar modos alternativos e responsáveis de apropriação da natureza.

Nesse cenário, portanto, a Educação Ambiental ganha especial des-
taque, uma vez que, não obstante dificuldades de várias ordens, seu obje-
tivo magno seja o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 
ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 
culturais e éticos. 14 

Ora, percebe-se, então, que a Educação Ambiental visa, de fato, superar 
a concepção naturalizada, mecanicista, utilitarista e fragmentária do meio 
ambiente, descortinando a possibilidade de se pensar em uma nova forma 
de perceber e se relacionar com o ambiente natural, fundada em princípios e 
valores que permitam uma relação sustentável entre homem e natureza.

A partir de um enfoque humanista, holístico, democrático e participati-
vo15, a Educação Ambiental, considerando a interdependência entre os meios 
natural, socioeconômico e cultural, sob o enfoque da sustentabilidade16, busca, 
desse modo, fundamentar e legitimar modos de vida múltiplos e inovadores, 
baseados no potencial produtivo da natureza, na justiça social e na gestão 
democrática e participativa dos recursos naturais.

A Educação Ambiental, a partir de uma análise transdisciplinar e sistê-
mica, oferece a possibilidade de se pensar em soluções de fato eficazes à crise 

14  Lei nº. 9.795/99, artigo 5º, I.
15  Lei nº. 9.795/99, artigo 4º, I.
16  Lei nº. 9.795/99, artigo 4º, II.
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ambiental, uma vez que, parafraseando Capra, “do ponto de vista sistêmico, 
as únicas soluções viáveis são as soluções ‘sustentáveis’”. 17

Com efeito, uma percepção sistêmica e transdisciplinar da realidade re-
conhece que, nas palavras de D’Ambrosio: 

“[...] o conhecimento fragmentado dificilmente poderá dar a seus detentores 
a capacidade de reconhecer e enfrentar as situações novas, que emergem de 
um mundo a cuja complexidade natural acrescenta-se a complexidade re-
sultante do próprio conhecimento – transformado em ação – que incorpora 
novos fatos à realidade, através da tecnologia”. 18

A transdisciplinaridade pode, então, ser definida como um processo per-
manente e aberto de intercâmbio entre diversos e variados campos do saber, 
por meio do qual o conhecimento é gerado pelo diálogo e confronto teórico-
-científico, dando forma, assim, a teorias inovadoras, recheadas de conceitos 
novos e transformadores.

A Educação Ambiental, nesse sentido, propõe o rompimento com o 
paradigma que sustenta a modernidade e oferece, por meio de um processo 
educativo permanente, contínuo, amplo e multifacetário, as condições neces-
sárias à construção de modos de vida ecologicamente sustentáveis.

Não há, contudo, forçoso frisar, uma educação que não seja ambiental, 
eis que o processo educativo sempre está imerso e condicionado por um con-
texto social, cultural, econômico, político e ecológico, que gera e molda os 
valores e conhecimentos que devem ser transmitidos aos indivíduos.

De fato, a educação, entendida como um processo para o desenvolvimen-
to harmonioso das faculdades humanas19, é sempre ambiental, razão pela qual 
a adjetivação ‘ambiental’ que lhe fora agregada visa, na verdade, inaugurar 
uma nova forma de geração/formação/transmissão/recepção do conhecimen-
to, fundada na visão holística, na transdisciplinaridade, na análise sistêmica 
e capaz de, por isso, formar cidadãos críticos e hábeis a efetivamente atuar na 
construção de sociedades ecologicamente sustentáveis. 

Não se trata, pois, de embutir nos currículos acadêmicos a disciplina 
“educação ambiental”20, mas, ao contrário, de dar fim “[...] à tendência de 
compartimentar o conhecimento em categorias estanques e fragmentadas”21, 
inaugurando um novo paradigma, baseado em um estudo sistêmico e holísti-
co, que vise, arremata Marques, “[...] unificar as diversas áreas do saber com 
o objetivo de compreender o universo sociocultural”. 22

Nessa óptica, consoante Reigota:

17  Ibidem, p.24.
18  D’AMBROSIO, Ubiratan. Transdisciplinaridade. – São Paulo: Palas Athena, 1997, p.10.
19  HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 152.
20  Lei nº. 9.795/99, artigo 10, § 1º.
21  MARQUES, Angélica Bauer. A Cidadania Ambiental e a Construção do Estado de Direito do Meio Ambiente. 
In.: Estado de direito ambiental: tendências: aspectos constitucionais e diagnósticos. Heline Sivini Ferreira, José 
Rubens Morato Leite (org.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.171.
22  Ibidem, p.171.
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“A tendência da educação ambiental escolar é tornar-se não só uma prática 
educativa, ou uma disciplina a mais no currículo, mas sim consolidar-se 
como uma filosofia de educação, presente em todas as disciplinas existentes 
e possibilitar uma concepção mais ampla do papel da escola no contexto 
ecológico local e planetário contemporâneo”. 23

Assim, é com acerto que a Educação Ambiental, que não se circunscreve 
à sua dimensão formal24, é concebida pela Lei n. 9.795/99 como “os processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, co-
nhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade”. 25

A Educação Ambiental entende que as transformações necessárias à 
superação da crise ambiental só ocorrerão mediante a efetiva, direta e cons-
ciente participação de todos os atores sociais, razão pela qual, acertadamen-
te, reconhece a sua função social26 e estabelece como dois de seus objetivos 
o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 
ambiental e social27 e, também, o incentivo à participação individual e coleti-
va, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 
exercício da cidadania. 28

A crise ambiental, face às suas complexidades, jamais será resolvida por 
alguns poucos especialistas, ‘heróis ambientais’, mas sim pelo incansável es-
forço de todos os atores sociais29, em um sistema de responsabilidades com-
partilhadas por meio do qual, Estado e sociedade civil, se unam em prol da 
salvaguarda das condições de habitalidade da Terra.

Mais do que desejável, é imprescindível a participação direta do cida-
dão na formulação de respostas à problemática ambiental, uma vez que as 
mudanças necessárias para tanto são profundas, sobretudo do ponto de vista 
da cultura, e somente serão alcançadas por meio de um processo educativo 
capaz de tornar cada indivíduo um agente de transformação.

Segundo Leff:

23  REIGOTA, Marcos. A floresta e a escola: por uma educação ambiental pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 
1999, p.79-80.
24  Conforme a Lei n. 9.795/99, a Educação Ambiental, além da sua dimensão formal, ou seja, aquela desenvolvida 
no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas (art. 9º, caput), possui, igualmente, uma 
dimensão informal, entendida como as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as 
questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente (art. 13, caput).
25  Lei nº. 9.795/99, artigo 1º.
26  SANTOS, Milton. O País distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania/Milton Santos; organização, apresen-
tação e notas de Wagner Costa Ribeiro; ensaio de Carlos Walter Porto Gonçalves. – São Paulo: Publifolha, 2002.
27  Lei nº. 9.795/99, artigo 5º, III.
28  Lei nº. 9.795/99, artigo 5º, IV.
29  CAPRA (1996), em seu estudo no qual discorre sobre a compreensão sistêmica dos sistemas vivos, ressalta a im-
portância daquilo que chamou de “alfabetização ecológica”, que significa, segundo ele, “[...] entender os princípios 
de organização das comunidades ecológicas (ecossistemas) e usar esses princípios para criar comunidades humanas 
sustentáveis” (p.231). Segundo o autor, tantos as comunidades ecológicas quanto as humanas são sistemas e, por 
tal motivo, apenas com uma forma de análise e compreensão que reconheça isso é que eficazes soluções para a crise 
ambiental poderão ser desenvolvidas.
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“A problemática ambiental, como sintoma da crise de civilização da mo-
dernidade, coloca a necessidade de criar uma consciência a respeito de 
suas causas e suas vias de resolução. Isto passa por um processo edu-
cativo que vai desde a formulação de novas cosmovisões e imaginários 
coletivos, até a formação de novas capacidades técnicas e profissionais; 
desde a reorientação dos valores que guiam o comportamento dos huma-
nos para a natureza, até a elaboração de novas teorias sobre as relações 
ambientais de produção e reprodução social, e a construção de novas 
formas de desenvolvimento”. 30

Destarte, a Educação Ambiental se apresenta como uma oportuna e 
estratégica ferramenta voltada, na lição de Guimarães, “[...] para a partici-
pação de seus atores, educandos e educadores, na construção de um novo pa-
radigma que contemple as aspirações populares de melhor qualidade de vida 
socioeconômica e um mundo ambientalmente sadio”. 31

A Educação Ambiental, desse modo, é indissociável da ideia de de-
mocracia-participativa, eis que reclama a participação direta, individu-
al ou coletiva, do cidadão na defesa do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, um direito fundamental alicerçado na ideia de solidariedade 
que requer, para que seja efetivado, uma atuação conjunta de Estado e 
sociedade civil.

A Educação Ambiental, na lição de Lanfredi:

“[...] se apresenta como uma nova forma de ver o papel do ser huma-
no no mundo, propondo modelos de relacionamentos mais harmônicos 
com a natureza e novos valores éticos. Parte para uma visão holística e 
sistêmica da realidade. Propõe posturas de integração e participação, 
de tal maneira que cada pessoa é incentivada a exercitar sua cidadania 
em plenitude”. 32

Assim, para resumir, a Educação Ambiental é um valor inseparável do 
exercício da cidadania, cabendo-lhe, portanto, a magna tarefa de retirar o in-
divíduo da “caverna da ignorância”33 e fazê-lo lutar pelo seu direito34, o direito 
magno e fundamental de construir e viver em uma sociedade ambientalmente 
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, de-
mocracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. 35

30  Ibidem, p.254-255.
31  GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. Campinas, SP: Papirus (Coleção Magistério: forma-
ção e trabalho pedagógico), 1995, p.14.
32  LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política Ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. São Paulo: Edito-
ra Revista dos Tribunais, 2002, p.126.
33  Alusão ao “Mito da Caverna” (também conhecido como “Alegoria da Caverna”), de Platão, segundo o qual o 
homem comum se encontrava em uma caverna de ignorância, preso à falsas e turvas impressões da realidade, razão 
pela qual deveria se libertar dessa “caverna” para conhecer a luminosidade da verdade e, efetivamente, conhecer o 
mundo real. Tal parábola encontra-se em sua obra A República (livro VII).
34  IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. Trad.: Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2005.
35  Lei nº. 9.795/99, artigo 5º, V.
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4. a ImPOrtânCIa da eduCaçãO ambIental Para a efetIvIdade da POlítICa 
naCIOnal dO meIO ambIente

Em seu artigo 4º, inciso I, a Lei nº. 6.938/81 estabelece como um dos 
objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente a compatibilização do 
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico, meta essa que se coaduna com o direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto na Carta 
Constitucional de 1988, em seu artigo 225, caput.

Para que tal objetivo seja alcançado, contudo, e assim efetive-se o direi-
to fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não basta a 
força da lei. Não é o Direito que irá operar as transformações necessárias à 
superação da crise ambiental, uma vez que esta implica uma mudança cultu-
ral profunda, impossível de ser imposta pela letra da lei.

Tal mudança cultural e paradigmática apenas se realiza socialmente, atra-
vés de um processo educativo apto a munir os cidadãos com os valores, princí-
pios, conhecimentos e habilidades necessários à construção de uma sociedade 
ecologicamente sustentável, por meio de um sistema de responsabilidades com-
partilhadas entre sociedade civil e Estado, pacto esse sabiamente consagrado 
pela Constituição Federal de 1988, também em seu artigo 225, caput.

A Educação Ambiental, desse modo, é de extrema importância para 
a efetividade de qualquer política ambiental, e em especial para a Política 
Nacional do Meio Ambiente, uma vez que é ela que, oferecendo maneiras 
inovadoras de se perceber o mundo, torna os cidadãos aptos a atuarem direta-
mente na construção de uma sociedade livre, socialmente justa, democrática 
e ecologicamente sustentável.

A lei, por si só, não tem força necessária para impor mudanças nos 
comportamentos e modos de vida perniciosos ao ambiente. Sem uma pro-
funda mudança cultural nos destinatários da lei, esta permanecerá distante 
da realidade social, tornando-se então mera letra morta, com pouca eficácia 
ou efetividade.

Não há como se falar em desenvolvimento sustentável ou sustentabilida-
de ecológica sem se imaginar uma permanente e consciente participação po-
pular. A crise ambiental implica a reorientação dos sentidos civilizatórios, a 
redefinição de prioridades, hábitos de consumo, modos de vida, e lei alguma, 
por si só, é capaz de realizar tais mudanças.

Nesse sentido, não são modestas as dificuldades encontradas pela Políti-
ca Nacional do Meio Ambiente, já que, ainda que um de seus princípios seja 
a educação ambiental36, o que se tem visto é uma vagarosa, esparsa e dificil-
mente detectável consagração de tal princípio. A PNMA, então, passou longe 
de alcançar os resultados que dela eram esperados no campo da educação 
ambiental após trinta anos de sua instituição.  

36  Lei nº.6.938/81, artigo 2º, X.
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É inegável que a questão ambiental está cada dia mais infiltrada no ima-
ginário popular; porém isto se deve, sobretudo, à iniciativas de organizações 
do terceiro setor e empresas atentas às novas exigências do consumidor, e não 
à políticas públicas consistentes de educação ambiental.

Em razão de dificuldades de várias ordens, e elas são diversas e numero-
sas quando se falta vontade política, a Educação Ambiental permanece ain-
da, salvo raras exceções, como algo romântico e idílico, idealizado por aman-
tes da natureza que buscam nada mais do que pregar o amor pelo ‘verde’.

A Educação Ambiental, entretanto, como já asseverado, é um processo 
educativo revolucionário que, superando os paradigmas da modernidade, fun-
damentadores da problemática ecológica, transforma os indivíduos em cida-
dãos conscientes, seres ativos de transformação, levando-os a exercer em ple-
nitude a sua cidadania com vistas à construção de uma sociedade sustentável.

Pode-se dizer, nesse sentido, que a consolidação da Educação Ambien-
tal é condição ao sucesso da Política Nacional do Meio Ambiente. Sem uma 
população “ambientalmente” educada, tal Política continuará a ter avanços 
fragmentários, tortuosos, lentos e substancialmente ineficazes. A questão am-
biental é intimamente relacionada à democracia, e não a um chamado ‘eco-
fascismo’, no qual modos de vida são impostos à sociedade por um pequeno 
grupo de especialistas ambientais.

A questão ambiental emerge de valores e princípios que apontam para 
a forja de novos sentidos civilizatórios, pautados especialmente pela inserção 
da cultura e da sustentabilidade ecológica nas práticas produtivas e na orga-
nização social. Isto implica a reorganização das relações sociais e das estraté-
gias de produção, gerando uma ordem fundada nos princípios da equidade, 
sustentabilidade, diversidade cultural, autogestão e democracia.

Desse modo, a participação popular, um dos princípios do Direito 
Ambiental, é extremamente importante, para não dizer fundamental, ao su-
cesso de políticas ambientais que almejem de fato infligir mudanças eficazes 
na realidade social, atualmente insustentável tanto do ponto de vista social 
como do ecológico. 

O Poder Público e a sociedade civil, então, de mãos dadas, precisam ela-
borar e executar projetos que não visem apenas resultados pontuais e esporá-
dicos, mas sim profundas mudanças nas atuais conjunturas sociais, políticas, 
econômicas e ambientais. Não basta reprimir condutas ou impor normas; 
mais importante do que isso, é preciso que o Estado brasileiro ofereça reais 
condições aos seus cidadãos de exercerem plenamente a sua cidadania com 
vistas à consecução da sustentabilidade ecológica. 

A crise ambiental propiciou o surgimento de novos atores sociais, que 
lutam contra a mistificação da razão tecnológica, o cientificismo e o consu-
mismo, alicerces da sociedade moderna, e pregam a necessidade do surgi-
mento de uma nova etapa civilizatória da humanidade, fundada em valores 
como a diversidade cultural, autonomia, autodeterminação dos povos, so-
lidariedade, justiça social, sustentabilidade ecológica e gestão participativa 
dos recursos naturais.
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Conforme Leff, a quem se torna imperioso recorrer:

“[...] as estratégias de luta desses novos movimentos sociais propõem uma 
ruptura com as formas tradicionais de organização e com os canais de inter-
mediação política. Estes processos estão dinamizando e transformando as 
formas de sustentação, de exercício e de luta pelo poder ao abrir novos es-
paços de confrontação, negociação e concerto relacionados com os conflitos 
e a tomada de decisões relativa à apropriação da natureza e à participação 
social na gestão ambiental”. 37

Assim, infere-se que a Educação Ambiental é o primeiro passo a ser 
dado rumo a sustentabilidade, pois é ela que irá fornecer o substrato ético-
-teórico necessário às mudanças paradigmáticas que deverão ser feitas, além 
de, ao mesmo tempo, tornar os cidadãos efetivamente aptos a atuarem, per-
manente e conscientemente, na construção de seu meio.

Os princípios e valores ambientais traçam os rumos para a formulação 
de uma nova racionalidade produtiva, capaz de articular a produção de ri-
quezas com o respeito à diversidade cultural e à capacidade de suporte da 
natureza, num processo em que o aproveitamento dos recursos naturais é re-
alizado democraticamente, a partir da consideração das identidades culturais 
diversas e das múltiplas estratégias de apropriação da natureza existentes.

As demandas ambientais clamam pela participação democrática da so-
ciedade na gestão de seus recursos naturais atuais e futuros, bem como nos 
processos decisórios de escolhas dos modelos de desenvolvimento e modos de 
vida, e também na construção de futuros possíveis, fundados nos princípios 
da independência política, equidade social, diversidade étnica, sustentabili-
dade ecológica, equilíbrio regional, autonomia cultural e justiça econômica.

Desse modo, para que a Política Nacional do Meio Ambiente alcance os 
resultados que dela são esperados, é preciso que o Poder Público tenha maior 
atenção com a Educação Ambiental, não a relegando aos incansáveis esfor-
ços de organizações não-governamentais, mas que faça dela uma filosofia de 
todo o Estado brasileiro, que precisa, de fato, assumir o perfil esverdeado que 
lhe fora dado pela Constituição Federal de 1988.

A partir de uma leitura sistêmica da Carta Constitucional vigente, não é 
tarefa penosa perceber que, realmente, o desejo constitucional é o da constru-
ção de um Estado de Direito Ambiental. Inserida num cenário no qual a ques-
tão ambiental já se infiltrava com robustez em documentos internacionais, a 
Constituição Federal de 1988 consagrou jurídica e politicamente a questão 
ecológica em seu texto, dando, assim, uma posição de destaque à tutela am-
biental no ordenamento jurídico brasileiro.

37  LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental; tradução de Sandra Valenzuela; revisão técnica de Paulo Freire Vieira. 
3 ed. São Paulo: Cortez, 2002, p.150.
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Com esteio em Benjamin38, o constituinte, buscando um elevado nível 
de proteção ambiental, inseriu, difusamente no Texto Constitucional, um 
sistema multifacetário de tutela do ambiente, composto por direitos, princí-
pios, deveres e instrumentos, que, juntos, devem possibilitar a consagração 
do objetivo constitucional máximo, qual seja o da construção de uma socie-
dade sustentável.

O direito à saída qualidade de vida39 deve, então, reorientar todo o 
processo socioeconômico, jurídico e político brasileiro, tornando-os, por 
meio de um incansável esforço conjunto entre sociedade civil e Poder Pú-
blico, socialmente justos e ecologicamente sustentáveis, e fazendo, assim, 
com que as disposições constitucionais que retratam o sonho de um mun-
do sustentável “[...] passem do plano abstrato da norma jurídica para a 
realidade concreta da vida”. 40 

Tal compromisso não é mera recomendação, mas dever expressamente 
estabelecido na Constituição de 1988 em seu artigo 225, caput; dever esse 
que revela a obrigação que a atual geração deve ter com as gerações futuras 
e com o ambiente em si, já não mais visto apenas como fonte de recurso ao 
homem, mas sim como algo dotado de valor intrínseco e merecedor tutela 
jurídica de per si.

Assim, e o objetivo da PNMA não pode ser outro senão tornar efetivo 
o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, faz-se mister que ela, a 
partir de um amplo processo de educação ambiental, instrumentalize formas 
múltiplas e inovadores de relacionamento com o ambiente natural, pautadas 
por valores ambientais capazes de fundamentarem uma nova ordem sócio-
-econômica.

É preciso, então, que, considerando as realidades locais, sejam efetiva-
mente desenvolvidos planos nacionais de Educação Ambiental por meio de 
parcerias com empresas, organizações não-governamentais, prefeituras e so-
ciedade civil, em um compartilhamento de responsabilidades na gestão do 
ambiente natural. Irmanados, assim, em prol do bem comum – meio ambien-
te equilibrado – todos os envolvidos devem contribuir, à sua maneira, para 
a consagração dos objetivos e princípios estabelecidos constitucionalmente.

Só assim será possível a construção da sociedade almejada pela 
Constituição Federal de 1988, uma sociedade livre, justa, solidária, desen-
volvida, com reduzidos índices de desigualdade social e que promova o bem 
estar de todos. 41 

Em outras palavras, uma sociedade social e ecologicamente sustentável.

38  BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira. In.: 
Direito constitucional ambiental brasileiro. José Joaquim Gomes Canotilho, José Rubens Morato Leite (org.). São 
Paulo: Saraiva, 2007.
39  Constituição Federal, artigo 225, caput.
40  BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da 
Constituição brasileira. 3ª ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p.396.
41  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 3º, I, II, III e IV.
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5. COnClusões artICuladas

5.1 A racionalidade que fundamenta a sociedade moderna, assaz diversa da-
quela que orientava as sociedades tradicionais, é o arcabouço ético, teórico e 
científico que legitima e justifica a ação irresponsável do homem no ambiente, 
fundamentando processos contínuos de degradação ambiental que refletem a 
falsa crença de ser o homem o dono e possuidor de uma incansável natureza.

5.2 A Educação Ambiental é um processo educativo revolucionário, capaz 
de gerar uma nova racionalidade – racionalidade ambiental -, apta a funda-
mentar modos alternativos de vida, baseados em valores como a diversidade 
cultural, gestão participativa dos recursos naturais, justiça social e sustenta-
bilidade ecológica.

5.3 A Educação Ambiental é fundamental ao sucesso da Política Nacional do 
Meio Ambiente, uma vez que somente ela é capaz de gerar as transformações 
culturais necessárias à construção de uma sociedade sustentável, uma vez que 
estas não podem ser impostas pela letra da lei.

5.4 A Constituição Federal de 1988 é uma Constituição Ecológica e a Política 
Nacional do Meio Ambiente, contando com uma permanente e consciente 
participação popular, deve zelar pela efetivação das aspirações constitucio-
nais por um mundo ecologicamente sadio.

Book conf e prof.indb   295 11/05/11   12:24



Book conf e prof.indb   296 11/05/11   12:24



análIse legIslatIva sObre benefICIárIOs 
de PagamentO POr servIçOs ambIentaIs 

e redd+ em áreas PrOtegIdas na 
amazônIa 

BrendA Brito
Secretária Executiva e Pesquisadora Adjunta do Instituto do Homem 

e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Mestre em Ciência do 
Direito (Stanford, EUA)

letícyA liMA
Estudante do 5º ano do curso de Graduação em Direito na 

Universidade da Amazônia (Unama). Ex-estagiária do Imazon

1. IntrOduçãO1

A perda de florestas contribui com aproximadamente 17% das emissões 
globais de Gases do Efeito Estufa (GEE), além de ameaçar a manutenção da 
biodiversidade e a sobrevivência de milhões de pessoas que dependem direta-
mente dessas áreas2. Por isso, diminuir o desmatamento e a degradação flo-
restal deve ser uma prioridade em países que ainda possuem grande cobertura 
florestal, como é o caso do Brasil. 

O Brasil abriga a maior área de floresta tropical contínua do mundo, a 
floresta amazônica, que se estende por aproximadamente 5 milhões de quilô-
metros quadrados (equivalente a 59% do seu território) 3. Até 2010, 18% desse 
bioma já estava desmatado4. A principal forma de combate à perda de florestas 
nos estados brasileiros que abrigam a floresta amazônica tem sido ações de 
comando e controle – por exemplo, aplicação de multas, processos judiciais 
contra crimes ambientais, embargo de imóveis desmatados ilegalmente etc. Es-
sas medidas ajudaram a atingir em 2009-2010 a menor taxa de desmatamen-

1  As autoras agradecem a revisão e comentários de Alice Thuault e Laurent Micol do Instituto Centro de Vida 
(ICV) e de Elis Araújo, Paula Ellinger, Paulo Barreto e Priscilla Santos do Instituto do Homem e Meio Ambiente 
da Amazônia (Imazon).
2  NABUURS, G.J. et al. Forestry. In: METZ, B., et al. (Org). Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of 
Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.  Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2007; FAO. UN calls on forest sector to take innovative actions. FAO Media 
Center, 2011. Disponível em: <http://www.fao.org/news/story/tr/item/50437/icode/en/>. Acesso em: 24 mar. 2011.
3  Essa estimativa considera a área da Amazônia Legal, incluindo o bioma amazônico, cerrado e campos naturais.
4  PEREIRA, D. et al. Fatos Florestais da Amazônia 2010. Belém-PA: Imazon, 2010. Disponível em: <http://imazon.
org.br/novo2008/publicacoes_ler.php?idpub=3733>. Acesso em: 14 mar. 2011.
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to desde o início do monitoramento da cobertura florestal na região5: 7,5 mil 
quilômetros quadrados6. Contudo, para alcançar resultados próximos ao des-
matamento zero também é necessário gerar incentivos para a manutenção da 
floresta e impulsionar um modelo econômico mais sustentável na região.

Uma alternativa que vem sendo avaliada para fornecer esse incentivo é 
a remuneração pelos serviços ambientais prestados pela natureza, mecanis-
mo conhecido como Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) 7. Desde 2007 
observamos o aumento de discussões nos poderes legislativo e executivo e 
na sociedade brasileira para a definição de um mecanismo de PSA no Bra-
sil, com ênfase em serviços ambientais de captura e retenção de carbono8. 
Esse tema tem sido abordado principalmente nos fóruns de debates para a 
criação de mecanismos de incentivos para redução de desmatamento e de de-
gradação florestal, conservação e aumento de estoques de carbono florestal, 
além de manejo sustentável de florestas. Tal mecanismo é conhecido pela sigla 
REDD+ e sua criação na esfera internacional foi oficializada no Acordo de 
Cancún, durante a 16ª Conferência das Partes para a Convenção Quadro das 
Nações Unidas para Mudança do Clima (CQNUMC). 

As discussões internacionais sobre REDD+ envolvem a ideia de que 
países em desenvolvimento com ativos florestais receberiam apoio financeiro 
para diminuir emissões de GEE provenientes da perda de florestas. Esse apoio 
viria prioritariamente de países desenvolvidos, que historicamente contribu-
íram para a maior parte das emissões desses gases na atmosfera. Para que o 
REDD+ funcione e atinja a meta de redução de emissões, é fundamental que 
os recursos sejam canalizados para incentivar a manutenção de florestas, e o 
PSA é uma forma de operacionalizar esse mecanismo.

 No Brasil, um dos aspectos que têm recebido destaque nos debates sobre 
PSA e REDD+ é a definição de quem pode ser considerado beneficiário desse 
pagamento em áreas protegidas habitadas por povos indígenas e populações 
tradicionais. Dois motivos principais justificam essa ênfase: (1) existência de 
grande estoque de carbono florestal em áreas de titularidade do governo, mas 
habitadas e mantidas por povos indígenas e populações tradicionais; e (2) au-
sência para essas áreas de legislação federal que descreva como e para quem 
esses benefícios devem ser distribuídos. 

Há diferentes iniciativas de projetos de leis e leis estaduais que tratam dire-
ta ou indiretamente desse tema. Neste artigo, procuramos contribuir com esse 
debate analisando oito projetos de leis federais, uma lei federal e quatro leis 

5  BARRETO, P. et al. Qual o efeito das novas políticas contra o desmatamento da Amazônia? Belém-PA: Imazon, 
2009.  Disponível em: <http://www.imazon.org.br/novo2008/arquivosdb/164523desmatamento_resultados_prelimi-
nares.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2011.
6  PEREIRA, D. et al. op. cit., loc. cit.
7 WUNDER, S. Can payments for environmental services reduce deforestation and forest degradation? In: 
ANGELSEN, A. (Org). Realising REDD+. National Strategy and Policy Option. Bogor, Indonesia: CIFOR, 2009.
8  Wunder et al. (2008) destacam quatro tipos principais de serviços ambientais: captura e retenção de carbono, 
biodiversidade, proteção hídrica e beleza cênica – WUNDER, S. et al. Pagamentos por serviços ambientais: 
perspectivas para a Amazônia Legal. Série de Estudos 10: Brasília-DF. 2008.
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estaduais na Amazônia Legal relacionadas a PSA ou REDD+. Nossa análise 
procura identificar como essas propostas e leis abordam a definição de benefi-
ciários em áreas protegidas, conforme será apresentado nas seções seguintes. 

2. dúvIdas e demandas sObre benefICIárIOs Para Psa e redd+ em áreas 
PrOtegIdas

Há várias definições de PSA na literatura ou mesmo nomenclaturas dife-
rentes (como pagamento por serviços ecossistêmicos)9, mas segundo Irigaray 
(2010) elas têm um elemento em comum: o pagamento como fomento a ações 
de conservação, que agregam valor e contribuem para a manutenção dos 
serviços ambientais.10 Esse pagamento pode estar ou não vinculado a algum 
mecanismo de mercado. Por exemplo, ele pode remunerar como mera com-
pensação aqueles que contribuem para a manutenção dos serviços, ou pode 
estar associado a uma transação comercial, que envolva créditos e licenças 11. 

Independentemente do formato de PSA, diferentes autores indicam 
que a definição de direitos fundiários é uma das condições fundamentais 
para o desenvolvimento de tal mecanismo, especialmente quando relativos a 
REDD+12. Isso porque o provedor precisa ter direito à defesa da área florestal 
onde os serviços são oferecidos quando ocorrerem situações de ameaças à 
sua continuidade13. Por exemplo, em casos de invasão da floresta por explora-
dores ilegais de madeira ou, ainda, do risco de tomada da área por terceiros 
quando há ocupação por populações mais vulneráveis e com dificuldade de 
conseguir proteção de sua posse. Além disso, a indefinição fundiária e a infor-
malidade de ocupações também trazem riscos à prestação de PSA no longo 
prazo. Um exemplo ocorre com a troca de possuidor ilegal sem o compromis-
so de manutenção de prestação de serviço ambiental.

No entanto, a necessidade de definição fundiária não implica que os 
direitos aos benefícios de PSA e REDD+ sejam necessariamente vinculados 
à titularidade da área. Lima (2009) acredita que esse direito deve ser dos re-
ais provedores do serviço, que nem sempre são os donos das áreas onde eles 

9  Para uma análise de diferentes definições, consultar HERCOWITZ, M. et al. Estudos de casos sobre serviços am-
bientais. In: DE NOVION, H. e DO VALLE, R. (Org). Documentos ISA10: É pagando que se preserva? Subsídios 
para políticas de compensação por serviços ambientais. São Paulo-SP: Instituto Socioambiental, 2009. p. 136-239.
10  IRIGARAY, C. Pagamento por Serviços Ecológicos e o Emprego de REDD na Amazônia. Brasil, 2010. Dis-
ponível em: <http://www.planetaverde.org/mudancasclimaticas/index.php?ling=por&cont=artigos>. Acesso em: 23 
mar. 2011.
11  HERCOWITZ, M. et al. Estudos de casos sobre serviços ambientais. In: DE NOVION, H. e DO VALLE, R. 
(Org). Documentos ISA10: É pagando que se preserva? Subsídios para políticas de compensação por serviços am-
bientais. São Paulo-SP: Instituto Socioambiental, 2009. p. 136-239.
12  CHAMPAGNE, E. & Roberts, J. Annex III: country studies. Case study: Brazil. In: Costenbader, J. (Org). Legal 
framework for REDD. Design and implementation at the national level. Bonn: IUCN, 2009; SUNDERLIN, W. 
Forest tenure rights and REDD+. From inertia to policy solution. In: ANGELSEN, A. (Org). Realising REDD+. 
National strategy and policy option. Bogor, Indonesia: CIFOR, 2009; WUNDER, S. Can payments for environ-
mental services reduce deforestation and forest degradation? In: ANGELSEN, A. (Org). Realising REDD+. Natio-
nal strategy and policy option. Bogor, Indonesia: CIFOR, 2009.
13  WUNDER, S. op. cit., p. 2 et seq.
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ocorrem14. Na Amazônia brasileira, essa situação aplica-se especialmente 
para as áreas protegidas habitadas por comunidades tradicionais e indígenas, 
cuja titularidade é do governo.

Nesse sentido, diferentes manifestos elaborados pela sociedade civil des-
de 2009 vêm demandando que os benefícios gerados com PSA, principalmen-
te REDD+, sejam direcionados àqueles que contribuem diretamente para a 
prestação dos serviços ambientais. 

Os seguintes manifestos e cartas apontam para esse caminho:
• Carta dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira sobre as Mu-

danças Climáticas15

• Carta de princípios para REDD do Fórum Amazônia Sustentável16 
• Carta de Cuiabá – Katoomba meeting17 
• Princípios e critérios socioambientais de REDD+18 
Dentre esses, o documento sobre Princípios e Critérios socioambientais 

de REDD+ vai além de apenas indicar quais grupos devem ser os benefici-
ários; ele também indica que esses atores devem participar da definição, ne-
gociação e distribuição dos benefícios19. Por outro lado, Mattos e Hercowitz 
(2009) acreditam que a remuneração por serviços ambientais deve ser feita 
para a pessoa jurídica que representa formalmente os povos indígenas e co-
munidades tradicionais. Essa instituição também decidiria sobre a forma de 
uso dos recursos.20 

Diante das dúvidas que podem surgir na implementação de PSA rela-
cionadas a direitos ao recebimento de benefícios e poder de decisão sobre uso 
dos recursos, é recomendável que um marco legal esclareça esses aspectos. 
Isso fornecerá maior segurança jurídica aos beneficiários e evitará arranjos 
diferenciados que possam ocorrer caso essa definição seja feita separadamen-
te em cada área protegida. Esse tema ganha ainda mais importância quando 
verificamos o papel das áreas protegidas para a conservação ambiental e esto-
que de carbono na Amazônia e quando averiguamos que essas áreas possuem 
maior clareza fundiária, como será apresentado a seguir.

14  LIMA, A. Desafios Jurídicos para a Governança sobre as Emissões de CO2 por Desmatamento e a Titulari-
dade do Carbono Florestal. Brasil, 2009. Disponível em: <http://www.planetaverde.org/mudancasclimaticas/index.
php?ling=por&cont=artigos>. Acesso em: 22 mar. 2011.
15  COIAB. Carta dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira sobre as mudanças climáticas. Coiab, 2009. Dis-
ponível em: <http://www.coiab.com.br/coiab.php?dest=show&back=index&id=419&tipo=N>. Acesso em: 12 mar. 
2011.
16  Fórum Amazônia Sustentável. Carta de princípios para REDD. Fórum Amazônia Sustentável, 2009. Disponível 
em: <http://www.forumamazoniasustentavel.org.br/v5/carta_reddforum_amazonia.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2011.
17  Katoomba. Carta de Cuiabá. Katoomba, 2009. Disponível em: <http://www.icv.org.br/onde_atuamos/pagamen-
to_por_servicos_ambietais_psa_/katoomba_meeting_2009_carta_de_cuiaba.icv>. Acesso em: 12 mar. 2011.
18  Imaflora. Princípios e critérios socioambientais de REDD+. Imaflora, 2010. Disponível em: <http://www.imaflo-
ra.org/upload/repositorio/PC_redd_imaflora_julho2010.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2011.
19  Princípio 6, Critério 6.1: Devem ser garantidas as condições de participação dos(as) beneficiários(as) em todas 
as etapas das ações de REDD+ e nos processos de tomada de decisão, inclusive quanto à definição, negociação e 
distribuição dos benefícios.
20  MATTOS, L. & HERCOWITZ, M. Pontos fundamentais para o desenho de políticas públicas de serviços 
ambientais voltadas às populações tradicionais e povos indígenas. In: DE NOVION, H. e DO VALLE, R. (Org). 
Documentos ISA10: É pagando que se preserva? Subsídios para políticas de compensação por serviços ambientais. 
São Paulo-SP: Instituto Socioambiental, 2009. p. 118-135.
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3. estOque de CarbOnO e sItuaçãO fundIárIa de áreas PrOtegIdas

As áreas protegidas estocam aproximadamente 56% da biomassa na 
região amazônica e, segundo estudos, desempenham um papel importante 
na redução do desmatamento e na incidência de fogo21. Nesta categoria, as 
Unidades de Conservação e Terras Indígenas ocupam quase metade da Ama-
zônia Legal (43,9% ou 2,1 milhões de quilômetros quadrados). Os Territó-
rios Quilombolas também são áreas protegidas segundo o Plano Nacional de 
Áreas Protegidas, mas Veríssimo et al. (No prelo) reportaram dificuldade em 
obter dados e mapas atuais dessas áreas.22

As Terras Indígenas representam a maior parte das áreas protegidas, 
atingindo mais de 1 milhão de quilômetros quadrados23. Em relação a unida-
des de conservação, há diferentes categorias, federais e estaduais, agrupadas 
em Unidades de proteção integral24 e de uso sustentável25. A principal dife-
rença entre esses dois grupos é que o primeiro é destinado à preservação da 
natureza, sendo admitido, em geral, apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais, enquanto nas Unidades de uso sustentável é possível compatibilizar 
a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 
naturais (Art. 7º,§§1º e 2º da Lei 9.985/2000).

Muitas áreas protegidas ainda possuem pendências fundiárias relacio-
nadas à presença de indivíduos ou posseiros que devem ser removidos por 
não fazerem parte dos grupos autorizados a permanecerem nessas áreas. Por 
exemplo, um levantamento especificamente para Unidades de Conservação 
realizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) demonstra que essa estimativa já atinge 200 mil quilômetros qua-
drados em todo o Brasil ou quase 31% da área total de Unidades de Conser-
vação federais26. 

Mesmo assim, baseados no contexto fundiário, as áreas protegidas são 
mais promissoras no curto prazo para o estabelecimento de mecanismos de 
PSA em grande escala para captura e retenção de carbono quando compa-
radas ao restante da Amazônia. A outra parte do estoque de biomassa na 
Amazônia está em terras públicas não destinadas ou devolutas e em imóveis 
privados. No primeiro caso, áreas sem definição de uso ou titularidade esta-
riam, a princípio, excluídas de um mecanismo de PSA, devido à necessidade 

21  ARIMA, E. et al. Fire in the Brazilian Amazon: a spatially explicit model for policy impact analysis. Journal of 
Regional Science, vol. 47, no. 3, 2007, pp. 541-567; SOARES-FILHO, B. et al. Role of Brazilian Amazon protected 
areas in climate change mitigation. PNAS. vol. 107, no. 24. 10.821–10.826, 2010.
22  VERÍSSIMO, A. et al. (Org). Áreas Protegidas na Amazônia Brasileira. Avanços e desafios. Belém-PA: Imazon; 
São Paulo-SP: Instituto Socioambiental. No prelo.
23  ARIMA, E. et al., op. cit., loc. cit.
24  São Unidades de Conservação de proteção integral de acordo com a Lei 9.985/2000: Parque Nacional e Estadual, 
Reserva Biológica, Estação Ecológica, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.
25  São Unidades de Conservação de uso sustentável de acordo com a Lei 9.985/2000: Floresta Nacional e Estadual, 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Extrativista, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Área de 
Proteção Ambiental e Área de Relevante Interesse Ecológico.
26  ÂNGELO, C. & MAGALHÃES, J. Maioria dos parques tem área irregular. Folha de São Paulo, São Paulo, 13 
mar. 2011, Ciência, C13.
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da definição clara sobre a situação jurídica do local onde o serviço ambiental 
será mantido. Já nas áreas de ocupação privada, um dos grandes entraves é a 
indefinição fundiária. Barreto et al. (2008) indicam que apenas 4% dos títulos 
de terra privados eram considerados válidos na região até 2008 a partir da ve-
rificação de títulos de terra no processo de recadastramento de imóveis rurais 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).27 

Apesar da implantação de novas leis e programas de aceleração da regu-
larização fundiária na Amazônia, é provável que essa indefinição de ocupa-
ções privadas não seja resolvida rapidamente. Por exemplo, Brito e Barreto 
(2010) demonstram que o mais ambicioso programa para acelerar a regulari-
zação fundiária na região, o Terra Legal, não conseguiu alcançar suas metas 
de quantidade e tempo para emissão de títulos no primeiro ano28. Até 2010, 
o programa havia regularizado apenas 554 imóveis, o equivalente a 1,1% da 
meta estipulada.29

Dessa forma, partindo da relevância das áreas protegidas para o debate 
sobre PSA e REDD+, nas seções seguintes avaliamos como as atuais leis e 
Projetos de Lei (PL) abordam a definição de beneficiários nesses territórios.

4. metOdOlOgIa

Baseados em Wunder et al. (2008) e Vitae Civilis (2008), coletamos in-
formações sobre PLs e leis federais e estaduais existentes que tratavam sobre 
PSA e REDD+, totalizando quarenta e sete resultados30. A partir dessa co-
leta, levantamos nos sítios eletrônicos da Câmara e Senado Federal as prin-
cipais leis e PLs federais que ainda tramitavam nessas casas até dezembro de 
2009; encontramos dezesseis PLs e leis federais apresentados entre os anos de 
2007 e 200931. Em seguida, enfocamos naqueles que tratavam diretamente de 
PSA ou cujo conteúdo servia como base para analisar a legitimidade para re-
ceber benefícios de PSA com aplicação no bioma Amazônia (Anexo 1). Ao fi-
nal, uma lei e oito PLs federais atenderam aos critérios de seleção e utilizamos 
as versões mais atuais dos textos dos PLs encontrados até dezembro de 2010. 

Na esfera estadual, fizemos buscas nos sítios eletrônicos das secretarias 
estaduais de meio ambiente e também utilizamos os dados de Wunder et al. 

27  BARRETO, P. et al. Quem é dono da Amazônia? Uma análise do recadastramento de imóveis rurais. Belém-PA: 
Imazon, 2008. 72 p.
28  BRITO, B. & BARRETO, P. Primeiro ano do Programa Terra Legal: Avaliação e recomendações. Belém-PA: 
Imazon, 2010.
29  MIOTTO, K. Terra legal atinge 1,1% da meta para 2010. O Eco Amazônia. 18 mar. 2011. Disponível em: <http://
www.oecoamazonia.com/br/blog/167-terra-legal-atinge-11-da-meta-para-2010>. Acesso em: 22 mar. 2011.
30  WUNDER, S. et al. Pagamentos por serviços ambientais: perspectivas para a Amazônia Legal. Série de Estudos 
10: Brasília-DF. Brasil. 2008; VITAE CIVILIS. Panorama de atores e iniciativas no Brasil sobre mudança do clima. 
São Paulo-SP: Vitae Civilis, 2008. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/7987509/Panorama-de-Atores-e-Inicia-
tivas-No-Brasil>. Acesso em: 12 mar. 2011.
31  Somente a partir de 2007 foram encontradas as iniciativas mais específicas do tema PSA na Câmara Federal. 
Fonte: Vitae Civilis. Panorama de atores e iniciativas no Brasil sobre mudança do clima. São Paulo-SP: Vitae Civi-
lis, 2008. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/7987509/Panorama-de-Atores-e-Iniciativas-No-Brasil>. Acesso 
em: 12 mar. 2011
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(2008) e Vitae Civilis (2008) 32. Encontramos somente quatro leis no Acre e 
Amazonas até novembro de 2010 (Anexo 1).33 

Em seguida, analisamos como as cinco leis (estaduais e federais) e os 
oito PLs selecionados tratavam sobre a definição de beneficiários de PSA e 
REDD+. Para essa análise, elaboramos as seguintes perguntas com base na 
revisão de literatura e nos documentos elaborados por organizações da socie-
dade civil apresentados na seção 2:

• Quais grupos são indicados como beneficiários de PSA ou REDD+? 
De acordo com a resposta, contabilizamos quantos incluíam povos 
indígenas e comunidades tradicionais como beneficiários.

• Populações residentes em áreas protegidas possuem direito a nego-
ciar diretamente valores e forma de distribuição de benefícios? Essa 
pergunta segue a indicação de Imaflora (2010) sobre a demanda de 
que esses grupos, quando beneficiários de PSA e REDD+, devem 
participar da definição, negociação e distribuição dos benefícios34. 
Assumimos que a negociação seria feita com o comprador ou paga-
dor do serviço ambiental.

• O poder público tem direito a receber recursos provenientes de pro-
jetos de REDD+ ou PSA em áreas protegidas com envolvimento de 
populações tradicionais? Essa questão segue a opinião de Mattos 
e Hercowitz (2009) de que pessoas jurídicas responsáveis pela re-
presentação de povos indígenas e comunidades tradicionais devem 
receber os recursos35. Nesse caso, assumimos que esses representan-
tes seriam governamentais, como a Fundação Nacional do Índio 
(Funai) e órgãos gestores de unidades de conservação.36

5. resultadOs e dIsCussãO

Praticamente todos os PLs e leis analisados definem os grupos conside-
rados beneficiários de mecanismos de PSA ou REDD+. A exceção é a Lei 
Complementar Estadual do Amazonas 57/2007, mas essa lacuna é suprida pela 
Lei Estadual 3.135/2007, que destaca comunidades tradicionais como benefi-
ciárias de PSA. Nos instrumentos verificados, a definição variou bastante, mas 
a maioria (67%) elencou povos indígenas e comunidades tradicionais nesse rol 
direta ou indiretamente. Por exemplo, três PLs mencionam explicitamente que 
esses dois grupos estão entre os beneficiários (PL 1.920/2007; PL 5.487/2009; 

32  BRITO, B. & BARRETO, P., op. cit., p. 5 et seq. 
33  Não consideramos minutas de projetos de leis, pois essas estão sujeitas a muitas variações até serem apresentadas 
ao poder legislativo. Dessa forma, não foram incluídas nesta análise as minutas das leis encontradas sobre o tema 
pesquisado até 2010 do Pará, Amapá e Mato Grosso.
34  Imaflora, op. cit., p. 4 et seq. 
35  MATTOS, L. & HERCOWITZ, M., op. cit., p. 4 et seq.
36  Também é possível considerar que associações legalmente formadas por povos indígenas e comunidades tradicio-
nais poderiam ser consideradas pessoas jurídicas legítimas, mas optamos em dar ênfase ao poder público por ser o 
titular das áreas protegidas.

Book conf e prof.indb   303 11/05/11   12:24



304 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

PL 5.586/2009). Outro PL e uma lei estadual do Amazonas elencam apenas 
comunidades tradicionais (PL 5.528/2009 e Lei Estadual/AM 3.135/2007).37 
Além disso, outros três instrumentos analisados incluem grupos familiares ou 
comunitários e provedores de serviços ambientais de forma mais genérica (PL 
792/2007, Lei Federal 12.114/2009 e Lei Estadual/AC 2.308/2010). Apenas qua-
tro PLs não mencionam os povos indígenas ou comunidades tradicionais, res-
tringindo os beneficiários a agricultores familiares, famílias pobres residentes 
na zona rural ou ainda proprietários e posseiros privados (Figura 1 e Anexo 1).

Figura 1 – Número de projetos de leis e leis por grupos de beneficiários 
de PSA e REDD+

Por outro lado, apenas dois casos mencionam a possibilidade de popu-
lações residentes em áreas protegidas negociarem diretamente o pagamento 
pelos serviços ambientais que ajudam a manter. No PL 792/2007, apesar de 
não haver uma menção direta em relação a esses grupos, há previsão de que 
o contrato entre pagador e provedor de serviços ambientais deve definir pre-
ço e outras formas de pagamento, além de critérios e procedimentos para 
ajuste e revisão. Esse PL é um dos que elenca os beneficiários de forma mais 
genérica (grupo familiar ou comunitário), mas entendemos que seria possível 
enquadrar povos indígenas e comunidades tradicionais nessa categoria. No 
outro caso, o PL 5.586/2009 estabelece de forma explícita que esses grupos 
têm direito a participar de todo o processo de tomada de decisão, incluindo 
a etapa referente à decisão, negociação e repartição de benefícios (Anexo 1).

37  No caso do Amazonas, uma lei estadual não poderia estabelecer povos indígenas como beneficiários, pois Terras 
Indígenas são de jurisdição federal.
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Em relação ao papel do governo como recebedor ou administrador dos 
pagamentos, as leis estaduais tratam da possibilidade de o poder público ter 
direito a receber recursos provenientes de projetos de REDD+ ou PSA em 
Terras Indígenas ou Unidades de Conservação com envolvimento de popula-
ções tradicionais. Por exemplo, a Lei do Amazonas 3.135/2007 estabelece que 
o Estado pode alienar reduções de emissões e créditos de carbono, dos quais 
seja beneficiário ou titular, desde que devidamente reconhecidos ou certifica-
dos. A Lei do Acre 2.308/2010 também segue a linha adotada pelo Amazonas 
ao estabelecer que o Estado poderá alienar créditos de serviços ambientais e 
produtos ecossistêmicos vinculados à sua titularidade.

Na esfera federal, a leitura do PL 5.586/2009 permite interpretar que os 
recursos seriam direcionados para o poder público, mas com a condição de 
que pelo menos 70% fossem aplicados na área do projeto. Como explicado 
nessa seção, esse PL também previa que a decisão sobre a aplicação do re-
curso deveria contar com a participação dos habitantes das áreas do projeto.

Diante desses resultados, avaliamos que apesar de haver um reconheci-
mento na maioria dos instrumentos analisados de que povos indígenas e co-
munidades tradicionais devem ser reconhecidos como beneficiários, poucos 
instrumentos oferecem uma definição clara sobre a autonomia desses grupos 
para tomar decisões sobre os benefícios. Uma justificativa possível para esse 
resultado é a adoção, na maioria dos instrumentos avaliados, de um modelo 
em que o governo seria o administrador dos recursos obtidos para PSA para 
então repassá-los aos habitantes de áreas protegidas por meio de bolsas ou 
formas não especificadas, sujeitas à regulamentação. Esse formato está pre-
sente, por exemplo, nas leis do Amazonas e Acre, onde no primeiro caso, já 
ocorre um modelo de captação externa de recursos para PSA, administra-
dos pela Fundação Amazonas Sustentável38. No caso do Acre, a recente lei 
2.308/2010 também indica a possibilidade de captação externa de recursos, 
tendo o governo como administrador39.

A princípio entendemos não ser incorreta ou inadequada a abordagem 
de prever apenas o governo como gerenciador de serviços ambientais em 
áreas protegidas. Como ressaltam Mattos e Hercowitz (2009), há diferentes 
formas de operacionalizar PSA, com ou sem interferência direta do governo. 
No entanto, esses mesmos autores reforçam que é importante avaliar os po-
tenciais e as fragilidades de cada opção para escolher a mais adequada. Nesse 
sentido, já existem no Brasil diversas iniciativas em caráter piloto de projetos 
de REDD+ ou PSA para captura e sequestro de carbono40. Algumas dessas 

38  Fundação Amazonas Sustentável. Perguntas e Respostas. FAS, 2011. Disponível em: <http://www.fas-amazonas.
org/pt/secao/a_fas/perguntas_e_respostas>. Acesso em: 24 mar. 2011.
39  Art. 18 da Lei Estadual do Acre 2.308/2010.
40  CENAMO et al. (2010) listam pelo menos 10 projetos de REDD+ em elaboração na Amazônia. Em um deles, o 
projeto Carbono Suruí, os autores destacam que um dos principais desafios para a implementação é a indefinição 
sobre o direito de povos indígenas desenvolverem projetos de REDD+ com venda e recebimento de benefícios dire-
tamente (ou seja, sem participação do governo) – CENAMO, M. et al. Guia sobre projetos de REDD+ na América 
Latina. Manaus-AM: The Nature Conservancy e Idesam, 2010.
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experiências são feitas com negociações diretamente com povos indígenas e 
comunidades tradicionais, mesmo que ainda não exista uma definição legal 
sobre esse processo. 

Dessa forma, é essencial que os relatores de projetos de leis federais 
atualmente em trâmite sobre esse tema considerem essas experiências pilo-
tos para definir qual o modelo desejável de PSA e REDD+ no Brasil. Em 
especial, recomendamos que os PLs sejam aperfeiçoados de duas formas: (1) 
incluindo comunidades tradicionais e povos indígenas como beneficiários de 
PSA e REDD+ nos casos em que esses grupos são omitidos dos textos legis-
lativos; e (2) estabelecendo claramente o grau de autonomia desses grupos 
para definir, negociar e distribuir o pagamento relativo às áreas que habitam. 
Além disso, para uma avaliação comparativa mais completa sobre os projetos 
de leis e leis relativas à PSA e REDD+ em áreas protegidas, recomendamos 
que futuros estudos analisem aspectos relativos à estrutura de gestão, fonte de 
recursos, mecanismos de transparência e de monitoramento da eficiência do 
PSA, além de mecanismos de prestação de contas para a sociedade.

6. COnClusões artICuladas

6.1 Mecanismos de PSA na área florestal, incluindo REDD+, são necessários 
para reforçar o combate à perda de florestas no Brasil e para atingir taxas de 
desmatamento próximas a zero.

6.2 Na Amazônia, áreas protegidas são as mais promissoras para PSA e 
REDD+ em grande escala por concentrarem em torno de 56% do estoque 
de biomassa da região e por possuírem situação fundiária mais definida em 
comparação ao restante da região. 

6.3 A legislação sobre PSA e REDD+ deve elucidar dúvidas sobre a definição 
de beneficiários desses mecanismos em Terras Indígenas e Unidades de Con-
servação, tendo como base a contribuição de seus habitantes para a manuten-
ção dos serviços ambientais nessas áreas.

6.4 Até dezembro de 2010 havia uma lei federal, quatro leis estaduais e oito 
projetos de leis federais que abordavam o tema de PSA e REDD+ diretamen-
te. A maioria (67%) previa povos indígenas e comunidades tradicionais como 
beneficiários desses mecanismos, mas apenas dois tratavam do grau de auto-
nomia desses grupos na definição, negociação e distribuição de benefícios.

6.5 Os atuais projetos de lei federais necessitam ser aperfeiçoados para: (1) in-
cluir povos indígenas e comunidades tradicionais como beneficiários nos 33% 
de projetos de leis em que essa previsão não ocorre; e (2) esclarecer o papel 
desses grupos na definição, negociação e distribuição de benefícios.
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7. anexO 1: detalhamentO da análIse POr leI e PrOJetO de leI (Pl)

PL ou Lei Tema

Quais grupos são 
indicados como 

beneficiários de PSA 
ou REDD+?

Populações 
residentes em 

áreas protegidas 
possuem direito 

a negociar 
diretamente 

valores e forma 
de distribuição de 

benefícios?

O poder público 
tem direito a 

receber recursos 
provenientes de 
projetos de PSA 
ou REDD+ em 

áreas protegidas?

PL Federal 
792/20071

Dispõe sobre 
a definição de 

serviços ambientais

Pessoa física ou  
jurídica, de direito 
público ou privado, 
grupo familiar ou 
comunitário que,  

preenchidos 
os critérios de 
elegibilidade, 

mantém, recupera 
ou melhora as 

condições ambientais 
de ecossistemas que 

prestam serviços 
ambientais2

Não menciona 
diretamente, mas 

determina que 
contrato entre 

pagador e provedor 
deve definir preço 
e outras formas 
de pagamento, 

além de critérios 
e procedimentos 

para ajuste e 
revisão3

Não menciona

PL Federal 
1.190/2007

Cria o Programa 
Nacional de 

Compensação 
por Serviços 
Ambientais

Agricultores 
familiares 

beneficiários do 
Programa Nacional 

de Agricultura 
Familiar (Pronaf) 4

Não menciona Não menciona

PL Federal 
1.667/2007

Dispõe sobre 
a criação do 

Programa Bolsa 
Natureza

Famílias pobres 
residentes na zona 

rural5

Não menciona Não menciona

PL Federal 
1.920/2007

Institui o Programa 
de Assistência aos 
Povos da Floresta 
– Programa Renda 

Verde

Pequenos 
agricultores e 

produtores rurais, 
extrativistas, povos 
indígenas e outras 

populações que 
vivam em áreas de 

floresta e que estejam 
comprovadamente 

posicionados abaixo 
da linha de pobreza6

Não menciona Não menciona
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PL ou Lei Tema

Quais grupos são 
indicados como 

beneficiários de PSA 
ou REDD+?

Populações 
residentes em 

áreas protegidas 
possuem direito 

a negociar 
diretamente 

valores e forma 
de distribuição de 

benefícios?

O poder público 
tem direito a 

receber recursos 
provenientes de 
projetos de PSA 
ou REDD+ em 

áreas protegidas?

Lei Estadual/
AM 3.135/2007

Mudanças 
Climáticas, 

Conservação 
Ambiental e 

Desenvolvimento 
Sustentável

Comunidades 
tradicionais7 Não menciona

Sim. O Estado 
do Amazonas 

fica autorizado a 
alienar reduções 

de emissões 
e créditos de 
carbono, dos 

quais seja 
beneficiário ou 
titular, desde 

que devidamente 
reconhecidos ou 

certificados.

Lei 
complementar 
estadual /AM 

53/2007

Regulamenta o 
inciso V do art. 230 
e o §1º do art. 231 
da Constituição 

Estadual, institui o 
Sistema Estadual 
de Unidades de 

Conservação 

Não menciona Não menciona

Sim, pelo menos 
50% dos recursos 

devem ser 
destinados ao 

Fundo Estadual 
de Mudança 
Climática, 

Conservação 
Ambiental e 

Desenvolvimento 
Sustentável.

PL Federal 
3.134/2008

Mudanças 
Climáticas, 

Conservação 
Ambiental e 

Desenvolvimento 
Sustentável

Proprietários ou 
possuidores de 
imóveis rurais, 

cujos imóveis se 
localizam em área 

de preservação 
permanente, reserva 

legal e servidão 
florestal em áreas 
rurais, bem como 

aqueles que detêm o 
direito temporário 

da propriedade 
rural, desde que 
haja anuência do 

proprietário8

Permite 
negociação direta 

de certificado 
de conservação 

ambiental e 
redução de 

emissões9, mas 
povos indígenas 
e comunidades 

tradicionais não 
são listados como 
beneficiários da lei 

Não fala sobre 
áreas protegidas, 

mas nas áreas 
abrangidas 

pela lei o poder 
público deve 

receber 1% do 
benefício obtido 

a ser aplicado 
na auditoria 
do Programa 
Nacional de 
Recuperação 

e Conservação 
da Cobertura 

Vegetal10
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PL ou Lei Tema

Quais grupos são 
indicados como 

beneficiários de PSA 
ou REDD+?

Populações 
residentes em 

áreas protegidas 
possuem direito 

a negociar 
diretamente 

valores e forma 
de distribuição de 

benefícios?

O poder público 
tem direito a 

receber recursos 
provenientes de 
projetos de PSA 
ou REDD+ em 

áreas protegidas?

Lei Estadual/
AC 2.025/2008

Cria o Programa 
Estadual de 
Certificação 
de Unidades 
Produtivas 

Familiares do 
Estado do Acre

Produtores 
rurais familiares 

que aderirem 
voluntariamente 
ao Programa de 
Certificação de 

Unidades Produtivas 
do Estado do Acre11

Não menciona Não menciona

PL Federal 
5.487/2009

Institui a Política 
Nacional 

de Serviços 
Ambientais, o 

Programa Federal 
de Pagamento 
por Serviços 
Ambientais e 

estabelece formas 
de controle e 

financiamento desse 
Programa.

Povos e comunidades 
tradicionais, povos 

indígenas, assentados 
de reforma agrária, 

agricultores 
familiares, 

instituidores de 
RPPN12 (excluídas 
reserva legal, áreas 

de preservação 
permanente e 

servidão florestal) 
e aos ocupantes 
regulares de até 
quatro módulos 
fiscais em áreas 

situadas em bacias 
hidrográficas13

Não menciona Não menciona

PL Federal 
5.528/2009

Dispõe sobre o 
Programa Bolsa 

Floresta

Comunidades 
tradicionais14 Não menciona Não menciona

PL Federal 
5.586/200915

Institui a Redução 
Certificada de 
Emissões do 

Desmatamento e 
da Degradação 
(RCEDD) e dá 

outras providências

Proprietários de 
terra, assentados, 

quilombolas, 
povos indígenas, 

populações 
tradicionais16

Sim, tem direito 
a participar de 

todo o processo de 
tomada de decisão, 

incluindo etapa 
referente à decisão, 

negociação e 
repartição de 
benefícios17

Sim, mas 
estabelece que 

pelo menos 70% 
dos recursos 

auferidos devem 
ser aplicados na 
área do projeto18
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PL ou Lei Tema

Quais grupos são 
indicados como 

beneficiários de PSA 
ou REDD+?

Populações 
residentes em 

áreas protegidas 
possuem direito 

a negociar 
diretamente 

valores e forma 
de distribuição de 

benefícios?

O poder público 
tem direito a 

receber recursos 
provenientes de 
projetos de PSA 
ou REDD+ em 

áreas protegidas?

Lei Federal 
12.114/2009

Cria o Fundo 
Nacional sobre 

Mudança do Clima

Comunidades 
e os indivíduos 
cujas atividades 

comprovadamente 
contribuam para 
a estocagem de 

carbono, atrelada 
a outros serviços 

ambientais19

Não menciona Não menciona

Lei Estadual/
AC

2.308 /2010

Cria o Sistema 
Estadual de 

Incentivos a Serviços 
Ambientais - 

SISA, o Programa 
de Incentivos 
por Serviços 

Ambientais - ISA 
Carbono e demais 

Programas de 
Serviços Ambientais 

e Produtos 
Ecossistêmicos do 

Estado

Provedores20 que 
forem integrados 
aos programas, 
subprogramas, 

planos de ação ou 
projetos especiais 

aprovados por essa 
lei e que cumpram 
os requisitos neles 

previstos21

Não menciona

Sim, o Estado 
poderá alienar 

créditos de 
serviços 

ambientais 
e produtos 

ecossistêmicos 
vinculados à sua 

titularidade22.

1  Versão aprovada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) em 1º dez. 2010.
2  Art. 2º, VI.
3  Art. 5º, IX.
4  Art. 1º, §2º.
5  Art. 1º.
6  Art. 2º, §1º.
7  Art. 5º, §2º.
8  Art. 7º.
9  Art. 12, §1º.
10  Art.11, parágrafo único.
11  Art. 3º.
12  Reserva Privada do Patrimônio Natural.
13  Artigos 7º, 8º e 9º.
14  Art. 2º.
15  Versão aprovada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) em 2 dez. 2010. Este 
PL foi arquivado no final de 2010, pois seu propositor original não renovou o mandato legislativo e o texto não 
chegou a ser votado por todas as comissões necessárias para continuar o trâmite legislativo.
16  Interpretação das autoras com base nos artigos 11, 12 e 13.
17  Art. 13.
18  Art. 12.
19  Art. 5º, §4º, IX.
20  São considerados provedores aqueles que promovem ações legítimas de preservação, conservação, recuperação 
e uso sustentável de recursos naturais, adequadas e convergentes com as diretrizes desta lei, com o Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Acre, com a Política Estadual de Valorização do Ativo Ambiental Florestal e com o Plano 
Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento do Acre.
21  Art. 4º.
22  Art. 39.
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a POlítICa naCIOnal dO meIO  
ambIente e Os resíduOs sólIdOs

Bruno goMes de oliVeirA
Advogado Ambiental no Barbosa, Mussnich & Aragão;  

Mestre em direito ambiental pela Universidade de Limoges

1. a POlítICa naCIOnal dO meIO ambIente –– Pnma

A Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída pela Lei 6.938/81, e 
traz em seu bojo os seus fins, mecanismos de formulação e aplicação. O refe-
rido diploma criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, que 
representa a estrutura administrativa tutelar do meio ambiente, e consistiu 
um grande passo ao encontro da organização do Poder Público com fins de 
conciliar os planejamentos ambientais, econômicos e sociais no Brasil. 

Como pode ser inferir do art. 2º da PNMA, esta se presta à preserva-
ção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, sem se 
descurar do desenvolvimento socioeconômico, da segurança nacional e da 
proteção da dignidade da vida humana. Desta feita, a Lei 6.938/81 constitui 
um importante instrumento legal regulatório das intervenções sobre o meio 
ambiente, e é pautada pelo princípio do desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, impõe a lei o respeito aos seguintes princípios: 
a) ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico; 
b) racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
c) planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
d) proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
e) controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente po-
luidoras;
f) incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais; 
g) acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
h) recuperação de áreas degradadas;
i) proteção de áreas ameaçadas de degradação;
j) educação ambiental a todos os níveis do ensino.
Cumpre ressaltar, no entanto, que o dispositivo em apreço é provido de 

falhas técnicas e legislativas, uma vez que “há uma faixa cinzenta de superpo-
sição ou confusão de objetivo, de objetivos (plural), de metas, de princípios 
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e diretrizes”1. É o que se infere dos princípios retro, uma vez que eles repre-
sentam basicamente ações, ao invés de preceitos abstratos e indutivos de tais 
ações. No entanto, conforme Bessa Antunes, a PNMA deve ser compreendi-
da como um conjunto de instrumentos legais, técnicos, científicos, políticos e 
econômicos, dentro de um contexto de promoção do desenvolvimento susten-
tado da sociedade e economia brasileiras. Ademais, sua implementação faz-
-se a partir dos princípios da própria Constituição e lei ordinária2. Destarte, 
conclui-se que as referidas falhas não prejudicam o sentido da PNMA, nem 
dificultam seu entendimento e aplicação.

A Política Nacional do Meio Ambiente ainda enumera alguns objetivos 
no seu art. 4º. Nesse sentido, ela visa à compatibilização do desenvolvimento 
econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico. O referido objetivo é bastante importante, uma vez que 
admite a conciliação entre a ordem econômica e o meio ambiente, bem como 
toma em consideração dois aspectos: a qualidade ambiental e o equilíbrio 
ecológico. Essa dualidade de fatores considerados é positiva, tendo em vis-
ta que a preservação da qualidade do meio ambiente está ligada à ideia do 
meio ambiente sadio para a boa qualidade de vida do homem. Já o equilíbrio 
ecológico é um conceito que leva em conta a vida em todas as suas formas e 
se traduz na manutenção dos ecossistemas em suas características próprias e 
essenciais. A referida compatibilização, apesar de a PNMA ter sido publicada 
em 81, anos antes do surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, 
traz em sua essência quase todos os elementos deste conceito3.

Outro objetivo consiste no estabelecimento dos critérios e padrões de 
qualidade ambiental, como também as normas relativas ao uso e manejo de 
recursos naturais. Além disso, A PNMA institui como meta o desenvolvi-
mento de pesquisas e tecnologias nacionais orientadas para o uso racional 
de recursos ambientais. O quarto objetivo consubstancia-se na preservação 
restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 
disponibilidade permanente, de maneira a concorrer para a manutenção do 
equilíbrio ecológico propício à vida.

Ademais, a PNMA tem como objetivo a imposição ao poluidor da obri-
gação de recuperar e/ou indenizar os danos causados pelo meio ambiente, 
bem como ao usuário, referente à contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos. Trata-se do princípio poluidor-pagador e 
usuário-pagador, preceitos basilares do direito ambiental. Acerca disso, como 
assevera Milaré, a Lei 6.938/81 foi bastante perspicaz em face do contexto 

1  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p. 387.
2  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental como Direito Econômico: Análise Crítica. In Revista Brasileira 
de Direito Comparado. Vol. VIII. N. 14. 1º Semestre 1993. Rio de Janeiro: Instituto de Direito Comparado Luso-
Brasileiro, p. 95.
3  O conceito de desenvolvimento sustentável foi usado pela primeira vez no Relatório Brundtland em 1987. Este 
consistiu em um relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado em 
1983 pela Assembleia das Nações Unidas.
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ambiental latino-americano, posto que apenas se esboçavam na União Euro-
peia tais institutos, embora sua prática em alguns países era ensaiada4.

Os princípios e objetivos salientados, portanto, servirão de base para a 
utilização dos instrumentos de execução da Política Nacional do Meio Am-
biente, que constituem a base de aplicação do direito ambiental brasileiro. 
São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II – o zoneamento ambiental; 
III – a avaliação de impactos ambientais;
IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras;
V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Po-
der Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção 
ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; 
VII – o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente (SINIMA);
VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de De-
fesa Ambiental;
IX – as penalidades disciplinares ou compensatórias não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.
X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 
divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais Renováveis – IBAMA; 
XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambien-
te, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;  
XII – o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluido-
ras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. 
XIII – instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão 
ambiental, seguro ambiental e outros.
Feitas essas considerações introdutórias sobre a PNMA, devemos ana-

lisar a Política Nacional de Resíduos Sólidos para que possamos realizar um 
paralelo entre esses dois instrumentos legais.

2. a POlítICa naCIOnal de resíduOs sólIdOs – Pnrs 

A Lei nº 12.305/2010 instituiu, por sua vez, a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos. Ela dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem 
como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 
resíduos sólidos, e às responsabilidades dos geradores e do poder público e 
aos instrumentos econômicos aplicáveis.

4  MILARÉ, op. cit., p. 392.
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos está inter-relacionada com di-
versos outros marcos regulatórios, como a Lei Nacional de Saneamento Bási-
co, a Lei de Consórcios Públicos e seus decretos regulamentadores. 

Todo esse arcabouço normativo representa uma tentativa do governo 
em solucionar a problemática dos resíduos sólidos no País. O Instituto Bra-
sileiro de geografia e Estatística (IBGE), através da publicação da Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico ocorrida em 2008, oferece um panorama 
desse quadro precário. Dentre os dados apresentados pela pesquisa, ressalte-
-se que 99,96% dos municípios brasileiros possuem serviços de manejo de Re-
síduos Sólidos, mas 50,75% deles dispõem seus resíduos em vazadouros a céu 
aberto (lixões); 22,54% em aterros controlados; 27,68% em aterros sanitários. 
Ademais, apenas 3,79% dos municípios têm unidade de compostagem de re-
síduos orgânicos, 11,56% possuem sistema de triagem de resíduos recicláveis, 
e 0,61% têm unidade de tratamento por incineração5.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, por sua vez, possui uma reda-
ção mais técnica ao instituir os seus princípios basilares. Dentre eles, podemos 
destacar: (i) a prevenção e a precaução; (ii) o poluidor-pagador e o protetor-
-recebedor; (iii) o desenvolvimento sustentável; (iv) a responsabilidade com-
partilhada pelo ciclo de vida dos produtos; (v) o reconhecimento do resíduo 
sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social.

No intuito de reverter a problemática dos resíduos sólidos no País, que é 
manifestamente insustentável, o diploma legal traz a distinção entre resíduos 
e rejeitos. Segundo a lei, rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas 
todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que 
não a disposição final ambientalmente adequada. Já os resíduos consistem no 
lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado. Feita essa distinção, a PNRS im-
põe que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que consiste 
na sua distribuição ordenada em aterros, deverá ser implantada até 03 de agos-
to de 2014. Em outras palavras, a partir desta data, os resíduos não poderão ser 
dispostos em aterros, tendo em vista a possibilidade de seu reaproveitamento 
ou reciclagem. Além disso, a lei proíbe a disposição de resíduos sólidos em li-
xões, os quais deverão ser gradualmente eliminados e recuperados.

Dentro do mesmo espírito, inspirado na Diretiva Europeia relativa aos 
resíduos (75/442/CEE), o legislador brasileiro impôs a observação da seguin-
te ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos: não 
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Além dessas disposições básicas, a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos traz o conceito de responsabilidade compartilhada, logística reversa, 
além de diversas obrigações voltadas para o decreto regulamentador. 

5  Coordenação de População e Indicadores Sociais [2010], Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 – 
Publicação Completa, 1ª ed., Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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2.1. a recente regulamentação da Pnrs

Em 23 de dezembro de 2010, em ato simbólico durante a Expo Cata-
dores 2010, o ex-presidente da república Luis Inácio Lula da Silva assinou 
o Decreto nº 7.404/2010, que regulamentou a Lei nº 12.305/2010. Faz-se ne-
cessário, portanto, discutir em detalhes os termos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e sua regulamentação, com vistas a delimitar as responsabi-
lidades de todos os atores dentro deste novo quadro normativo. 

O Decreto cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa. Tais órgãos apoiarão a estruturação e a implementação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como definirão questões que não 
foram tratadas pelos diplomas legais.

O Decreto reafirma o conceito de responsabilidade compartilhada da 
Lei nº 12.305/2010 ao dispor que os fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza ur-
bana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos 
produtos. O ciclo de vida dos produtos é representado por uma série de etapas 
que englobam o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias primas 
e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. A responsa-
bilidade, portanto, deverá ser dividida entre a sociedade, a iniciativa privada 
e o poder público, e representa um conjunto de atribuições individualizadas e 
encadeadas destes atores.

Nesse sentido, com relação às embalagens, a regulamentação prevê a 
obrigação de sua fabricação com materiais que propiciem a reutilização ou 
a reciclagem. Tal prescrição, no entanto, não se aplica às embalagens de pro-
dutos destinados à exportação, devendo o fabricante atender às exigências do 
país importador neste caso.

Além disso, o decreto dispõe que o sistema de coleta seletiva deverá es-
tabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e, progressiva-
mente, ser estendido à separação dos resíduos secos em suas parcelas específi-
cas. Para o atendimento a referida obrigação, os geradores de resíduos sólidos 
deverão segregá-los e disponibilizá-los adequadamente, na forma estabelecida 
pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos também estabelece a obrigação 
da logística reversa, que consiste no retorno dos produtos após o uso pelo 
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 
de manejo dos resíduos sólidos. Estão sujeitos a esta obrigação os fabrican-
tes, importadores, distribuidores e comerciantes de: (i) agrotóxicos ou outros 
produtos perigosos; (ii) pilhas e baterias; (iii) pneus; (iv) óleos lubrificantes, 
seus resíduos e embalagens; (v) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; (vi) produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
A logística reversa já era imposta por resoluções do CONAMA e da Anvisa 
para todos esses produtos, com exceção dos dois últimos. No entanto, a mu-
dança terá um grande impacto na indústria desses setores e representa um 
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grande avanço, tendo em vista a quantidade de resíduos sólidos gerados pelo 
descarte de lâmpadas e produtos eletroeletrônicos.

Ademais, o regulamento dispõe que os sistemas de logística reversa serão 
estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou 
de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando prioritariamente 
o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resí-
duos gerados. A definição dos produtos e embalagens que serão objeto desta 
extensão deverá considerar a viabilidade técnica e econômica da logística re-
versa, a ser aferida pelo Comitê Orientador.

Ainda sobre a logística reversa, poderão ser adotados procedimentos de 
compra de produtos ou embalagens usadas e instituídos postos de entrega de 
resíduos reutilizáveis e recicláveis, devendo ser priorizada, especialmente no 
caso de embalagens pós-consumo, a participação de cooperativas ou outras 
formas de associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis.

Três instrumentos para implementação e operacionalização da logística 
reversa são destacados pelo Decreto: (i) acordos setoriais; (ii) regulamentos 
expedidos pelo Poder Público; ou (iii) termos de compromisso. Ressalte-se 
que as resoluções do CONAMA e da Anvisa que já normatizavam a logística 
reversa de determinados produtos continuarão em vigor até que eventual-
mente algum destes instrumentos revoguem tais dispositivos. 

No caso de acordo setorial, o procedimento poderá ser iniciado pelo Po-
der Público ou pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comercian-
tes dos produtos e embalagens. O Decreto ainda traz os requisitos mínimos 
desses acordos setoriais, bem como o procedimento para a sua aprovação.

A logística reversa também poderá ser implantada diretamente por regu-
lamento, através de decreto editado pelo Poder Executivo. Nesta hipótese, os 
sistemas de logística reversa deverão ser precedidos de consulta pública e a sua 
viabilidade técnica e econômica deverá ser avaliada pelo Comitê Orientador.

Por fim, o Poder Público poderá celebrar termos de compromisso com 
os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes de produtos e 
embalagens, visando o estabelecimento de sistema de logística reversa, (i) 
quando não houver, em uma mesma área de abrangência, acordo setorial ou 
regulamento específico; ou (ii) para a fixação de compromissos e metas mais 
exigentes que o previsto em acordo setorial ou regulamento.

Ressalte-se que o Governo pretende sempre priorizar a realização de 
acordo setorial. Não havendo acordo, a logística reversa será regulamentada. 
Em último caso, serão firmados termos de compromisso entre os interessa-
dos. O cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa deve-
rá ser fixado pelo Comitê Orientador.

Outra obrigação trazida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
sua regulamentação é a necessidade de se apresentar plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos por empreendedores de determinadas atividades, como: 
(i) resíduos industriais; (ii) resíduos de serviços de saúde; (iii) resíduos de mi-
neração; (iv) resíduos perigosos; (v) resíduos que, mesmo não perigosos, não 
sejam equiparados a resíduos domiciliares, sob determinação do poder pú-
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blico municipal; (vi) empresas de construção civil; (vii) atividades agrossilvo-
pastoris, se exigido pelo órgão competente. Essa obrigação já era imposta por 
algumas legislações estaduais, como em São Paulo e Rio de Janeiro, consti-
tuindo documento integrante do processo de licenciamento de determinadas 
atividades potencialmente poluidoras nesses estados.

Nesse caso, o Decreto inova ao estabelecer que os empreendimentos sujei-
tos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, se preenchidas 
determinadas condições, poderão optar pela apresentação do referido plano de 
forma coletiva e integrada. Este deverá conter a indicação individualizada das 
atividades e dos resíduos sólidos gerados, bem como as ações e responsabilida-
des atribuídas a cada um dos geradores. Ademais, as microempresas e empresas 
de pequeno porte que gerem apenas resíduos sólidos domiciliares ou equipara-
dos, desde que não sejam geradoras de resíduos perigosos, estão dispensadas de 
apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Outra temática abordada pelo Decreto é o Cadastro Nacional de Ope-
radores de Resíduos Perigosos6, no qual as pessoas jurídicas que operam com 
esse tipo de resíduos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obriga-
das a se cadastrar. Segundo o Decreto, tais pessoas jurídicas deverão indicar 
responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, devidamente 
habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro.

Cumpre salientar que o decreto amplia a responsabilidade administra-
tiva, ao modificar disposições do Decreto nº 6.514/2008, que dispõe sobre as 
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Logo, o descumpri-
mento dos dispositivos da Lei nº 12.305/10 e do Decreto nº 7.404/2010 pode 
sujeitar o infrator à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais).

Além dessas questões que afetam diretamente a iniciativa privada, o De-
creto também prevê a elaboração de planos de gestão pelo poder público. São 
eles o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, bem como os planos estaduais, 
microrregionais, de regiões metropolitanas, intermunicipais e municipais.

A regulamentação também prevê a elaboração de inventários e a criação 
do Sistema Declaratório Anual dos resíduos gerados. Para tanto, fica instituído 
o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SI-
NIR). Ele tem como objetivo armazenar, tratar e fornecer informações relativas 
aos resíduos sólidos, e estará articulado com o Sistema Nacional de Informa-
ções sobre o Meio ambiente (SINIMA) e o Sistema Nacional de Informações 
em Saneamento Básico. O SINIR deverá ser implementado até 23/12/2012.

Os consumidores também possuem obrigações impostas pelo diploma 
legal no que se refere aos sistemas de logística reversa e coleta seletiva. Nesse 
sentido, os consumidores deverão, sempre que estabelecido sistema de coleta 

6  Os resíduos perigosos são regulados pela Resolução CONAMA nº 23, de 12 de dezembro de 1996, e segue as 
disposições da Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e 
seu Depósito, ratificada pelo Governo Brasileiro, através do Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993.

Book conf e prof.indb   317 11/05/11   12:24



318 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou quan-
do instituídos sistemas de logística reversa, a acondicionar adequadamente e 
de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e a disponibilizar adequa-
damente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.

Caso eles descumpram com as respectivas obrigações previstas nos sis-
tema de logística reversa e de coleta seletiva, estarão sujeitos à penalidade de 
advertência. No caso de reincidência, poderá ser aplicada a penalidade de 
multa, no valor de R$50,00 (cinquenta reais) a R$500,00 (quinhentos reais). 

Assentadas as premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos e de 
seu decreto regulamentador, destaca-se que a nova legislação incorpora ini-
ciativas e conceitos modernos de gestão de resíduos sólidos, além de introdu-
zir novos instrumentos à legislação ambiental brasileira. Resta saber como 
a sua aplicação será conduzida, especialmente a guisa da responsabilidade 
compartilhada, que nos faz perceber que a correta gestão dos resíduos sólidos 
deverá exigir uma mudança de postura em todos os setores da sociedade.

2.3. as lacunas da Pnrs e sua regulamentação

A Política Nacional de Resíduos Sólidos não se aplica aos rejeitos radioati-
vos. Estes são essencialmente regulados pela Lei 10.308/2001 e pela Lei 6.453/1977, 
além de normas técnicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)7.

Primeiramente, cumpre destacar que o legislador brasileiro perdeu a opor-
tunidade de suprir as lacunas existentes na legislação que regula o tema. Segun-
do Paulo Affonso, a Lei 10.308/2001 não tratou especificamente do fechamento 
dos depósitos radioativos, bem como foi omissa em colocar regras claras com 
relação à gestão dos rejeitos radioativos. Além disso, o diploma legal não previu 
nenhuma metodologia de consulta ou de audiência prévia com relação à defini-
ção do local onde os depósitos radioativos serão instalados, afrontando assim 
os princípios de participação e informação do direito ambiental8.

Ainda nesse sentido, a imposição dos princípios e disposições inovado-
res da PNRS aos rejeitos radioativos seria bem-vinda. Ressalte-se que a ges-
tão destes rejeitos deixa a desejar no País, onde até o presente momento não 
foi construído nenhum depósito final para a disposição de rejeitos nucleares 
oriundos das usinas de Angra, clínicas, hospitais, indústrias, universidades. 
Esses rejeitos são dispostos em depósitos intermediários9 administrados e 
operados pela CNEN.

7  Cita-se a NE 6.05 – Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radiativas; a NE 6.06 – Seleção e Escolha 
de Locais para Depósitos de Rejeitos Radioativos; e a NN 6.09 Critérios de Aceitação para Deposição de Rejeitos 
Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação.
8  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 15ª Ed.. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, 
p. 872 e ss.
9  Conforme definição da NE 6.06 – Seleção e Escolha de Locais para Depósitos de Rejeitos Radioativos, depósito 
intermediário é “o depósito destinado a receber e, eventualmente, acondicionar rejeitos radioativos, objetivando a 
sua futura reutilização, ou remoção para depósito final , em observância aos critérios de aceitação e outras normas 
estabelecidas pela CNEN”.
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Outra crítica à PNRS refere-se a alguns pontos do sistema de logística 
reversa instituído. Como salientado acima, o Decreto nº 7.404/2010 insti-
tuiu o Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística 
Reversa. Apesar da necessidade de sua existência para a aplicação da logís-
tica reversa, o legislador se eximiu de regular alguns pontos e de estabele-
cer prazos concretos para a implementação do referido sistema, deixando a 
cargo do referido Comitê.

A logística reversa dos produtos e embalagens importados, por exem-
plo, não foi regulada. Ressalte-se que as despesas de brasileiros no exterior 
somaram US$ 3,07 bilhões no primeiro bimestre de 2011 e bateram recorde 
para o período. Infere-se, a partir desses dados, que a quantidade de resíduos 
decorrentes de produtos comprados no exterior não é negligenciável. O Co-
mitê Orientador é quem deverá propor medidas visando incluir nos sistemas 
de logística reversa os produtos e embalagens adquiridos diretamente de em-
presas não estabelecidas no País, inclusive por meio de comércio eletrônico.

O cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa, 
elemento essencial para a eficácia da PNRS, também deverá ser fixado pelo 
Comitê Orientador. Nesse caso, espera-se que instituições como o Ministério 
Público e os órgãos ambientais competentes cobrem a aplicação da PNRS 
para que ela não se transforme em letra morta. 

O Ministério Público do Estado do Paraná tem trabalhado nesse sentido. 
Esta instituição encaminha notificações recomendatórias às sociedades que 
são obrigadas a implementar os sistemas de logística reversa para que apre-
sentem, dentro de um prazo determinado, plano de logística reversa (PLR). 
Este Plano deverá contemplar, dentre outros aspectos técnicos, a elaboração 
e implementação de programa permanente de recolhimento de embalagens de 
todos os produtos comercializados, a celebração de contrato de prestação de 
serviços com as associações e cooperativas de catadores, e a apresentação de 
relatórios semestrais à Promotoria do meio Ambiente.

A partir das considerações acima expostas, tem-se a impressão que o le-
gislador se eximiu de regular alguns pontos polêmicos, os quais foram objeto 
de dissenso durante a discussão dos projetos que culminaram na PNRS e seu 
decreto regulamentar. Destaca-se, ademais, diante do fato de que os diplomas 
legais em questão são recentes, a dificuldade de se antever as lacunas e am-
biguidades neles existentes. Deve-se aguardar algum tempo, portanto, para 
analisarmos como o poder público, a sociedade e as empresas responderão às 
novas obrigações impostas pela PNRS. 

3. a relaçãO entre as duas POlítICas naCIOnaIs

A PNMA e a PNRS, apesar do lapso temporal entre os dois diplomas, 
são complementares e dialogam entre si. A PNMA funciona, na realidade, 
com uma política “guarda-chuva” que institui princípios, objetivos e instru-
mentos gerais que servirão para a aplicação de outras políticas nacionais se-
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toriais, como a PNRS, a Política Nacional de Mudanças Climáticas e a Polí-
tica Nacional de Recursos Hídricos, dentre outras10.

Nesse sentido, os princípios da PNRS devem ser interpretados a luz 
dos princípios da PNMA. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 
por exemplo, deverá ser exigido no processo de licenciamento ambiental das 
atividades/empreendimentos sujeitos a sua elaboração, bem como o sistema 
de logística reversa deverá ser imposto como condicionante das licenças am-
bientais emitidas, o que demonstra uma articulação entre os instrumentos 
da PNMA e a PNRS. Ademais, o Sistema Nacional de Informações Sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) será estruturado de modo a conter as 
informações fornecidas pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Poten-
cialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e pelo Sistema 
Nacional de Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA), ambos os insti-
tutos criados pela PNMA.

A partir de tais exemplos, percebemos que a hermenêutica para inter-
pretação e aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos deverá lançar 
mão das disposições da Política Nacional do Meio Ambiente, tendo em vista 
a articulação orgânica e atemporal entre os dois institutos.

4. COnClusões artICuladas

4.1 A Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional do Meio 
Ambiente devem ser encaradas como diplomas jurídicos complementares, 
cujos princípios, objetivos e instrumentos dialogam entre si.

4.2 A Política Nacional de Resíduos Sólidos incorpora iniciativas e conceitos 
modernos de gestão de resíduos sólidos, além de introduzir novos instrumen-
tos à legislação ambiental brasileira. 

4.3 Apesar do avanço legislativo representado pela  instituição da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, ela ainda possui lacunas, as quais deverão ser 
eliminadas através da aplicação desta política pelos órgãos ambientais com-
petentes, bem como através da fiscalização do Ministério Público.

4.4 A correta gestão dos resíduos sólidos deverá exigir uma mudança de pos-
tura em todos os setores da sociedade, sob a luz do princípio da responsabi-
lidade compartilhada.

10  Essa estrutura normativa é muito comum no direito internacional através dos denominados “Tratados Guarda-
chuva” e “Tratados-Quadro”. Logicamente, faz-se aqui apenas uma analogia à referida estrutura para compreensão 
didática da questão.
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1. IntrOduçãO 

A questão ambiental tem ganhado crescente visibilidade em diversos se-
tores da sociedade, tanto no plano interno, como no internacional. Trata-se 
de um tema amplo e abrangente, cuja compreensão requer uma visão holís-
tica e sistêmica das conseqüências do atual modelo de desenvolvimento, por 
meio de uma abordagem interdisciplinar de seus diversos aspectos, que devem 
ser trabalhados simultaneamente pelo Direito e outras ciências, na busca de 
soluções para a crise ecológica atual.

O modelo insustentável de relação entre homem e meio ambiente trou-
xe implicações severas, dentre as quais se destacam: a progressiva escassez 
de matérias-primas; a contaminação de lençóis freáticos e cursos d’água; a 
intensificação do fenômeno de chuva ácida; a poluição atmosférica; erosão e 
contaminação do solo; a perda da biodiversidade, causada pela desertificação 
ou pelo desmatamento decorrente da decisão humana de expandir pastagens 
e áreas cultiváveis, além de uma infinidade de outras conseqüências catastró-
ficas à integridade ambiental, com efeitos nefastos sobre saúde e qualidade de 
vida do homem e demais seres vivos. Em suma, o atual modelo resultou em 
desequilíbrio ambiental.

Disso decore uma crise sistêmica: econômica, ideológica, ecológica, so-
cial, etc., que se relaciona diretamente com os sistemas de poder que regulam 
a propriedade, distribuição e uso dos recursos naturais. Guimarães afirma 
categoricamente que “o que caracteriza a sociedade global de fins do século 
[XX] é o esgotamento de um estilo de desenvolvimento que se mostrou pre-
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datório, socialmente perverso e politicamente injusto.”1, o que sinaliza para a 
necessidade de mudanças profundas em nosso modelo de civilização. 

A crise, cujas conseqüências se fazem sentir com crescente intensida-
de, desperta a reflexão humana para a busca por um novo paradigma de de-
senvolvimento: o desenvolvimento sustentável, que se pretende alcançar por 
meio da compatibilização do desenvolvimento econômico com o combate à 
exclusão social e a preservação do meio ambiente.   

Mas para alcançar o desenvolvimento sustentável, é preciso pensar para-
digma atual de desenvolvimento como um problema multifacetado, de modo 
a evitar a armadilha de aceitar soluções meramente pontuais.

Merece destaque a injustiça que permeia os processos de apropriação e 
transformação da natureza, principalmente, em prejuízo daqueles que com-
põe as camadas sociais economicamente excluídas.

A dinâmica da sociedade contemporânea (seja no plano nacional, regional, 
ou global) revela uma distribuição desigual de poder político, ideológico e eco-
nômico, que, consequentemente, tem proporcionado também uma distribuição 
desigual e injusta de danos ambientais ocasionados pelas atividades produtivas. 

Segundo Boaventura de Sousa Santos,  

“(...) os países capitalistas avançados com 21% da população mundial con-
trolam 78% da produção mundial de bens e serviços e consomem 75% de 
toda a energia produzida.” 2 

Guimarães, por sua vez, também alerta para a mesma realidade, afir-
mando que 20 anos após a declaração de Estocolmo (ressalve-se que o autor 
referia-se ao início da década de 1990) apenas um quinto da população do 
planeta ocupava o que ele chamou de “primeira classe”3 na “nave” Terra e 
consumia 80% das reservas disponíveis, ao passo em que os outros cerca de 
80% da população mundial ocupavam os “compartimentos de carga”.Des-
tes últimos, prossegue o autor, um terço padeciam de fome ou desnutrição 
e três quartos não tinham acesso à água e acomodações dignas. E destaca 
ainda, citando MILLER, que “cada passageiro da primeira classe provoca 
um impacto nas reservas de recursos 25 vezes superior ao dos ocupantes dos 
compartimentos de carga”4, o que denota que os padrões de consumo insus-
tentáveis (sobretudo nos países desenvolvidos) estão diretamente ligados  à 
degradação ambiental, bem como ao quadro de exclusão social e econômica 
de grande parcela da população mundial. Tais padrões de consumo geram 
uma demanda cada vez maior por bens e serviços, acentuando a pressão so-
bre as reservas de recursos do meio ambiente. 

1  GUIMARAES, Roberto P. Da Oposição entre Desenvolvimento e Meio Ambiente ao Desenvolvimento Sustentável: 
Uma Perspectiva do Sul. in Temas de política Externa Brasileira. Vol 1. 2 ed. São Paulo. Paz e Terra.1997..p202
2 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 
paradigmática. Vol1 -A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 4ed São Paulo: Cortez, 
2002. Ibidem. P23
3  GUIMARAES, Roberto P. in Temas de política Externa Brasileira. 1997.p208
4  MILLER, G Tyler. (1979) – Living in the Environment. Belmont. California: Wasdworth Publishing Company  
apud  GUIMARAES, Roberto P. Temas de política Externa Brasileira. 1997. p208
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A atividade produtiva, destinada a suprir a referida demanda, é dominada 
por grupos restritos que se apropriam privadamente dos lucros, enquanto os 
danos ambientais são suportados por toda a sociedade (socializados), o que 
configura flagrante injustiça social e ambiental, ou mais corretamente (consi-
derando que os dois aspectos estão fortemente interligados): socioambiental.

Para a reversão desse quadro, é necessária a ação do Estado enquanto 
mediador dos interesses individuais e coletivos, devendo intervir na ordem 
econômica e social, no escopo de assegurar o bem comum e coibir condu-
tas socialmente indesejáveis por meio de mecanismos de controle propiciados 
pelo ordenamento jurídico. Para tanto, o Poder Público poderá valer-se de 
dois instrumentos: a imposição de regras restritivas à conduta social, combi-
nada com sanções (de natureza civil, criminal e administrativa) e a aplicação 
diferenciada da carga tributária, de modo a favorecer comportamentos social 
e ambientalmente desejáveis. 

Como instrumento dessa necessária intervenção estatal, o Direito Tribu-
tário mostra-se uma ferramenta promissora na busca da realização da justiça 
social e ambiental, pois uma política fiscal eficaz vai além da finalidade mera-
mente arrecadatória; por meio de seu caráter extrafiscal, é capaz de intervir na 
conduta social dos cidadãos e agentes econômicos, no sentido de incentivá-
-los a adotarem práticas ambientalmente corretas, usando como instrumento 
regulatório a tributação. Isso ocorre porque, por meio da aplicação de maior 
ou menor incidência tributária, o Estado detém o poder de estimular ou inibir 
determinada atividade ou a produção de determinado produto, influenciado 
nos custos de produção e nos preços destes.

Assim, por meio de incentivos fiscais é possível fomentar atividades me-
nos poluidoras, que representem economia de recursos naturais e energia, 
sem perder de vista a geração de empregos e renda como, por exemplo, a 
reciclagem. 

A reciclagem, além de contribuir para reduzir a pressão sobre as reservas 
de recursos naturais (matérias-primas) do planeta, é decisiva para a redução 
do acúmulo de resíduos sólidos despejados no meio ambiente, cuja má gestão 
traz implicações negativas para a saúde pública, além de perdas de valor eco-
nômico causadas pelo desperdício e subutilização de materiais recicláveis ou 
reutilizáveis. A gestão adequada destes resíduos é um dos grandes problemas 
(e desafios) enfrentados pelos principais centros urbanos do país. 

Daí a importância de repensar a questão dos resíduos sólidos, buscando 
novas formas de gestão por meio do estímulo estatal à reciclagem. 

2. a evOluçãO da relaçãO hOmem-meIO ambIente 

Ao refletir sobre a relação entre homem e meio ambiente, há que se ter 
em mente que a evolução humana foi um processo distinto do ocorrido com 
as demais espécies, pois o homem participou ativamente da construção do 
seu processo evolutivo. Enquanto outras espécies modificaram seu aparato 
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biológico para sobreviverem, o homem, por meio de sua inteligência singular, 
modificou o meio ambiente para satisfazer suas necessidades, e não o inverso. 

Em outras palavras, a evolução humana foi um processo predominante-
mente cultural, já que o homem, escapando aos determinismos biológicos ou 
ambientais, é capaz de intervir na natureza de dominá-la e modificá-la, por 
meio do trabalho e da técnica, produzindo assim as condições materiais de 
sua existência, ou seja, os bens e serviços de que necessita.

Logo, o processo de transformação antrópica da natureza inicia-se no 
momento em que surge na Terra a espécie humana. Todavia é certo que, em-
bora a ação humana sobre o meio ocorra desde os primórdios da espécie, os 
impactos ambientais que hoje vivenciamos são incomensuravelmente maiores 
do que os ocorridos ao longo de todas as eras anteriores. 

O homem primitivo (do período pré-histórico) dispunha de meios con-
sideravelmente escassos e menos sofisticados para intervir na natureza, de 
modo que, a princípio, as condições do meio como a disponibilidade de ali-
mentos e as intempéries climáticas forçaram os primeiros grupos humanos ao 
nomadismo: deslocavam-se de uma região para outra e o seu “lixo”, formado 
basicamente por restos de alimentos e matéria orgânica, logo era decompos-
tos e reabsorvido pela natureza. 

Nesse contexto, a relação homem-natureza era marcada por temor, de-
pendência e sujeição humana às intempéries de uma natureza incontrolável 
e imprevisível, cujos fenômenos eram associados a manifestações de divin-
dades. A primeira compreensão humana da natureza resultou na criação da 
consciência mítica, fruto do esforço humano para compreender a natureza, 
explicá-la e situar-se diante dela. O mito, mais do que uma narrativa fantasio-
sa (lenda), é uma maneira de explicar a realidade, assim como o é a ciência.  
Horkheimer5 aduz que tanto a ciência como o mito provêm da angústia hu-
mana perante a natureza, no afã de se apropriar (material e intelectualmente) 
dela, de explicá-la.

Assim, nos tempos primitivos, não houve significativas alterações no 
meio ambiente e isso de deve, por um lado aos meios rudimentares de que 
dispunha o homem primitivo e por outro, à concepção sacralizada que tinha 
da natureza. 

 Entretanto, a partir do momento em que o homem despojou a natureza 
da sacralidade em que seu misticismo a envolvia, passou a moldá-las de acor-
do com suas necessidades.

 Com o tempo e o domínio da técnica, o homem passou a ter outras ne-
cessidades (e a satisfazer suas necessidades e modo diferente e mais complexo, 
e a criar outras necessidades), exigindo, portanto a produção de uma maior 
diversidade e quantidade de bens e a consequente utilização mais intensiva do 

5  HORKHEIMER, Max. Conceito de Iluminismo. In Textos escolhidos Walter Benjamin, Max Horkheimer, 
T.Adorno, J. Habermas; traduções de José Lino Grünnewald et al. 2ª ed.Sao Paulo: Abril Cultural, 1983 (coleção 
Os pensadores) p97
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meio ambiente. A construção de moradias, criação de animais, cultivo de ali-
mentos e a produção de artefatos, roupas e utensílios permitiram ao homem 
fixar-se  em caráter permanente, adotando o sedentarismo. 

Consequentemente, a produção de lixo aumentou, embora ainda não 
houvesse adquirido as proporções que tem hodiernamente, pois a população 
era relativamente pequena e dispersa e as modificações se processavam em um 
ritmo e intensidade que permitia às demais espécies6 se adaptarem à pressão 
imposta pelo homem ao meio ambiente de então.

Com o crescimento populacional e o progresso da humanidade, o ho-
mem estabeleceu relações sociais, modos de produção, instituições, leis, civili-
zações inteiras supondo haver subjugado a natureza. 

Entretanto, é somente a partir da Baixa Idade Média, que a ciência e a 
ideologia começarão a estruturar explicações sobre construção da atual rela-
ção predatória entre homem e natureza. 

A partir dos séculos XVI e XVII, segundo Boaventura de Sousa Santos, 
“a modernidade emergiu como um ambicioso e revolucionário paradigma 
sócio-cultural (...)”7.Surge uma nova forma de conhecer calcada na razão hu-
mana (racionalismo) e na experiência (empirismo), não mais na fé. O novo 
método refuta a religião como única explicação válida do real, e se propõe 
a investigar a natureza pelos próprios sentidos: pela observação e pelos ex-
perimentos, à luz de uma razão leiga; buscam-se, então causas naturais para 
fenômenos naturais, rejeitando-se explicações metafísicas. A razão passou a 
ser considerada a única forma de se chegar ao conhecimento verdadeiro.

O então nascente método científico separa o sujeito cognoscente do ob-
jeto conhecido, estabelecendo a dicotomia que permite que por meio da ra-
zão, o homem se aproprie intelectualmente do objeto (natureza).

O novo método concebe a natureza primeiramente como conjunto de tudo 
o que existe no Universo, sem intervenção da ação humana. Então, propõe-se a 
observá-la e descrevê-la, e compreender suas leis: passa a tomá-la como objeto 
de conhecimento, para em seguida agir sobre ela transformando-a. 

Esta cisão sujeito-objeto, bem como a dessacralização da natureza, que 
deixa de ser obra divina para ser cenário e substrato da obra humana, contri-
buíram para o atual modelo (predatório) de relação homem versus n atureza.  

Enquanto isso ocorre no campo epistemológico (onde o Iluminismo já 
lança suas sementes para a construção do paradigma moderno), na economia 
se consolida o capitalismo mercantil e na política, o liberalismo clássico, que 
formarão as bases do poder econômico e político da burguesia, classe que 
viria a comandar a Revolução Industrial. 

A partir de então, a produção e o consumo de bens formaram a engre-
nagem da Modernidade, cujo ritmo dinâmico exigia uma intensa e crescente 
exploração dos recursos naturais.

6  OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do Direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p.32.
7  SANTOS, Boaventura de Sousa. Op.cit. P15
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Consolida-se o modelo econômico liberal. Nascem as corporações 
transnacionais. A propaganda ideológica difunde uma visão otimista do futu-
ro, o utopismo tecnológico e a crença na necessidade de assumir os riscos do 
progresso, em favor da máxima geração de lucro. Incentiva-se o consumismo 
desenfreado para atender os modismos ditados pela sociedade, associando 
o consumo ao sucesso e bem-estar, criando-se a cultura do imediatismo e da 
obsolescência programada.

Os resultados: o esgotamento progressivo de alguns biomas e dos es-
toques finitos de recursos naturais e a exclusão social, fundada na desigual 
distribuição de riqueza, em que uma pequena parte da população concentra 
os recursos e o poder de decisão, em detrimento da grande maioria da po-
pulação, que além de não ter acesso às riquezas produzidas tem ainda que 
suportar as conseqüências ambientais da atividade produtiva. 

Há quem creia na idéia tranqüilizadora da reversibilidade da natureza 
ao seu estado anterior, devida à sua capacidade de se reproduzir constan-
temente. Tal idéia, bem como o utopismo tecnológico, embora se pretenda 
“científica”, consiste na verdade em manobra ideológica em favor do atual 
modelo.

Mas esse horizonte ilimitado e livre de preocupações ambientais cai por 
terra, diante da constatação de que as atividades humanas se desenvolvem, 
na verdade, “dentro de uma economia fechada, sem reservas ilimitadas de 
recursos ou de depósitos para absorver seus rejeitos(...)”8. 

Embora a natureza possua seus próprios mecanismos adaptativos e con-
siderável capacidade de recuperação e suporte, tal capacidade já dá sinais vi-
síveis de esgotamento. A tomada de decisões no âmbito econômico integra-se 
com o ambiente natural, por meio do fluxo de materiais, conforme observa 
Thomas9. O autor por um lado demonstra como os recursos são extraídos da 
natureza para fomentar a produção e, por outro lado, como esses recursos 
voltam à natureza, ou seja, através de resíduos, fato explicado também pelas 
chamadas leis da termodinâmica. 

Conforme a primeira lei, matéria e energia não podem ser ou destruídas, 
ocorrendo somente uma transformação. Uma leitura superficial levaria a crer 
que esta lei respalda a sustentabilidade ilimitada do planeta, pois o mesmo 
poderia absorver novamente os elementos que foram retirados da natureza. 

No entanto, a segunda lei da termodinâmica estatui que embora matéria 
e energia (que podemos classificar como recursos/fatores de produção) não 
possam ser criadas nem destruídas, a capacidade da natureza para converter 
matéria e energia não é ilimitada10. 

Parte da energia se perde por dissipação, convertida em formas de ener-
gia não-reintegráveis ao processo produtivo (luz, calor, etc) e a matéria, uma 

8  GUIMARAES, Roberto P.  in Temas de política Externa Brasileira. 1997,p208.
9  TOMAS, M. Janet e CALLAN, Scott J. Economia ambiental: aplicações, políticas e teorias. São Paulo: Lenguage 
Learning, 2010. p. 16.
10  TOMAS, M. Janet e CALLAN, Scott J. op. cit. p. 17.
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vez consumido o produto, transforma-se em resíduos, em parte re-utilizáveis 
ou recicláveis, embora nem sempre sejam de fato reutilizados ou reciclados. 
Ou seja, perde-se energia por dissipação e matéria pela gestão inadequada 
dos resíduos sólidos, que embora pudessem, não são reintegrados ao processo 
produtivo, caracterizando o desperdício. 

 Assim, cai por terra a teoria da reversibilidade e desmancha-se no ar 
a perspectiva virtualmente ilimitada de exploração dos recursos naturais e 
a crença de que a inovação tecnológica seria capaz de solucionar todos os 
problemas ambientais; somos confrontados pela irreversibilidade dos danos 
e pela esgotabilidade dos recursos ambientais. 

Quando a sociedade toma consciência da crise ecológica (sistêmica) é 
que a questão da geração e destinação final do lixo ganha relevo nos debates 
entre os atores sociais, sobretudo, no que concerne o problema da poluição 
urbana e do combate ao desperdício de matéria e energia. 

A intensa industrialização trouxe novas tecnologias, crescimento da po-
pulação e sua concentração em centros urbanos, o que gerou a diversificação 
do consumo de bens e serviços, e consequentemente o aumento vertiginoso 
do volume de resíduos despejados no meio ambiente. Os pontos nevrálgicos 
do problema são: a escassez de área de deposição de resíduos causada pela 
ocupação e valorização de áreas urbanas e os altos custos sociais com proble-
mas de saneamento público e contaminação. 

Ademais, com o avanço da tecnologia, houve mudanças no perfil do 
lixo, que passou a comportar materiais de difícil decomposição e absorção 
pela natureza como plásticos, isopores, pilhas, baterias de celular e lâmpadas.

Considerando que os recursos (fatores de produção) são escassos e a 
capacidade da natureza de absorver os rejeitos da ação humana é limitada, é 
preciso que os recursos sejam usados com a maior eficiência possível por meio 
do emprego da tecnologia disponível. Isto significa que a sociedade (em espe-
cial os setores produtivos) terá de fazer escolhas que direcionarão a alocação 
dos recursos e definirão o que e quanto será produzido. Tal escolha se dá no 
âmbito do mercado e leva em conta fatores como o jogo oferta-demanda, os 
custos de produção, os preços, a tributação, o custo de oportunidade, etc. 

O custo de oportunidade de algo é, por definição, aquilo de que se abre 
mão para obter esta coisa11. A escolha é feita entre alternativas possíveis e 
eficientes relacionadas a produção de bens e serviços, considerando a disponi-
bilidade fatores de produção e a tecnologia disponível. As escolhas do modo 
de produção atual mostram-se predatórias e insustentáveis a longo prazo, 
podendo comprometer o meio ambiente e a sadia qualidade de vida da po-
pulação. Mas no curto prazo são lucrativas para as empresas. Então estamos 
diante de um conflito entre um interesse privado e o interesse público (direito 
difuso ao meio ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida) cuja prote-

11  FGV.  Fundação Getúlio Vargas. Curso de Economia e Finanças. Adaptado para o programa de certificação 
interna da Universidade Corporativa do Banco do Brasil. P14. 
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ção é dever do Estado. Eis o ponto em que o Estado deve intervir nas escolhas 
que concernem à produção e ao consumo, por meio dos instrumentos postos 
à sua disposição, dentre eles a tributação. 

Ao reformular a produção e o consumo, direcionando-os para o desen-
volvimento sustentável, o que se deve buscar é o pleno e racional emprego do 
recurso e da melhor técnica disponível para a maior eficiência. Deve-se loca-
lizar pontos de desperdício, onde se perde matéria e energia; minimizar esta 
perda reinserindo os recursos que ficam a margem do processo (resíduos) de 
volta na cadeia produtiva, aliviando a pressão sobre recursos ainda não utili-
zados e gerando uma nova cadeia de valor (novos produtos, gerando emprego 
e renda, com menor custo ambiental). Uma eficiente maneira de se obter tal 
propósito é a reciclagem.

Mas o deslocamento de fatores de produção para a atividade da recicla-
gem envolve custos de oportunidade, que são cada vez maiores quando deslo-
camos fatores de produção de uma atividade produtiva para a outra. Isso ocor-
re porque os fatores de produção (máquinas, pessoal, matéria-prima, etc) são 
especializados em determinadas linhas de produção e não são completamente 
ou facilmente adaptáveis a curto prazo. Além disso, há que levar em conta os 
próprios fatores de mercado: haveria demanda pelos novos produtos recicla-
dos? A oferta deles seria suficiente, de modo a não inflacionar os preços? Os 
preços dos produtos reciclados seriam competitivos em relação aos produtos 
não-reciclados, levando-se em conta o custo de oportunidade que representam?

O ponto central desta discussão é: embora a sociedade atual esteja con-
vencida da necessidade da mudança no modelo de produção e veja na reci-
clagem uma alternativa possível, há que se levar em conta que esta adaptação 
tem custos e requer, além de uma mudança de mentalidade, um direciona-
mento da produção e do consumo que não se processará espontaneamente, 
movido pela “mão invisível” do mercado. 

Em outras palavras adaptar o setor produtivo, capacitar pessoal, criar 
um sistema de coleta e retorno de materiais recicláveis e reutilizáveis despende 
tempo, recursos e energia que poderiam ser empregados na indústria em sua 
configuração atual continuariam gerando lucros imediatos. Nesse caso, o quê 
(além da consciência ambiental) seria capaz de mudar tais práticas?

Aí precisamente, mostra-se urgente a intervenção do Estado, estimulando 
a reciclagem, por meio de instrumentos (macro)econômicos, como a tributação.  

A seguir, demonstrar-se-á como o Estado, por meio da tributação pode 
influir na economia direcionando a produção o consumo para alternativas 
sustentáveis.

3. a funçaO extrafICal da trIbutaçãO COmO InstrumentO eCOnômICO de 
PrOteçãO ambIental 

O Estado, enquanto gestor das políticas públicas de interesse coletivo e 
garantidor do bem-estar social e dos direitos fundamentais, deve zelar por tais 
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valores, atuando como mediador dos interesses privados e públicos em prol da 
justiça social, mesmo que para isso deva intervir no domínio econômico. 

Para Boaventura de Sousa Santos, 

“(...) as externalidades do crescimento econômico decorrentes da crescente 
desigualdade dos agentes econômicos (não só entre o capital e o trabalho, 
mas também no seio do próprio capital) conduziram à necessidade da inter-
venção do Estado, sobretudo para regular os mercados.”12 

O autor explica que as transnacionais, munidas do poder econômico 
adquiriram influencia política, manipulando a seu favor o Estado capitalista. 
Todavia, é necessário resgatar o papel originário do Estado e, sobretudo, o 
interesse público de suas decisões.

 Nesse sentido, surgiu o “reconhecimento político das externalidades 
sociais do desenvolvimento capitalista”13 , ou seja a politização (ainda no 
Estado-Providência) de alguns aspectos da chamada questão social como: 
a desigualdade social, saúde pública, planejamento urbanístico, preservação 
ambiental etc. Em outras palavras, o Estado chama para si o dever intervir 
no domínio econômico para suprir deficiências, corrigir, em algum grau, as 
injustiças e fomentar atividades desejáveis do ponto de vista social. 

A respeito das referidas externalidades, Derani afirma que resultam da 
“privatização dos lucros e socialização das perdas” 14e   da esclarece:

“São chamadas externalidades porque, embora resultantes da produção, 
são recebidas pela coletividade, ao contrário do lucro, que é percebido pelo 
produtor privado”. 15

Diante disso, cabe ao Poder Público intervir, para restabelecer o equilí-
brio socioambiental, devolvendo ao setor produtivo (poluidor) o efeito nega-
tivo das externalidades geradas, por meio da tributação. Em outras palavras, 
a função primordial dos tributos ambientais consiste na internalização das 
externalidades negativas.

Para tanto, aplica-se o tributo, não na sua função clássica, meramente 
arrecadatória, mas na função extrafiscal, como instrumento econômico esta-
tal regulador das condutas sociais, em especial das decisões no âmbito eco-
nômico.

Enquanto instrumento estatal de intervenção no domínio econômico, a 
aplicação extrafiscal do tributo constitui um meio de estimular atividades e 
condutas socialmente desejáveis e desestimular as atividades reputadas inde-
sejáveis ou inconvenientes à sociedade. Visa a influir nas escolhas de produção 

12  SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 
paradigmática. Vol1 -A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 4ed São Paulo: Cortez, 
2002. P147
13  Ibidem. P148
14  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 98.
15  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 98.
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e consumo no âmbito do mercado privilegiando o próprio mercado enquanto 
centro decisório.

Sobre a tributação ambiental, Araujo16, explica que a tributação am-
biental visa a incentivar comportamentos que possam melhorar o meio am-
biente e inibir os que possam comprometê-lo:

“(...) podemos concluir que os tributos ambientais podem servir tanto para 
coibir comportamentos lesivos ao meio ambiente, como também para esti-
mular, com incentivos fiscais ou isenções, condutas empresariais ou indivi-
duais ambientalmente corretas, que visem a não degradar o meio,

Se, por um lado, portanto, o Estado cobra do poluidor, sob a forma de tri-
buto, uma quantia baseada em sua atividade atentatória ao meio ambien-
te, por outro pode também incentivar atividades ou sistemas de produção 
ambientalmente corretos, que certamente estimulará as demais empresas a 
implementar tecnologias ‘limpas’ em seus processos produtivos.”

Verifica-se, então que há na tributação ambiental um caráter dual, já que 
pode ser aplicada tanto para fomentar como para inibir atividades e escolhas 
no âmbito econômico, o que afasta a idéia de que a tributação ambiental 
acarretaria necessariamente o aumento da carga tributária já existente. Na 
verdade o que ocorre é a dispensação de tratamento desigual aos desiguais, 
como forma de realização da igualdade material, já que não seria justo apli-
car a mesma carga tributária a quem preserva e a quem polui, quando o pri-
meiro realiza atividade de interesse do Estado que se coaduna com o bem 
comum da sociedade, enquanto o segundo age em caminho inverso gerando 
externalidades ambientais indesejáveis que afetam toda a sociedade. 

Tal posicionamento encontra, inclusive, respaldo constitucional, pois no 
art. 170, que trata da ordem econômica, e estabelece seus princípios, o inciso 
VI consagra da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento di-
ferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação.

Assim, o tratamento tributário diferenciado, não fere o principio da 
igualdade, pois estabelece a diferenciação em função do interesse público de 
preservação ambiental, que se sobrepõe ao interesse particular de produzir e 
lucrar.     

A extrafiscalidade, aplicada aos fins acima descritos, influenciando na 
composição final do preço, por meio da majoração ou minoração da carga 
tributária, tem o condão de influir sensivelmente no consumo da seguinte for-
ma: um aumento da carga tributária sobre certo produto gerador de externa-
lidades ambientais negativas, torna-o mais caro, portanto, menos atrativo aos 
olhos do consumidor. Invertendo-se o raciocínio, isenções pontuais podem 
induzir os consumidores a comprarem determinados produtos, assim como 

16  ARAUJO, Claudia Campos, et al. Meio Ambiente e Sistema Tributário – Novas Perspectivas. São Paulo: Editora 
Senac, 2003. P31
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isenções ou reduções da carga tributária sobre determinada atividade produ-
tiva pode estimular o setor produtivo a investir nela seus recursos.

Por este mecanismo, a aplicação planejada tributação extrafiscal pode 
direcionar o mercado para a reciclagem funcionando como instrumento re-
gulatório da oferta e procura, direcionando a produção e o consumo de bens 
produzidos a partir de matérias-primas recicladas e/ou reutilizada.

4. InCentIvOs à reCIClagem – leI 12305/2010  

Como já explanado anteriormente, a atual crise ambiental confronta a 
sociedade contemporânea com a finitude dos recursos naturais, com as con-
seqüências ambientais do atual paradigma de desenvolvimento e, sobretudo, 
com a incerteza quanto ao futuro das novas gerações, despertando o homem 
pós-moderno para uma reflexão ambiental de dimensões éticas e econômicas.

Diante do atual estado de coisas, e refutadas as idéias da reversibilidade 
natural e de do utopismo tecnológico, há um relativo consenso no sentido de 
que é necessário mudar radical e urgentemente o atual paradigma de desen-
volvimento, e adotar escolhas sustentáveis.

A reciclagem desponta, então com uma alternativa possível, já que além 
de ser despoluidora, contribui para a economia de materiais e energia. Ademais, 
como atividade econômica, é capaz de gerar empregos, renda e inclusão social. 

A lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos-
-PNRS deu especial destaque à reciclagem, que pode se encarada como meio 
para se atingir a ecoeficiência, em benefício da saúde pública e da qualidade 
ambiental.

A referida norma, em seu art. 3º, XIV, conceitua a reciclagem como: 
processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de 
suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transfor-
mação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões 
estabelecidos pelos órgãos competentes. Com a transformação dos resíduos 
sólidos em insumos ou novos produtos, temos sua reinserção no processo 
produtivo, contribuindo para a redução do desperdício de matéria-prima, ali-
viando a pressão sobre as reservas de recursos naturais, por meio da redução 
do desperdício de materiais  e energia.

Para além da reinserção de matéria pode-se promover a reinserção social 
de pessoas, por meio do emprego em atividades de coleta seletiva e beneficia-
mento de materiais voltada para a reciclagem.

Diante do exposto, constata-se que a reciclagem contribui para a redu-
ção da demanda por recursos naturais e para a redução do volume de resídu-
os a ser aterrado, Além disso, reduz gastos com energia elétrica, economiza os 
recursos naturais e diminui a poluição do solo, da água e do ar.

Tudo isso contribui para reduzir as externalidades negativas e restabe-
lecer, em algum grau a justiça social, além de atender a vários objetivos da 
PNRS, elencados no art. 7º da lei12.305/2010:
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Art. 7º  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I – proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

II – não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos re-
síduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos; 

III – estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços; 

IV – adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais; 

V – redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

VI – incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

VII – gestão integrada de resíduos sólidos; 

VIII – articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com 
o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a 
gestão integrada de resíduos sólidos; (...)

XI – prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

a) produtos reciclados e recicláveis; 

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões 
de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 

XII – integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos; 

XIII – estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

XIV – incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empre-
sarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento 
dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; 

XV – estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

Mas para que isso seja possível, há que se desmistificar a idéia de que 
resíduo sólido é “lixo”. Pois, de acordo com o Relatório de Pesquisa sobre 
Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos para a Gestão de Resíduos Só-
lidos, elaborada pelo Instituto de Pesquisa Economica Aplicada, estima-se 
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que o Brasil poderia obter 8 bilhões17 de reais anualmente caso todo o resíduo 
reciclável encaminhado para os aterros e lixões das cidades brasileiras fosse  
de fato reciclado.  

Conforme a lei (art. 3º, XVI),  resíduos sólidos são materiais, substâncias, 
objetos ou bens descartados, resultante de atividades humanas em sociedade, 
a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 
proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em re-
cipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 
na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.

Tratar tais materiais como rejeito inservível é uma visão reducionista e 
atrasada, que contraria, inclusive, um dos princípios da PNRS positivado o 
art. 6º,VIII da referida lei: o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 
reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 
renda e promotor de cidadania.

A partir desta noção é possível buscar a ecoeficiência, outro princípio 
da PNRS (art. 6º,V), mediante a compatibilização entre o fornecimento, a 
preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as neces-
sidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambien-
tal e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à 
capacidade de sustentação estimada do planeta.

A ecoeficiência que se busca resulta de uma escolha econômica que en-
volve, como explicado anteriormente, uma adaptação do setor produtivo que 
gera um custo de oportunidade e mudanças nos padrões de consumo, ambos 
fatores sobre os quais o Estado tem poder de influir por meio da tributação, 
o que está inclusive, expressamente previsto na lei 12305/2010:

Art. 8º   São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre 
outros: (...)

IX – os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

Embora a lei mencione incentivos fiscais, não explicita de que modo po-
deriam ser aplicados.

Conforme exposto, ao longo deste trabalho, para fomentar a reciclagem, 
e por meio dela a justiça social, é preciso que o Estado direcione as escolhas 
do mercado, em dois pontos específicos: a produção e o consumo. 

Quanto à produção, já explicamos que qualquer adaptação no setor 
produtivo implica num custo de oportunidade, além do operacional. Nesse 
ponto, cabe ao Estado, por meio da aplicação extrafiscal do IPI, conceder 
isenção ou redução do referido imposto, de modo a incentivar atividade de 

17  Relatório de Pesquisa sobre Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos Para a Gestão de Resíduos Sólidos. 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Disponível em:  http://agencia.ipea.gov.br/images/stories/
PDFs/100514_relatpsau.pdf.  Acesso em 18/10/2010, às 20h 
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reciclagem, tornando-a atrativa, enquanto investimento, compensando por 
meio da redução tributária, o custo de oportunidade envolvido no processo 
de adaptação do setor produtivo (isto é, abandono de praticas e atividades an-
teriores, exploradas em modelo insustentável, em favor de novas tecnologias 
sustentáveis de reciclagem). Em outras palavras, reduz-se o custo da atividade 
recicladora, aumentando sua lucratividade e atraindo investimentos das em-
presas nesse sentido. Agindo assim, o Estado é capaz de manobrar o setor 
produtivo para uma prática ambientalmente desejável, por meio da tributa-
ção aplicada como instrumento econômico orientado para um fim específico.

No outro extremo dessa relação, temos o consumo sustentável, que tam-
bém deve ser estimulado, no sentido de assegurar demanda pelos produtos re-
ciclados. Neste ponto, não basta a criação de uma consciência coletiva social 
pró-reciclados; é preciso tocar num ponto sensível no momento da escolha do 
produto: o preço. Para influir no preço, tornando os produtos reciclados mais 
atraentes, o Poder Público pode conceder reduções ou isenções tributárias, 
referentes ao ICMS, de modo que a mercadoria ambientalmente correta fique 
mais atraente e mais acessível ao consumidor.  

É importante lembrar que ambos os tributos citados são regidos pelo 
principio da seletividade, que beneficia com menor tributação os produtos 
mais essenciais. Assim, pode-se justificar a essencialidade dos produtos reci-
clados, na medida dos benefícios sociais e ambientais que representam, para 
fins de concessão de incentivos fiscais para fomentar, não só a produção como 
o consumo destes produtos.

 Todavia, este tipo de manobra macroeconômica requer ação integrada 
das diversas esferas do Poder Público, por meio de uma política fiscal articu-
lada, já que o IPI é de competência tributária da União e o ICMS, dos Esta-
dos. Tal ação integrada também está prevista na lei da PNRS. 

Assim verificamos que a lei 12.305/2010 dá especial destaque à recicla-
gem, assinalando sua importância ao incluí-la os objetivos da PNRS, e pre-
vendo mecanismos para estimulá-la, dentro os quais os incentivos fiscais.  

Cabe, ao Poder Público direcionar as escolhas do mercado, no escopo 
de viabilizar a  implementação da lei e a real expansão da atividade de recicla-
gem, para que possamos caminhar rumo à sustentabilidade ambiental, pela 
re-inserção de materiais no processo produtivo além da re-inserção social de 
pessoas, por meio da geração de emprego e renda.

5. COnClusões artICuladas

5.1 O atual modelo insustentável de relação entre ser humano e meio ambien-
te resultou em uma crise sistêmica: econômica, ideológica, ecológica, social, 
que deve ser encarada de modo interdisciplinar e global, levando-se em conta 
inclusive seu aspecto político e econômico.

5.2 A atual crise ambiental confronta a sociedade pós-moderna com a fini-
tude dos recursos, com as conseqüências ambientais do atual paradigma de 
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desenvolvimento e, sobretudo, com a incerteza sobre futuro das novas gera-
ções, despertando o homem pós-moderno para a reflexão e a busca de novas 
alternativas, dentre elas a reciclagem. 

5.3 No campo político o Poder Público deve elaborar uma política fiscal arti-
culada, intervindo no domínio econômico, por meio da aplicação do tributo, 
na função extrafiscal, no sentido de estimular atividades socialmente desejá-
veis, ambientalmente corretas, como a reciclagem, por meio da concessão de 
incentivos fiscais.

5.4 Tal incentivo, previsto na lei que institui a PNRS, pode se dar em dois 
pontos: na produção e consumo de materiais reciclados. Para incentivar in-
vestimentos privados na produção, poder-se-ia reduzir o IPI; quanto ao con-
sumo, poder-se-ia reduzir, além do IPI, o ICMS como forma de tornar o 
produto reciclado mais atrativo ao consumidor, do ponto de vista econômico 
(menor preço), por meio da redução da carga tributária

5.5 Fomentando pelos supracitados meios a reciclagem, contibuir-se-ia para 
reduzir a pressão sobre as reservas de recursos naturais, por meio da reinser-
ção de materiais no processo produtivo, evitando o desperdício de matéria-
-prima e energia e simultaneamente reduzindo o volume de resíduos despeja-
dos no meio ambiente. 

5.6 Além disso, se propiciaria também a reinserção social de camadas excluí-
das da população, que na reciclagem e atividades relacionadas encontrariam 
emprego e renda, promovendo-se assim a justiça social por meio da tributa-
ção ambiental.
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1. IntrOduçãO

É grave a situação vivenciada hoje decorrente da pratica irregular das 
especulações imobiliárias em todo o território nacional e, principalmente no 
Estado de São Paulo, representada pela proliferação de casos de parcelamen-
to irregular de solo que degradam e impactam o meio ambiente.

De acordo com o Ministério das Cidades, 40% dos 5.561 municípios 
brasileiros possuem loteamentos ilegais. Esse índice acompanhou o proces-
so de urbanização do País, que se tornou mais intenso a partir da década 
de 1970. Em 60 anos, de 1.940 a 2.000, passamos de 41 milhões de habitan-
tes para 122 milhões. Nesse mesmo período a população urbana cresceu de 
31,2% para 79,6%. 1

Por meio da proliferação das frações ideais quantificadas em metragem 
quadradas, efetuadas em manifesta fraude à legislação cogente que rege a 
matéria (Lei n 6.766/79) essa pratica tem acelerado a degradação acentuada 
do meio ambiente natural e artificial.

A notória e desenfreada comercialização de frações ideais gera a prática 
de execuções primárias de obras de infra-estrutura, agregando-se derrama-
mento de detritos sólidos e esgotos em áreas cujo dano, em sua grande maio-
ria, ocorre de forma irreparável. 

Diante desse quadro ambientalmente agressivo, editou- se uma Norma 
de Serviços destinada aos Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis do 

1  Fonte Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2.005 - IBGE
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Estado de São Paulo, determinando-se a imediata suspensão das lavraturas 
e registros de escrituras cujo objeto fosse caracterizado como um empreendi-
mento de frações ideais.

Tomadas as medidas cabíveis para estancar a situação irregular, buscou-
-se ao mesmo tempo outra que permitisse solucionar a situação daqueles que 
adquiriram imóveis nessa situação.

Foi, então, estabelecida pela CGJSP uma norma para a regularização 
dessas áreas por meio do Provimento n 10/2004.

Todavia, o referido Provimento demonstra ter sido elaborado sem qual-
quer observância do princípio da prevenção, e, portanto, poderá ser tão noci-
vo ao meio ambiente, quanto já o tem sido as referidas áreas em comento, só 
que com um agravante, dessa vez, totalmente regularizadas. 

O tema abordado neste estudo visa à luz da legislação pertinente, de-
monstrar que o Provimento 10/2004 da Corregedoria Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo, na forma como fora editado, demonstrou a inobser-
vância total ao princípio da prevenção, gerando a responsabilidade estatal, 
e ratificando uma posição adotada na tutela jurídico-ambiental brasileira do 
antropocentrismo egocêntrico e tradicional.

2. COnsIderações sObre O PrOvImentO n 10/2.004 da COrregedOrIa geral de 
JustIça dO estadO de sãO PaulO - CgJsP

Eis o citado dispositivo legal, cuja inobservância ao princípio da prevenção 
em sua elaboração e diante de sua característica predominantemente antropo-
cêntrica tradicional gera, aos olhos deste estudo, a responsabilidade do Estado:

“Provimento CG Nº 10/2004 
Acrescenta a Subseção II da Seção VI do Capítulo XX das Normas de Servi-
ço da Corregedoria Geral da Justiça. 
O DESEMBARGADOR JOSÉ MÁRIO ANTONIO CARDINALE, COR-
REGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento do texto da normati-
zação administrativa, 
CONSIDERANDO o exposto e decidido nos autos do Protocolado CG 
26.663/01 - DEGE 2.1, 
RESOLVE, 
Artigo 1º - Fica acrescentada, ao Capítulo XX das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, a Subseção II da Seção VI, renomeada a atual 
Seção Única como Subseção I, nos seguintes termos: 
Subseção II - Regularização de Condomínios 
216. Os adquirentes de partes ideais, para regularizar situações de fato anterio-
res a 08 de junho de 2001, poderão requerer o registro de condomínio especial. 
216.1. Para esse fim, os Interessados apresentarão requerimento ao Juiz Cor-
regedor Permanente do Oficial de Registro de Imóveis competente, instruído 
com os seguintes documentos: 
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a) memorial descritivo e planta devidamente aprovada pela Prefeitura local, 
contendo as subdivisões, as dimensões e numeração das unidades autônomas, 
vias internas, espaços livres e outras áreas comuns com destinação específica; 
b) quadro indicativo das áreas ocupadas pelas unidades autônomas, vias inter-
nas, espaços livres e outras áreas comuns com destinação específica; 
c) histórico dos títulos de propriedade, abrangendo os últimos vinte anos, 
acompanhado das certidões dos registros correspondentes; 
d) licença de instalação da CETESB; 
e) minuta da futura convenção condominial; 
f) aqueles relacionados no subitem 211.3; 
g) relação de todos os co-proprietários e compromissários compradores, ou 
cessionários de compromisso de compra e venda, titulares de direito real (ar-
tigo 1.225, inciso VII, do Código Civil), com declaração, conjunta ou indivi-
dual, de anuência com a instituição do condomínio edilício; 
h) requerimento de cientificação das pessoas indicadas na letra “g” deste 
subitem, para que em 15 dias apresentem a anuência com a instituição do 
condomínio e com a respectiva convenção, se não o tiverem feito com o reque-
rimento inicial; 
i) relação dos adquirentes de frações ideais que embora não tendo promovido 
o registro dos respectivos títulos tenham a existência conhecida, com indica-
ção da fração ideal que cabe a cada uma dessas pessoas, identificação da uni-
dade autônoma correspondente, e declaração de anuência com a instituição e 
a convenção do condomínio, ou pedido para que sejam cientificadas. 
217. Os documentos referidos nos itens anteriores serão registrados e autua-
dos pelo cartório da Corregedoria Permanente, ouvindo-se, sucessivamente, o 
Oficial de Registro de Imóveis competente e o Ministério Público. 
217.1. O Juiz poderá determinar diligências e levantamento pericial para es-
clarecer dúvidas ou aperfeiçoar a descrição tabular, correndo as despesas por 
conta de quem requereu a regularização. 
217.2. Satisfeitos os requisitos, o Juiz expedirá mandado para o registro, de-
sentranhando dos autos os documentos oferecidos, com exceção do indicado 
na letra “i” do subitem 216.1, remetendo-os para arquivamento no Registro 
de Imóveis. 
217.3. Qualquer que seja a decisão caberá recurso para a Corregedoria Geral 
da Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, com efeito suspensivo. 
Artigo 2º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
São Paulo, 27 de abril de 2004. (D.O.E. de 29.04.2004)” 2

Analisando as questões processuais estabelecidas nas normas para a re-
gularização de condomínio por meio do Provimento nº 10/2004, o Nobre Juiz 
Silva, José Marcelo Tossi, assim descorreu: 3

“A – O primeiro deles consiste em que a situação esteja consolidada 
antes de 8 de junho de 2001 com a existência, na matrícula correspondente, 
de pelo menos um registro de venda ou de promessa de venda feita de fração 

2  Provimento nº 10/2.004 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo – CGJSP -  São Paulo, 27 de abril 
de 2004.  Diário Oficial do Estado de São Paulo.
3  Juiz Silva, José Marcelo Tossi – Comentários sobre o Provimento nº 10/2004
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ideal feito antes dessa data, na forma do item 216 do capítulo XX das Nor-
mas de Serviço da Corregedoria-geral da Justiça. 

Isso porque a partir da referida data ficou clara e se tornou pública (com 
a decisão normativa prolatada no processo CG 2.588/2000) que a posição 
da C. Corregedoria Geral da Justiça e também do E. Conselho Superior da 
Magistratura que atualmente prevalece é no sentido de não admitir o registro 
de título alienação voluntária deste tipo de fração ideal que, na realidade, 
não é ideal porque vinculada a uma área de terreno que pode ser identificada 
dentro do imóvel maior. 

Ainda, somente os adquirentes das frações ideais podem requerer a re-
gularização do condomínio, pois a finalidade do Provimento é a de favorecer 
esses adquirentes e não as pessoas que promoveram o parcelamento irregular. 

B – Outro requisito, que me parece mais evidente, é que existam condi-
ções para a instituição de condomínio edilício conforme as normas dos arti-
gos 1331 a 1358 do Código Civil, e da lei 4.591/64. 

Não adianta querer transformar em condomínio edilício o que somente 
tiver condições de existir como loteamento, ainda que fechado. 

No condomínio edilício, como dito, deve existir vinculação entre a uni-
dade autônoma e o terreno em que instituído. Assim decorre da seguinte lição 
de Caio Mário da Silva Pereira citada pelo Dr. Francisco Eduardo Loureiro 
no processo CG 1536/96, já referido: 

“A lei exige a construção sob a forma de unidades autônomas. Esta é uma 
conditio legis. É mister que cada unidade - apartamento residencial, sala ou 
conjunto de escritório, de um ou vários pavimentos, loja, sobreloja, vaga em 
edifício-garagem - constitua unidade autônoma e deve ser tratada objeti-
vamente como tal e assinalada por uma indicação numérica ou alfabética, 
para efeito de identificação” (destaque nosso) (Condomínio e Incorpora-
ções, 10ª Edição Forense, 1.996, pág. 69)”. 

Somente para divulgação a quem tiver interesse, sobre os requisitos 
para a instituição do condomínio de casas, edilício, pode ser consultado o v. 
acórdão prolatado pelo Conselho Superior da Magistratura na apelação cível 
82.197-0/8, de 19/12/2001, da Comarca de Cotia, em que foi relator o desem-
bargador Luís de Macedo, em que se verifica: 

 “A instituição do condomínio efetuada no registro necessita da vinculação 
do terreno à edificação. A exegese da lei nº 4.591/64 acentua que o condo-
mínio é o conjunto de unidades, que deverão ser assinaladas por designação 
especial, numérica ou alfabética, para fins de identificação e discriminação, 
como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e das coisas comuns, 
expressa sob forma decimal ou ordinária (art. 1º, §§ 1º e 2º). As unida-
des autônomas deverão ser discriminadas na parte do terreno ocupada pela 
edificação e também aquela eventualmente reservada como de utilização 
exclusiva dessas casas, como jardim e quintal, bem assim a fração ideal 
do todo do terreno e de partes comuns correspondente às unidades (art. 8º, 
alínea “a”, lei nº 4.591/64)...” 

Book conf e prof.indb   340 11/05/11   12:24



341Teses de Profissionais / Independent Papers

Também nesse sentido a seguinte lição de J. Nascimento Franco e Nis-
ske Gondo (Condomínio em Edifícios, 5ª ed., 1988. pág. 41), citada no refe-
rido acórdão: 

“Nos casos de vilas ou conjuntos habitacionais, de casas térreas ou as-
sobradadas, constituindo cada uma delas unidade autônoma, deve o ins-
trumento de instituição e especificação do condomínio descrever e carac-
terizar: a) a casa; b) o terreno em que a casa se situa e a área adjacente 
reservada à utilização exclusiva, como jardim e quintal; c) o terreno em 
sua totalidade e as áreas utilizáveis em comum pelos ocupantes de todas 
as casas, tais como jardins, “playgrounds”, piscinas, salões de festas etc., 
indicando-se a área ideal atribuída a cada casa, nessas áreas comuns; d) 
as áreas de acesso à via pública, com indicação da área ideal que, nas mes-
mas, deve ser atribuída às casas; e) todas as coisas comuns necessárias à 
utilização das casas, tais como encanamentos-troncos de águas pluviais e 
de água potável, de esgoto, gás, as linhas-troncos de eletricidade, telefone, 
as bombas elevatórias de água etc., fixando-se uma parte ideal atribuível 
a cada uma das casas”. 

Em igual sentido a seguinte lição de Elvino Silva Filho, citada no acór-
dão retro referido, que está contida na obra Loteamento Fechado e Condo-
mínio Deitado, publicada na Revista de Direito Imobiliário vol. 14, pág. 31: 

“... no condomínio deitado o objeto da venda constitui-se em uma casa 
térrea ou assobradada, que será a unidade autônoma do condomínio, 
apesar de integrar-se, nessa unidade, área de terreno para jardim ou 
quintal...”. 

Referido acórdão, apesar de anterior à regulamentação das normas para 
a regularização de condomínio, traça regras que de uma forma geral deverão 
ser observadas nos casos de regularização futura. 

Desta forma, cada condômino será proprietário exclusivo de sua unida-
de autônoma e será proprietário, agora em conjunto com os demais, do ter-
reno em que feito o condomínio, neste terreno incluídas as vias de circulação 
interna, os espaços livres e as outras áreas comuns com destinação específica. 

Se por qualquer motivo não for possível a vinculação entre o terreno e a 
construção nele erigida, ou a ser erigida, também não será possível a institui-
ção de condomínio edilício. 

Para facilitar a compreensão do que consiste essa associação entre o ter-
reno e a construção, basta imaginar um condomínio dotado de um só prédio 
com dez pavimentos, cada um desses contendo quatro apartamentos que são 
as unidades autônomas. 

Nesta hipótese não há dificuldade para verificar que o terreno a que vin-
culado o apartamento 104 do décimo andar é todo aquele em que assentadas 
as fundações do prédio e também o restante do solo do imóvel em que insti-
tuído o condomínio, pois o apartamento 104 propriamente dito está sobre o 
apartamento 94 e não diretamente sobre o solo do terreno. 
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No condomínio de casas térreas ou assobradadas ocorre a mesma coisa, 
com a diferença de que cada casa está assentada diretamente no solo, e não 
uma sobre a outra. 

Por sua vez, como visto, no condomínio edilício dotado de casas térreas 
ou assobradadas as unidades autônomas são constituídas pelas casas que, na 
forma do artigo 8º da Lei nº 4.591/64, devem ser descritas com discrimina-
ção da “... parte do terreno ocupada pela edificação e também aquela eventu-
almente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, como jardim e 
quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que 
corresponderá às unidades”. 

A questão mais interessante, neste ponto, é saber se as partes do terreno 
reservadas para utilização exclusiva de cada casa, como jardim e quintal, são 
de propriedade exclusiva ou propriedade comum. 

Pessoalmente considero que a solução ideal seria considerar essas par-
tes do terreno de uso exclusivo como de propriedade comum, mas isso pode 
trazer grandes empecilhos para a efetiva regularização dos condomínios a 
que se refere o provimento 10/2004, especialmente naqueles em que não há 
qualquer uniformidade entre as construções e em que essas podem ser, de 
fato, alteradas pelo proprietário, mais de uma vez, mediante ampliação ou 
diminuição do prédio. 

Não me parece descabido, em razão disso, admitir na regularização des-
ses condomínios que as partes destinadas ao uso exclusivo de cada condômi-
no, tais como jardim e quintal, sejam computadas como de propriedade tam-
bém exclusiva, isso para efeito de instituição do condomínio, de abertura de 
matrícula para cada unidade, de cálculo da fração ideal atribuída a cada uni-
dade relativamente ao restante do terreno e partes comuns e, quando o caso, 
conforme previsto na respectiva convenção do condomínio, para cálculo da 
proporção do voto, na Assembleia Geral, a que tem direito cada condômino 
(artigo 1352, parágrafo único, do Código Civil). 

Outra dúvida que poderia surgir é relativa aos condomínios em que au-
sentes construções ou em que parte das casas está construída e parte não. 
Essa questão, porém, está resolvida no parecer apresentado pelo MM. Juiz 
Auxiliar da Corregedoria, doutor Marcelo Fortes Barbosa Filho, no processo 
CG 26.663/2001 (fls. 156/160), em que consta: 

“Uma segunda hipótese se caracteriza pela ausência de qualquer edifica-
ção, restando apenas projetadas casas ou outras acessões artificiais, de 
modo que podem os titulares de direitos reais proceder como o disposto no 
artigo 8º do mesmo diploma legal já referido (Lei 4.591/94), sem qualquer 
dificuldade adicional. 
No mais das vezes, contudo, a situação concreta corresponde a um misto 
das duas hipóteses vislumbradas. Sem que sejam abertas vias públicas, 
mas apenas vias internas e particulares, fica fechado ou circunscrito o 
imóvel, como expressão da vontade dos próprios co-proprietários, e, à 
medida da possibilidade e da necessidade destes mesmos sujeitos de di-
reito, vão sendo edificadas as acessões artificiais (casas, p.e.), de ma-
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neira que, quando apreciadas as questões atinentes ao condomínio de 
fato, algumas acessões artificiais terão sido edificadas e outras ainda 
não o terão. 
Neste caso, só se viabiliza uma solução dupla, de maneira que, quando já 
edificada a acessão, resta possível a instituição e especificação parcial do 
condomínio especial e quando não houver sido edificada a acessão, é neces-
sário manter o condomínio especial num estado embrionário, semelhante ao 
que ocorre quando da incorporação, consumando uma formulação tendente 
à regularização dos assentamentos registrários já existentes”. 

Isso significa que o condomínio especial somente passa a ter existência 
jurídica com seu registro no Registro Imobiliário, pois até então existe um só 
imóvel que pode ter um ou mais proprietários. 

A partir do registro da instituição do condomínio passam a existir 
tantos imóveis quantos são o número de unidades autônomas, sendo cada 
condômino proprietário exclusivo de sua respectiva unidade autônoma, isso 
sem prejuízo da propriedade comum que permanece sobre as demais áreas 
do condomínio. 

A consequência mais visível desse fato é que a matrícula da unidade au-
tônoma somente será aberta depois do registro da instituição do condomínio 
que, por sua vez, depende da averbação da construção. 

C – Como requisito específico, para atendimento das normas que regem 
o condomínio edilício, o item 216.1 do Capítulo XX das Normas de Serviço 
estabelece que devem ser apresentados: 

“a) memorial descritivo e planta devidamente aprovada pela Prefeitura lo-
cal, contendo as subdivisões, as dimensões e numeração das unidades autô-
nomas, vias internas, espaços livres e outras áreas comuns com destinação 
específica; 
b) quadro indicativo das áreas ocupadas pelas unidades autônomas, vias 
internas, espaços livres e outras áreas comuns com destinação específica;” 

D – Deve ser apresentado, ainda, “histórico dos títulos de propriedade, 
abrangendo os últimos vinte anos, acompanhado das certidões dos registros 
correspondentes” (item 216.1). 

Essa exigência decorre do artigo 32, alínea “c”, da lei 4.591/64. 
Embora não se trate de incorporação propriamente dita, esta providên-

cia permite verificar se em relação ao imóvel existem ônus, e com isso conferir 
aos adquirentes das unidades instituídas ou a serem instituídas o conheci-
mento da situação que realmente existir. 

E – “e) minuta da futura convenção condominial;”. 
A convenção do condomínio é essencial, como previsto nos artigos 1.333 

e 1.334 do Código Civil. Entre outras coisas, é por meio da convenção que 
se regulamenta a forma de administração do condomínio, o seu regimento 
interno e as sanções a que estão sujeitos os condôminos. 

Sem a minuta da convenção, em razão disso, não será possível a regula-
rização do condomínio edilício. 
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F – “d) licença de instalação da CETESB;” (item 216.1). 
A exigência de apresentação dessa licença, isoladamente, é objeto de pe-

dido de reapreciação formulado à Corregedoria Geral da Justiça pela própria 
CETESB, que integra o Graprohab, e que ainda está pendente de apreciação. 

G – “f) aqueles relacionados no subitem 211.3;” (item 216.1). 
O item 211.3 Capítulo XX das Normas de Serviço estabelece: 

“Quando do registro da incorporação ou instituição, deve ser exigida, tam-
bém, prova de aprovação pelo GRAPOHAB, desde que o condomínio espe-
cial se enquadre em qualquer um dos seguintes requisitos (Decreto Estadual 
nº 33.499/91 e Proc. CG 735/96): 
a) não possua infra-estrutura básica de saneamento e tenha mais de 200 
(duzentas) unidades habitacionais; 
b) localize-se em área especialmente protegida pela legislação ambiental e 
tenha mais de 10.000 (dez mil) metros quadrados (Áreas de Proteção aos 
Mananciais (Lei nº 898/75 e 1.172/96); Área de Proteção Ambiental (APA) 
criadas por leis ou decretos estaduais ou federais; Área de Relevante Inte-
resse Ecológico (ARIE) criadas por leis ou decretos estaduais ou federais; 
Áreas de Proteção Especial (ASPE) criadas por resolução das autoridades 
ambientais federais e estaduais); 
c) seja maior que 15.000 m2 (quinze mil metros quadrados) de área cons-
truída”. 

Se em determinados casos, com amparo em diretrizes internas, a CETESB 
e o Graprohab certificarem que a licença é desnecessária para um certo con-
domínio, não haverá como exigir na via administrativa a sua concessão como 
requisito para o registro da instituição do condomínio, devendo ser aceita, ao 
menos na esfera administrativa, a certidão de dispensa que for apresentada. 

H – “g) relação de todos os co-proprietários e compromissários compra-
dores, ou cessionários de compromisso de compra e venda, titulares de direito 
real (artigo 1.225, inciso VII, do Código Civil), com declaração, conjunta ou 
individual, de anuência com a instituição do condomínio edilício;” 

São titulares de direito real, a que se refere este item, os que promoveram 
o registro da compra e venda, compromisso ou cessão de compromisso de 
compra e venda, e a esses compete decidir sobre a instituição do condomínio 
edilício como forma de regularização da situação de fato existente, ou optar, 
eventualmente, por outra medida que entenderem adequada para preserva-
ção de seus interesses, podendo essa medida tendente à regularização consis-
tir na implantação de loteamento. 

I – “h) requerimento de cientificação das pessoas indicadas na letra “g” 
deste subitem, para que em 15 dias apresentem a anuência com a instituição do 
condomínio e com a respectiva convenção, se não o tiverem feito com o reque-
rimento inicial;”. 

Esta disposição é ligada com a anterior, e não causa dificuldade em sua 
aplicação pelo juiz corregedor-permanente competente. 

J – “i) relação dos adquirentes de frações ideais que embora não tendo 
promovido o registro dos respectivos títulos tenham a existência conhecida, com 
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indicação da fração ideal que cabe a cada uma dessas pessoas, identificação da 
unidade autônoma correspondente, e declaração de anuência com a instituição e 
a convenção do condomínio, ou pedido para que sejam cientificadas”. 

Esse item se destinou a proteger aqueles que compraram ou compro-
missaram comprar frações ideais antes de 08 de junho de 2001, mas que não 
registraram seus títulos, por qualquer motivo, para que não fiquem totalmen-
te dependentes dos demais condôminos ou do loteador irregular que ainda 
possa figurar como co-proprietário do imóvel. 

Pode ocorrer que esses adquirentes tenham já construído, estando pre-
sentes todos os demais requisitos para a instituição do condomínio, e deverá 
ser apreciado, caso a caso, se a falta de manifestação de sua anuência pode 
impedir ou não a instituição do condomínio. 

O que também se pretendeu com essa disposição foi retirar de quem 
promoveu o parcelamento irregular eventual ingerência que prejudique a re-
gularização mediante instituição de condomínio edilício. 

5. Além desses requisitos, as Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça prevêem que: 

 “217. Os documentos referidos nos itens anteriores serão registrados e au-
tuados pelo cartório da Corregedoria Permanente, ouvindo-se, sucessiva-
mente, o Oficial de Registro de Imóveis competente e o Ministério Público. 
217.1. O Juiz poderá determinar diligências e levantamento pericial para 
esclarecer dúvidas ou aperfeiçoar a descrição tabular, correndo as despesas 
por conta de quem requereu a regularização. 
217.2. Satisfeitos os requisitos, o Juiz expedirá mandado para o registro, 
desentranhando dos autos os documentos oferecidos, com exceção do in-
dicado na letra “i” do subitem 216.1, remetendo-os para arquivamento no 
Registro de Imóveis. 
217.3. Qualquer que seja a decisão, caberá recurso para a Corregedoria Ge-
ral da Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, com efeito suspensivo”. 

O juiz corregedor-permanente pode, assim, determinar a retificação da 
área (observando os demais requisitos legais) e tomar todas as providências 
administrativas para permitir que o registro da instituição do condomínio 
atenda os requisitos do Registro Imobiliário. 

6. A regularização do condomínio, esclareço, não servirá para isentar o 
loteador irregular de suas responsabilidades, mas somente para permitir que 
os adquirentes, nos casos em que existentes registros de compras de frações 
ideais, obtenham a regularização da situação que de fato se constituiu. 

Tanto é assim que somente aos adquirentes é possível requerer a regula-
rização do condomínio, e não ao vendedor irregular”.

Todavia, ao analisar os requisitos essenciais para aplicação do Provi-
mento nº 10/2004, nota-se a falta de preocupação para com o meio ambiente.

Elaborando tal norma legal, pensou-se somente na problemática social, 
desrespeitando totalmente o meio ambiente, nem sequer propondo uma con-
duta equilibrada para implantação do pressuposto legal acima referido.
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Daí evidencia-se o antropocentrismo tradicional, colocando o homem 
como ser supremo em desrespeito ao meio ambiente e aos danos ambientais 
decorrente com a futura consolidação dessas áreas irregulares, sem qualquer 
tipo de fiscalização ou até mesmo parecer dos órgãos ambientais.

4. da InaPlICabIlIdade dO PrInCíPIO da PrevençãO 

O Direito Ambiental, enquanto ciência de origem recente encontra 
como um dos maiores obstáculos para seu estudo sistemático, a legislação 
esparsa que trata da proteção do meio ambiente. Apesar desta dificuldade, 
verifica-se claramente no ordenamento jurídico nacional a existência de inú-
meros princípios que conferem autonomia científica a esse ramo do Direito.4

Dentre os vários princípios norteadores do tema, destaca-se o princípio 
da prevenção do dano ambiental. Tal direcionamento fundamental consis-
te no comportamento efetuado com o intuito de afastar o risco ambiental, 
antecipando-se medidas para evitar agressões ao meio ambiente.

No caso da aplicabilidade prática do Provimento nº 10/2004, é relevante 
que seja observado e analisado à luz do o princípio da prevenção do dano 
ambiental, cujo direcionamento fundamental consiste na atuação de compor-
tamentos efetuados com o intuito de afastar o risco ambiental, prevenindo 
agressões ao meio ambiente.

Este preceito encontra-se previsto no artigo 225, caput, da Constituição 
Federal, quando se incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de pro-
teger e preservar o meio ambiente às presentes e futuras gerações.

Ao se mencionar a ideia de proteção, esta engloba tanto atividades de 
reparação, como de prevenção. Consoante ensina Marcelo Abelha Rodrigues 
sobre o princípio da prevenção:

“Sua importância está diretamente relacionada ao fato de que, se ocorrido o 
dano ambiental, a sua reconstituição é praticamente impossível. O mesmo ecos-
sistema jamais pode ser revivido. Uma espécie extinta é um dano irreparável. 
Uma floresta desmatada causa uma lesão irreversível, pela impossibilidade de 
reconstituição da fauna e da flora e de todos os componentes ambientais em 
profundo e incessante processo de equilíbrio, como antes se apresentavam.” 5

Para que sejam tomados os procedimentos adequados à proteção do 
meio ambiente, torna-se necessário existir permanente sistema de informa-
ção e séria pesquisa para resolver os problemas ambientais já na sua origem. 

4  O Direito não é mero somatório de regras avulsas, produto de actos de vontade, ou mera concatenação de 
fórmulas verbais articuladas entre si. O Direito é ordenamento ou conjunto significativo e não conjunção resultante 
de vigência simultânea; implica coerência ou, talvez mais rigorosamente, consistência; projecta-se em sistema; é 
unidade de sentido, é valor incorporado em regra. E esse ordenamento, esse conjunto, essa unidade, esse valor 
projecta-se ou traduz-se em princípios, logicamente anteriores aos preceitos”. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado 
e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 431.
5  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental:Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2005. p. 203.

Book conf e prof.indb   346 11/05/11   12:24



347Teses de Profissionais / Independent Papers

Nesse sentido, Paulo Affonso Leme Machado organiza em cinco itens a apli-
cação do princípio da prevenção: “1º) identificação e inventário das espécies 
animais e vegetais de um território, quanto à conservação da natureza e iden-
tificação das fontes contaminantes das águas do mar, quanto ao controle da 
poluição; 2º) identificação e inventário dos ecossistemas, com a elaboração 
de um mapa ecológico; 3º) planejamentos ambiental e econômico integrados; 
4º) ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas de acordo 
com a sua aptidão; e 5º) Estudo de Impacto Ambiental.” 6

Constata-se, portanto, que a noção de prevenção diz respeito ao conhe-
cimento antecipado dos sérios danos que podem ser causados ao bem am-
biental em determinada situação e a realização de providências para evitá-los. 
Já se verifica um nexo de causalidade cientificamente demonstrável entre uma 
ação e a concretização de prejuízos ao meio ambiente.

Encontram-se, no sistema normativo brasileiro, alguns instrumentos de 
tutela ambiental, seja para pesquisa, seja para ação de prevenir, no âmbito 
administrativo, como o licenciamento ambiental e respectivo estudo prévio de 
impacto ambiental, zoneamento administrativo, tombamento e as sanções ad-
ministrativas. Especialmente nesta hipótese de sanções administrativas, o Di-
reito Ambiental, ramo do Direito Público, permite ao Estado impor multas ao 
poluidor que inibem futuras agressões ao meio ambiente. Conforme ressalva 
Celso Antonio Pacheco Fiorillo, “não se quer com isso inviabilizar a ativida-
de econômica, mas tão-somente excluir do mercado o poluidor que ainda não 
constatou que os recursos ambientais são escassos, que não pertencem a uma 
ou algumas pessoas e que sua utilização encontra-se limitada na utilização do 
próximo, porquanto o bem ambiental é um bem de uso comum do povo.” 7

Conclui-se que a aplicação do princípio da prevenção configura um 
complexo sistema de conhecimento e vigilância da biota, em que a atualiza-
ção constante de informações permite a implementação e modernização das 
políticas ambientais.

Desta feita, o princípio da prevenção é o mais importante princípio do 
direito ambiental. Quando falamos em prevenção, estamos preocupados com 
o que pode ocorrer, mas não podemos prever os resultados. 

Haure-se para o fato de que uma área onde se instala um empreendi-
mento de frações ideais irregulares sofre uma lesão irreversível, pela impos-
sibilidade de reconstituição da fauna e da flora e de todos os componentes 
ambientais em profundo e incessante processo de equilíbrio, como antes se 
apresentavam.

Portanto, o Estado brasileiro, através de seus poderes, ao aplicar po-
líticas, criar normas ou aplicar o direito, deve se nortear pelo princípio da 
prevenção, para que os danos ambientais não ocorram sem controle como 
tem acontecido. No caso específico dos empreendimentos de frações ideais, 

6  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de Direito Ambiental. São Paulo, Malheiros Editores, 1994, p.36.
7  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 40.
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ao Poder Judiciário cabe aplicar a tutela jurisdicional prevenindo danos ainda 
maiores ao meio ambiente.

Isso não ocorreu quando da elaboração do Provimento nº 10/2004, pos-
to que a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ao editar 
tal norma legal atentou-se somente para a solução da problemática social, 
sequer abordando, mesmo que mediante um estudo superficial, os danos am-
bientais existentes e futuros.

Note-se que, quando invocado, o princípio da prevenção revela a preo-
cupação do legislador com o que pode ocorrer, assim, evidenciado a total ina-
plicablidade deste princípio quando da elaboração do Provimento n 10.2004.

5. a vIsãO antrOPOCêntrICa dO PrOvImentO nº 10/2004 da CgJsP 

O escopo da norma ambiental e seus destinatários são aspectos do Di-
reito Ambiental que suscitam discussões aprofundadas. Questiona-se se o 
meio ambiente é protegido juridicamente enquanto dotado de um valor in-
trínseco, independente de sua utilidade ou função para o homem (visão bio-
cêntrica), ou se merece proteção enquanto base de sustentação de atividades 
econômicas, como recurso ambiental destinado à satisfação das necessidades 
humanas (visão antropocêntrica).

Na visão do legislador ao elaborar o Provimento nº 10/2004, o antropo-
centrismo egocêntrico restou cabalmente demonstrada posto que a solução 
adotada para a resolução do problema limita-se apenas pela satisfação das 
necessidades humanas, sem, tampouco, preocupar-se com os danos gerados 
nas áreas impactadas.

A adoção do antropocentrismo intrínseco no Provimento nº 10/2004, 
ratifica a ideia do homem como senhor absoluto e dominador do seu meio, 
da natureza como mero instrumento de satisfação das necessidades imediatas 
da espécie humana e, posteriormente, do mercado. 

Essa concepção é explicitada no próprio conceito legal de meio ambien-
te adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Tal conceito é expresso no 
artigo 3, inciso I, da Lei 6.938/81, a saber:

Artigo 3 – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – meio ambiente: 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. 8

Assim, analisando todo o corpo do Provimento n 10.2004, eviden-
cia-se a concepção antropocêntrica stricto sensu decorrente de um po-
sicionamento jurídico tradicional onde predomina a visão utilitarista e 

8  Brasil, Lei n 6.938 de 31 de agosto de 1.981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Em Carvalho, Carlos Gomes, Legislação ambiental 
brasileira, contribuição para um Código Nacional do Ambiente, 2 ed. Campinas, Millenium, 2.002, p. 9. Volume I
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egocêntrica de que o meio ambiente é mero instrumento de satisfação das 
necessidades humanas.

Portanto, ao elaborar o Provimento nº 10/2004, faltou ao legislador uma 
visão interpretativa ecológica que ultrapassasse a posição egoística de que a 
natureza se presta apenas à satisfação de suas necessidades.

6. da resPOnsabIlIdade dO estadO na elabOraçãO dO PrOvImentO nº 10/2004

O meio ambiente é o conjunto de condições e influências que cercam um 
ser vivo e dele são extraídos recursos indispensáveis à manutenção da espécie 
humana, assim como de todo e qualquer ser vivo. 

A fim de proporcionar a todos uma sadia qualidade de vida e acesso aos 
recursos biológicos, renováveis ou não, é necessário que se mantenha o equi-
líbrio entre as interações químicas, físicas e biológicas que constituem o que 
denominamos “meio ambiente”. 

Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado e o acesso aos 
recursos naturais é um poder dever do Estado, uma vez que a preservação do 
mesmo é interesse comum da sociedade. 

O Estado, dentre muitas de suas atribuições, utiliza-se do sistema legisla-
tivo para amparar o meio ambiente, entretanto este muitas vezes fica aquém 
do esperado e ocorre a degradação acima dos limites suportáveis. 

Por isso se faz necessário analisar a responsabilidade do Estado em face 
dos danos causados ao meio ambiente, em situações decorrentes de legisla-
ções por ele mesmo implantadas.

Esse é o caso do Provimento nº 10/2004, posto que a culpabilidade do 
Estado diante dessa legislação esparsa é totalmente objetiva.

Atualmente, a produção legislativa, doutrinária e sobretudo jurispru-
dencial indica uma alteração nas orientações para elaboração de teorias acer-
ca da responsabilidade do Estado em face dos danos ao meio ambiente. 

Esta característica tem colaborado para uma atuação mais incisiva da 
população e dos órgãos de representação dos direitos relacionados à qualida-
de de vida e equilíbrio ecológico.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o Esta-
do de São Paulo teve responsabilidade solidária por dano ambiental resultante 
da construção de lotes irregulares no Parque Estadual de Jacupiranga (SP). 

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a deci-
são que condenou apenas a proprietária do imóvel a ressarcir os danos cau-
sados ao meio ambiente deve ser estendida também ao ente público, que, em 
ação regressiva, pode buscar reparação contra o causador direto do dano. 

Isso deu-se, ao fato de que o Estado não cumpriu satisfatoriamente com 
o dever de fiscalizar o parque, apesar de ter embargado obras no local. Os mi-
nistros entenderam que o Estado foi omisso ao não adotar medidas cabíveis 
contra a invasão e deve ser responsabilizado juntamente com o particular. A 
ação foi interposta pelo Ministério Público Paulo contra a Fazenda estadual.
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Diante do entendimento acima, sendo o Estado o guardião do equilíbrio 
ecológico, bem indisponível, de interesse difuso e, ainda, diante da aplicabili-
dade do Provimento nº 10/2004, este é totalmente co-responsável pelos danos 
causados ao meio ambiente decorrente da legalização das frações ideais.

Assim, diante de legislações temerosas, como é o caso do Provimento em 
análise, vislumbra-se uma nova tendência no que tange a responsabilização 
do Estado em atividades danosas ao meio ambiente.

7. O PrOvImentO nº 10/2004 da CgJ sP, COmO retrOCessO à PrOteçãO 
ambIental

Em que pese a contribuição que a r. Corregedoria Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo tentou nos ofertar, ao elaborar o Provimento nº 10/2004, 
o mesmo não trará eficácia na aplicação prática no ordenamento jurídico, 
mormente por apresentar as mesmas lacunas da legislação atual (6.766/79), 
que exigem complemento e adequação às necessidades ambientalistas.

Atente-se para o fato de que o meio ambiente natural gera o fenômeno 
da homeostase, consistente no equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o 
meio em que vivem.

Diante desse equilíbrio natural, muitas vezes desrespeitado, o legislador 
pátrio estabeleceu que o meio ambiente natural é mediatamente tutelado pelo 
“caput” do artigo 225 da Constituição Federal e imediatamente, v. g., pelos § 
1º, incisos I e VII, desse mesmo artigo.

Posto isso, faz-se necessário uma ressalva:
Durante muito tempo, os ambientalistas e urbanistas, mesmo os mais 

bem intencionados, vêm cultivando o sonho utópico de criarem-se cidades 
perfeitas, decorrentes da implantação de parcelamentos de solo e loteamentos 
corretamente projetados.

Para tanto, bastaria utilizar-se a técnica aplicada e o desenho urbano e 
somá-los à consciência preservacionista, que queremos crer, existe na quase 
totalidade da humanidade.

Haure-se para o fato de que o Provimento em comento fragiliza em de-
masia os órgãos ambientais legalmente habilitados para fiscalizar o parcela-
mento de solo, onde os empreendimentos irregulares serão implantados da 
noite para o dia.

Com a fragilização acima aludida, restará fortificado o principal vilão 
do crescimento desenfreado e contrário ao avanço do protecionismo ambien-
tal, qual seja, a especulação imobiliária.

A necessidade de uma legislação eficaz urge no sentido de estancar a 
especulação imobiliária, a qual hoje é a maior fonte de repercussões danosas 
causadas ao meio ambiente natural. 

Portanto, como o Provimento nº 10/2004, não aborda severamente o 
campo das especulações, pelo contrário, autoriza a regularização de áreas em 
evidente descaso ao meio ambiente, retrocede no campo da proteção ambien-

Book conf e prof.indb   350 11/05/11   12:24



351Teses de Profissionais / Independent Papers

tal, criando um prevalecimento do interesse privado sobre o interesse público, 
e ainda, consentindo nos danos que este tipo de expediente causa ao meio 
ambiente natural. 

8. COnClusões artICuladas

8.1 Evidencia-se que o Provimento nº 10/2004 da Corregedoria Geral de Jus-
tiça do Estado de São Paulo, na forma como fora editado, demonstrou a 
inobservância total ao princípio da prevenção, gerando a responsabilidade 
estatal, e ratificando uma posição adotada na tutela jurídico-ambiental brasi-
leira do antropocentrismo egocêntrico e tradicional.

8.2 Para que o Provimento nº 10/2004 não seja uma demonstração de antropo-
centrismo egocêntrico, a sua elaboração deveria ser discutida conjuntamente 
com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e demais órgãos ambientais.

8.3 A aplicação do princípio da prevenção não pode ser desconsiderada pelos 
legisladores, pois configura um complexo sistema de conhecimento e vigilân-
cia da biota, em que a atualização constante de informações permite a imple-
mentação e vedação aos danos ambientais.

8.4 A forma como se apresenta o Provimento nº 10/2004 serve apenas para le-
gitimar uma ideia utilizada por gestores municipais, de que a natureza se presta 
apenas à satisfação de suas necessidades. (apenas arrecadar e não preservar)

8.5 As leis esparsas (soltas ou avulsas) que interferem diretamente no meio 
ambiente são, em quase sua totalidade, extremamente danosas ao mesmo, 
posto que editadas sem a participação dos órgãos ambientais interessados, 
como é o caso deste Provimento.
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1. IntrOduçãO

O presente trabalho objetiva a análise das implicações decorrentes da 
infração administrativa ambiental de “impedir ou dificultar a regeneração 
natural de florestas e demais formas de vegetação nativa” no Estado de São 
Paulo, de modo a demonstrar a necessidade de regulamentação normativa de 
referido dispositivo, dada a insegurança técnica e jurídica na aplicabilidade 
da legislação que dispõe sobre o assunto.

Para tanto, discorrer-se-á  sobre a norma específica que rege aludida in-
fração no Estado, a Resolução SMA/SP n° 32, de 11 de maio de 2010, estabele-
cendo-se a correlação de tal instituto com o artigo 1º, do Código Florestal1 bra-
sileiro, a Lei de Crimes Ambientais2, com o Decreto Federal n° 6.514, de 22 de 
julho de 2008, com o Guia de Procedimentos Operacionais da Polícia Militar 
Ambiental do Estado de São Paulo, bem como demais disposições aplicadas 
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo no julgamento dos 
Autos de Infração Ambiental lavrados sob o talante da conduta em comento. 

A importância da regulamentação do artigo 48, da Resolução SMA/SP n° 
32/2010, o qual dispõe sobre a infração em análise, decorre principalmente do 
fato de o mesmo versar sobre construções irregulares, em especial nas áreas de 
preservação permanente, sensíveis tanto em seus aspectos ecológicos, quanto no 

1  Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
2  Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
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risco ocasionado às populações que costroem nesses locais, fator este ocasiona-
dor das inúmeras tragédias ambientais e humanas que afetam, diuturnamente, 
indistintas comunidades não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil.

A necessidade de soluções técnicas, respaldadas em instrumentos jurí-
dicos que não suscitem dúvidas ao operador da norma e ao administrado, 
constitui-se em fator preponderante de planejamento ambiental das áreas ur-
banas e rurais, nas quais pode ocorrer a conduta de “impedir ou dificultar a 
regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação nativa”, deven-
do sempre ser analisada a incidência de fatores sociais, factuais e valorativos 
que compõem tal conduta, de modo a se obter uma visão ampla do assunto, 
com resultados eficientes de prevenção e reversão do dano ambiental.    

2. asPeCtOs COnCeItuaIs da InfraçãO admInIstratIva ambIental  
“ImPedIr Ou dIfICultar a regeneraçãO natural de flOrestas  
e demaIs fOrmas de vegetaçãO natIva”

A conduta de “impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas 
e demais formas de vegetação nativa” adequa-se a tipologia consubstanciada 
no artigo 48 da Resolução SMA/SP n° 323, de 11 de maio de 2010, o qual 
prescreve que referida conduta, para se consubstanciar, deve ser cometida em 
“unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando 
couber, áreas de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja 
regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente”4, 
aplicando-se, como penalidade, a sanção de multa simples, no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil Reais), por hectare ou fração.

Verificado que o valor proporcional da multa, em cotejamento a área 
objeto do dano ambiental5, perfaz a quantia de R$ 1.000,00 (mil Reais), apli-
ca-se ao infrator a sanção de Advertência, conforme preceitua o artigo 7º, da 
Resolução SMA/SP nº 32/2010.6 

O conceito de referida infração pode ser obtido através da interpretação 
gramatical dos verbos “impedir”, “dificultar” e “regenarar”, assim como dos 

3  Disponível em http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/estadual/resolucoes/2010_res_est_sma_32_.pdf. Acesso 
em 27 de março de 2011. 
4  Artigo 48, da Resolução SMA/SP n° 32, de 11 de maio de 2010.
5  Para a aplicação da proporcionalidade da área objeto do dano, ao valor da multa a ser aplicado pela autoridade 
ambiental competente, utiliza-se a regra matemática de três simples. Exemplificativamente, se a área afetada for de 0,2 
hectares (2.000 m²), tem-se que 1,0 hectare é igual a R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), logo, 0,2 hectares será igual a R$ 
1.000,00 (mil Reais).
6  Artigo 7º – A penalidade de advertência será imposta ao infrator diante das infrações administrativas de menor 
lesividade ao meio ambiente.
§ 1º – Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxi-
ma cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, 
a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2º – A autoridade ambiental deverá consignar prazo de 30 (trinta dias) para que o infrator se apresente aos órgãos 
pertencentes ao Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvi-
mento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA, visando definir qual procedimento 
deverá ser adotado para regularizar sua obra ou atividade e reparar o dano.
§ 3º – No caso em que se verificar que o infrator é reincidente, a penalidade de advertência será anulada, aplicando-se 
a penalidade de multa simples.
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vocábulos “florestas” e “demais formas de vegetação nativa”, os quais regem 
o tipo infracional.

Segundo o Guia de Procedimentos Operacionais da Polícia Militar Am-
biental do Estado de São Paulo7, documento este que regulamenta os procedi-
mentos aplicáveis às infrações administrativas ambientais regidas pela Resolu-
ção SMA/SP n° 32/2010, por parte da Instituição Militar Ambiental, descreve 
que “impedir” é “impossibilitar a execução ou o prosseguimento, coibir”.8 

Em relação ao verbo “dificultar”, tem-se como conceituação, pelo Guia 
supra citado, “tornar difícil ou custoso de fazer”.9 Já o verbo “regenerar”, con-
ceitua-se, de acordo com o Dicionário Larousse10, como “[...] 1. Gerar ou pro-
duzir novamente. 2. Dar nova vida; revivificar. [...] 5. Devolver as propriedades 
originais.” O Guia de Procedimentos Operacionais conceituou “regeneração 
natural” como “processo de revificação espontânea da vegetação nativa”.11 

Segundo os irmãos Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas,

“A regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação efetua-se 
a partir de sementes oriundas de velhas árvores ali existentes. As sementes, 
por ação de vários fatores, como o vento, os animais, as aves, dispersam-se 
e germinam. Via de regra, a iluminação do solo, necessária à germinação de 
certas sementes, ocorre com a abertura na abóbada, formada com a queda 
de uma das árvores provocada por algum fenômeno natural, como o vento. 
A artificial é feita pelo homem.”12

O vocábulo “floresta”, na definição de Juraci Perez Magalhães, se cons-
titui “predominantemente de vegetação lenhosa de alto porte, formando uma 
biocenose13, e que cobre uma área de terra mais ou menos extensa”14,  defini-
ção esta próxima a descrita pelo Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, 
como a “vegetação cerrada constituída de árvores de grande porte, cobrindo 
grande extensão do terreno”15, derivando-se do termo os diversos tipos de 
fitofisionomias presentes no território nacional.

7  GUIA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. Comando de Policiamento Ambiental. Versão Setem-
bro/2010. Elaboração: Divisão Operacional. Consigna-se que aludido Guia visa sistematizar os procedimentos ope-
racionais aplicados pela instituição militar ambiental do Estado de São Paulo, órgão competente para a lavratura 
dos Autos de Infração Ambiental, relacionados às infrações administrativas que versem sobre a fauna e a flora, não 
possuindo o status de norma pela legislação nacional e estadual vigente.
8  Idem, p. 59.
9  GUIA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. Comando de Policiamento Ambiental. Versão Setembro/2010. 
Elaboração: Divisão Operacional. p. 59.
10  Dicionário Larousse ilustrado da língua portuguesa. São Paulo: Larousse, 2004. p. 788.
11  GUIA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. Comando de Policiamento Ambiental. Versão Setem-
bro/2010. Elaboração: Divisão Operacional. p. 59
12  FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes Contra a Natureza. 8. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006,  p. 169.
13  Conjunto de animais e plantas de uma comunidade. A associação dos seres vivos em certa área, especialmente 
a alimentar. in FERREIRA,  Aurélio Buarque de Holanda et al. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1986. p. 259.
14  MAGALHÃES, Juraci Perez. Comentários ao Código Florestal: doutrina e jurisprudência. 2 ed. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2001. p. 162.  
15  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Editora Malheiros, 2009. p. 741. 
apud. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, cit., p. 813.  
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A definição de “floresta” pode abranger o macro complexo ecológico em 
que a mesma se insere, 

“(...) como um ecossistema que, além das árvores, inclui água e solo, abran-
ge vegetais e microorganismos, enfim, todos os vegetais e elementos que 
compartilham as mesmas características ambientais e ecológicas”.16

O conceito de “floresta” encontra melhor guarida nos moldes expostos 
pelo Guia de Procedimentos Operacionais, definindo-a como:

“(...) um complexo conjunto heterogêneo de formações vegetais, de máxima 
expressão local com predominância arbórea, ocupando expressiva territoriali-
dade, e com forte interdependência com a fauna, atingindo o estágio clímax de 
desenvolvimento. O termo “ floresta” deve ser entendida no sentido lato e englo-
ba, dessa forma, todas as fisionomias de cobertura vegetal nativa existentes no 
Estado de São Paulo, quais sejam mata atlântica, cerrado e restinga.” 

A expressão “demais formas de vegetação”, se encontra presente no ar-
tigo 1º, do Código Florestal (lei n° 4.771/1965), e no artigo 48, da Lei de 
Crimes Ambientais brasileira.

No âmbito da Resolução SMA/SP nº 32/2010, observa-se uma inovação 
legislativa de grande importância ao ordenamento jurídico ambiental paulis-
ta, com o acréscimo da expressão “nativa” às  “demais formas de vegetação”.

Tal se deve ao fato de o próprio conceito de “demais formas de vegeta-
ção nativa” excluir a vegetação considerada exótica (não-nativa), por toda 
a prejudicialidade aos ecossistemas advinda do estabelecimento natural ou 
antrópico desse tipo de vegetação, bem como pelo fato de todas as fitofisio-
nomias nativas do Estado de São Paulo, como a Mata Atlântica17, Cerrado18 
e Restinga19 – em que pese as divergências conceituais relacionadas à expres-
são20-, serem objeto de interesse ecológico tutelado pelo direito, independen-
temente de seus estágios sucessionais.

O artigo 48, do Decreto Federal n° 6.514, de 22 de julho de 2008, e 
artigo 2º, do Código Florestal, preceituam a expressão “demais formas de 
vegetação nativa” e “demais formas de vegetação natural”, respectivamente, 
conceitos estes específicos, já delimitando se tratar de vegetação original do 
bioma considerado, diferentemente da tipologia estampada no artigo 48, da 

16  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco : doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2009. 6ª ed. p. 251.
17  Protegida através da Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006, e pelo Decreto Federal n°6.660, de 21 de novembro 
de 2008, o qual regulamentou referida Lei.
18  Protegido através da Lei Estadual n° 13.550, de 2 de junho de 2009.
19  Protegida através da Lei Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965;  da Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 
2006; pelo Decreto Federal n° 6.660, de 21 de novembro de 2008, Resolução CONAMA 303, de 20 de março de 2002 
e Resolução Estadual SMA/SP n° 09, de 27 de fevereiro de 2009.
20  SOUZA, Célia Regina de Gouveia; HIRUMA, Silvio Takashi; SALLUN, Alethéa Ernandes Martins; RIBEIRO, 
Rogério Rodrigues; SOBRINHO, José Maria Azevedo. “Restinga”: Conceitos e Empregos do Termo no Brasil e 
Implicações na Legislação Ambiental. São Paulo: Instituto Geológico, 2008.
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Lei de Crimes Ambientais brasileira21, a qual somente prescreve a expressão 
de “demais formas de vegetação”.  

A expressão “demais formas de vegetação”, sem o vocábulo “nativa”, 
torna-se destituída de conteúdo técnico-jurídico apto a resguardar, de forma 
segura e inequívoca, a aplicabilidade da sanção penal ao infrator ambiental, 
por assemelhar-se a expressão em comento à norma penal em branco, dada 
sua lacunosidade e incompletude, ou, nos dizeres de Rogério da Cruz Cara-
dori, “uma norma punitiva extrapolante, com certeza criada pelo descuido ou 
falta de habilidade técnica do legislador”.22 

Desta forma, necessária se faz a alteração legislativa do artigo 48, 
da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, bem como do artigo 1º, do 
Código Florestal (lei n° 4.771/1965), adequando-os ao Decreto Federal n° 
6.514/2008, através do acréscimo da expressão “nativa” às “demais formas 
de vegetação”, de modo a revestir de segurança jurídica o ordenamen-
to jurídico pátrio, protegendo-se tão somente a vegetação nativa, visto a 
prejudicialidade causada aos ecossistemas naturais por grande parte das 
espécies exóticas. 

Ainda sob a ótica do artigo 48, da Resolução SMA/SP n° 32/2010, a 
conduta de “impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e de-
mais formas de vegetação nativa”, para se consubstanciar, deve ter sua ocor-
rência em “unidades de conservação”, entendendo-se por estas, a definição23 
trazida pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, ou “áreas de preservação 
permanente”24, “reserva legal”25 ou “demais locais cuja regeneração tenha 
sido indicada pela autoridade ambiental competente”, “locais” estes que, 
através de indicação formal da autoridade ambiental competente, no mínimo 
possuam características ecológicas relevantes, sendo necessário o estabeleci-
mento da vegetação nativa através do processo de regeneração natural, em 
que pese a inexistência de qualquer instrumento normativo que disponha ou 
regulamente tal expressão.

Outrossim, a expressão “outras áreas especialmente protegidas, quando 
couber,”26 necessita urgentemente de regulamentação normativa, pela Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, dada a ampla discriciona-
riedade na interpretação e aplicação de tal dispositivo, suscitando incertezas 
que podem eivar o Auto de Infração Ambiental de vício insanável, ocasionan-
do a nulidade do mesmo.

21  Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
22  CARADORI, Rogério da Cruz. O Código Florestal e a Legislação Extravagante: A Teoria e a Prática da Proteção 
Florestal. São Paulo: Atlas, 2009. p. 155.
23  Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm. Acesso em 27 de março de 2011.
24  Artigos 2º e 3º, da Lei nº 4.771,  de 15 de setembro de 1965.
25  Artigo 16, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.
26  Artigo 48, da Resolução SMA/SP n° 32, de 11 de maio de 2010.
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As “áreas especialmente protegidas” podem ser interpretadas em 
consonância com o disposto no § 4º, do artigo 225, da Constituição da 
República Federativa do Brasil27, isto é, considerando as áreas de Mata 
Atlântica no território do Estado de São Paulo, como patrimônio nacio-
nal, objeto de especial proteção, também por força da Lei nº 11.428, de 
22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica), e pelo Decreto Federal 
nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, o qual regulamento aludida Lei, 
somando-se ainda a Lei Estadual nº 13.550, de 02 de junho de 2009, a qual 
protege o Cerrado paulista.

Assim, quando a conduta de “impedir ou dificultar a regeneração na-
tural de florestas e demais formas de vegetação nativa” se der em áreas não 
inseridas em “unidades de conservação, áreas de preservação permanente, 
reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela au-
toridade ambiental competente”28, consideradas, desta forma, áreas comuns, 
mas objeto de especial proteção, aplicar-se-ia a expressão “áreas especialmen-
te protegidas”.

O grande problema está na dicção da expressão “quando couber”, a 
qual acompanha “áreas especialmente protegidas”, inexistindo qualquer cri-
tério técnico-normativo para a autoridade ambiental competente aplicar ou 
deixar de aplicar tal dispositivo, ficando ao livre-arbítrio do mesmo a opor-
tunidade para a lavratura do Auto de Infração Ambiental, pela conclusão de 
que não há qualquer critério técnico e legal para considerar cabível ou não 
cabível a inserção da conduta de impedir ou dificultar a regeneração natural 
em área especialmente protegida.

No mínimo, exige-se de referida autoridade fundamentação do ato 
que ensejou ou deixou de ensejar a lavratura da autuação administra-
tiva, mas, conforme explicitado, é ampla a insegurança jurídica para o 
administrado e para a própria autoridade ambiental frente à expressão 
“quando couber”, a qual necessita de critérios formais, através da regu-
lamentação normativa do artigo 48, da Resolução SMA/SP nº 32/2010, 
para ser aplicado.  

Consigna-se que o Decreto Federal nº 6.514/2008, que trata das infra-
ções administrativas ambientais no âmbito Federal, em seu artigo 48, tam-
bém consigna a expressão “outras áreas especialmente protegidas, quando 
couber”, padecendo, desta forma, da mesma problemática do artigo 48, da 
Resolução SMA/SP nº 32/2010.

27  Art. 225. (...)
§ 4º – A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Disponível em http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em 27 de março de 2011.
28  Artigo 48, da Resolução SMA/SP n° 32, de 11 de maio de 2010.
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3. da COmPetênCIa Para a lavratura de autO de InfraçãO ambIental e 
InstauraçãO dO PrOCessO admInIstratIvO Pela COnduta de   
“ImPedIr Ou dIfICultar a regeneraçãO natural de flOrestas e 
 demaIs fOrmas de vegetaçãO natIva”

As autoridades competentes para lavrar Autos de Infração Ambiental 
e instaurar processo administrativo, pela conduta de impedir ou dificultar 
a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação nativa, são 
os servidores designados para as atividades de fiscalização, pelos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade 
Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais (SEAQUA)29, em especial, pela Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CETESB)30, pela Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais (CBRN)31, e pelas unidades de policiamento ambiental32, 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 3º, da Re-
solução SMA/SP nº 32/2010.

A instauração do processo administrativo, conforme preceito estabele-
cido no artigo 4º Resolução SMA/SP nº 32/2010, se dá com a lavratura do 
Auto de Infração Ambiental, pela autoridade ambiental competente, a qual 
promoverá a apuração, em processo administrativo próprio, da infração con-
substanciada no artigo 48, do mesmo diploma legal, assegurando-se ao Au-
tuado o direito à ampla defesa e contraditório.33

Possibilita-se aos agentes públicos designados para o exercício das ati-
vidades de fiscalização, a entrada e permanência em áreas e estabelecimentos 
públicos ou privados, em qualquer dia e hora, pelo tempo necessário à cons-
tatação e tipificação da infração ambiental, bem como a requisição de força 
policial para vencer eventuais resistências.34 

Obstar ou dificultar a ação do Poder Público, no exercício de atividades 
de fiscalização ambiental, conforme assegurado no § 2º, do artigo 4º, da Reso-
lução SMA/SP nº 32/2010, é considerada infração administrativa ambiental, 
pelo artigo 73 da Resolução susomencionada, implicando como sanção a im-
posição de multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 
(cem mil reais).

29  Constituído pela Lei Estadual nº 9.509, de 20 de março de 1997, a qual regulamentou o artigo 193, da Constituição 
do Estado de São Paulo.
30  Constituída através da Lei Estadual nº 118, de 29 de junho de 1973, sendo reestruturada por meio da Lei nº 13.542, 
de 08 de maio de 2009.
31  Instituída através do Decreto Estadual nº 53.027, de 26 de maio de 2008, possuíndo sua estrutura organizada 
através do Decreto Estadual nº 54.653, de 06 de agosto de 2009. 
32  De acordo com o parágrafo único, do artigo 195, da Constituição do Estado de São Paulo, o sistema de proteção 
e desenvolvimento do meio ambiente será integrado pela Polícia Militar mediante suas unidades de policiamento 
florestal e de mananciais, incumbidas da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem 
prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados. A Polícia Florestal e de Mananciais do Estado 
de São Paulo teve sua denominação alterada para Polícia Ambiental através do Decreto Estadual nº 46.263, de 09 
de novembro de 2001, conferindo maior amplitude às missões desenvolvidas pela Instituição.
33  Artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.
34  Artigo 4º, § 2º, da Resolução SMA/SP nº 32/2010.
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4. das PenalIdades aPlICáveIs à COnduta de  “ImPedIr Ou dIfICultar a 
regeneraçãO natural de flOrestas e demaIs fOrmas de vegetaçãO natIva”

As penalidades aplicáveis à conduta de impedir ou dificultar a regenera-
ção natural de florestas e demais formas de vegetação nativa, estão descritas 
no artigo 5º, da Resolução SMA/SP nº 32/2010.35 

Nos casos de incidência do artigo 48, da Resolução SMA/SP nº 32/2010, 
aplica-se usualmente a penalidade de multa simples, no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil Reais), por hectare ou fração, com a ressalva da aplicação da san-
ção de Advertência, em substituição à multa simples, quando o valor propor-
cional da área objeto do dano for inferior a R$ 1.000,00 (mil Reais), confor-
me anteriormente explicitado.

Constitui-se a penalidade de embargo de obra ou atividade, e suas res-
pectivas áreas, em um importante instrumento sancionatório, evitando a con-
tinuação, pelo Autuado, da conduta infracional de impedir ou dificultar a 
regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação nativa, mor-
mente nos casos de ampliação de obras ou, exemplificativamente, pela inci-
dência de pastoreio de animais domésticos, como o gado, em áreas de vegeta-
ção natural, as quais deverão ser isoladas e abandonadas até que se regularize 
a infração ambiental, evitando-se maiores danos ao ambiente, ocasionados 
pela compactação e impermeabilização do solo.

O descumprimento do embargo imposto poderá ocasionar a lavratura 
de uma nova autuação, nos termos do artigo 75, da Resolução SMA/SP nº 
32/201036, inclusive com a aplicação de aumento em dobro ou em triplo do 
valor da multa, verificada a reincidência genérica ou específica.37

35  Artigo 5º – As infrações ambientais serão punidas com as seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da 
infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V – destruição ou inutilização do produto;
VI – suspensão de venda e fabricação do produto;
VII – embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
VIII – demolição de obra, e
IX – restritiva de direitos.
§ 1º – Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as 
sanções a elas cominadas.
§ 2º – As agravantes e atenuantes da pena serão apuradas pela autoridade ambiental, no processo administrativo, 
observando o princípio do contraditório e da ampla defesa, para diminuir ou majorar o valor inicialmente fixado 
pelo agente autuante.
§ 3º – A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no artigo 25 da Lei 
Federal nº 9.605, 12 de fevereiro de 1998; nos artigos 102 a 107 do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008; 
e na Resolução SMA nº 05, de 29 de janeiro de 2009.
§ 4º – As sanções indicadas nos incisos V a IX do artigo 5º serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou 
o estabelecimento não estiverem obedecendo às determinações legais ou regulamentares, por meio de termo próprio, 
independentemente das demais penalidades.
36  Artigo 75 – Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas: Multa de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
37  Artigo 6º – Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental, cometida pelo mesmo infrator, no período 
de 05 (cinco) anos. A reincidência será classificada como:
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Tormentosa problemática se estabele no tocante à aplicação da pena-
lidade de demolição de obra, a qual se dará, nos termos do artigo 17, da 
Resolução SMA/SP nº 32/2010, quando for verificada a construção de obra 
em área ambientalmente protegida, em desacordo com a legislação ambien-
tal, ou quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes 
da legislação ambiental e não seja passível de regularização, situações estas 
em que somente haverá a demolição da obra, pela administração ou pelo in-
frator, após o julgamento do Auto de Infração Ambiental, respeitando-se os 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 

De acordo com o § 3º, do mesmo dispositivo normativo, não será aplicada 
a penalidade de demolição quando, mediante laudo técnico, for comprovado 
que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua manu-
tenção, caso em que a autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada, 
deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias 
à cessação e mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor.

O problema da aplicação de aludida penalidade exsurge no cotejamento 
aos princípios do meio ambiente ecológicamente equilibrado, somado à ne-
cessidade de reparação do dano ambiental perpetrado pela conduta infracio-
nal, com os princípios do direito à propriedade, dignidade da pessoa humana 
e ao direito à moradia.

Aparentemente insolúvel, a consonância entre tais princípios deve sem-
pre pender para a proteção ambiental, especialmente sob a ótica da preven-
ção, evitando-se, através do planejamento do ordenamento territorial urbano 
e rural, a ocupação irregular de áreas ambientalmente sensíveis, como as áre-
as de preservação permanente, tais quais encostas com alto grau de declivida-
de, topos de morros e margens de cursos d’água, objeto de proteção através 
do tipo infracional de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas 
e demais formas de vegetação nativa, possuindo a cobertura vegetal de tais 
locais função preponderante à manutenção e absorção dos fluxos naturais 
hídricos, eólicos e edáficos.

Com isso, proteje-se a própria vida humana e a propriedade, evitando-
-se as tragédias ambientais anualmente repetidas, em que centenas de vidas 
são ceifadas pela ocupação irregular de tais espaços naturais, sem prejuízo ao 
dano patrimonial ocasionado por referidas intempéries, no qual o Poder Pú-
blico intervem com quantias vultuosas de recursos financeiros emergênciais, 
para a reconstrução das cidades e auxílio aos desabrigados.

Evidentemente, deve haver investimentos maciços por parte do Poder Pú-
blico, tanto em tecnologias quanto em formação de um corpo de fiscalização 
preventivo e ostensivo, aptos à evitar e sancionar tais ocupações irregulares, reali-
dade esta ainda não alicercada tanto no Estado de São Paulo, quanto no Brasil.

I – Específica: cometimento de infração ambiental da mesma natureza;
II – Genérica: cometimento de infração ambiental de natureza diversa.
§ 1º – No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu 
valor aumentado ao triplo ou ao dobro, respectivamente.
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No âmbito administrativo, a imposição da penalidade de demolição se 
mostra de insignificante eficiência prática, não somente pelo fato da ausência 
de regras procedimentais claras, como as prescrições estabelecidas no artigo 
17, § 1º e § 2º, da Resolução SMA/SP nº 32/201038, as quais não há regula-
mentação das circunstâncias em que a administração ou o infrator, após o 
julgamento do Auto de Infração Ambiental, poderá ( verbo que indica mera 
possibilidade, não se constituindo em dever) fazer a demolição, quais os pra-
zos mínimos e máximos para a realização da demolição, assim como o modo 
em que se dará a quantificação dos gastos pela demolição pelo Poder Públi-
co, fundo de recolhimento de tal valor, emprego de funcionários, órgão da 
administração responsável etc., mas também pela falta de um instrumento 
administrativo sancionatório, que seja de eficácia plena nos casos de descum-
primento de aludida penalidade.

Tal eficácia vem sendo conseguida apenas através de sentenças judiciais, 
em processos cíveis e penais, fora da órbita dos processos administrativos, 
nas quais a força ordenatória do Juiz de Direito possui grande relevância, 
especialmente pelo sentimento do infrator, mesmo que inato, de restrição à 
liberdade e à propriedade que detém.

Corrobora a necessidade de demolição de obra a seguinte jurisprudên-
cia pátria:39

Ação Civil Pública. Meio Ambiente. Residências edificadas clandestina-
mente em área de proteção ambiental. Liminar demolitória. Pressupostos 
presentes. Viabilidade. “É possível a concessão de liminar determinando a 
demolição de residência edificada clandestinamente em área de proteção 
ambiental, quando o particular foi devidamente notificado e teve a opor-
tunidade de exercer a mais ampla defesa administrativa. A tolerância com 
edificações clandestinas em áreas de preservação permanente fará com que, 
estimulados pelo uso de meios retardatários da execução da liminar demo-
litória, novas violências contra o meio ambiente sejam perpetradas, em pre-
juízo de toa a comunidade”. (TJSC – AI 96.001089-0, 3ª C.C., Rel.: Des. 
Eder Graf – J. 25.02.97). 

No âmbito administrativo, em que as penalidades principais são a mul-
ta simples e o embargo de obra ou atividade, em que pese a possibilidade de 
aplicação da sanção de demolição de obra, restaria ao infrator, na carência 

38  Artigo 17 – A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após o contraditório 
e ampla defesa, quando:
I – verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental, ou
II – quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível 
de regularização.
§ 1º – A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, após o julgamento do 
auto de infração.
§ 2º – As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que será notificado para realizá-la 
ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela administração, apurados no curso 
do Auto de Infração.
39  FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Administrativo e Meio Ambiente. Curitiba: Juruá, 2002. p. 106.
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de sanção administrativa eficaz por não efetuar a demolição, o pagamento 
do valor pecuniário estabelecido na multa e não ampliar ou dar continui-
dade ao fator impeditivo da regeneração natural de florestas e demais for-
mas de vegetação nativa, em respeito ao embargo imposto, aguardando-se 
o envio das peças processuais necessárias à Procuradoria Geral do Estado 
de São Paulo, para a promoção de Ação Judicial de Obrigação de Fazer, 
consistente na necessidade de retirada de tal fator impeditivo e recuperação 
ambiental da área afetada.

Ocorre que tal procedimento, não se incluíndo aí o tempo para o tér-
mino do processo judicial, em que se ordene a demolição da obra irregular, 
somente se dará após o trânsito em julgado do Recurso administrativo em 2ª 
Instância, tendo-se decorrido, na maior parte das vezes, um tempo demasia-
damente extenso, seja pela incipiência da quantidade de agentes de fiscaliza-
ção ambiental para o processamento dos Autos de Infração, seja pela quanti-
dade elevada de autuações lavradas no Estado de São Paulo.40

Pela infração administrativa ambiental de impedir ou dificultar a rege-
neração natural de florestas e demais formas de vegetação nativa, foram la-
vrados, nos anos de 2008 e 2009, pelos 4 (quatro) Batalhões de Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, os seguintes números de ocorrência: 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – IMPEDIR A REGENERAÇÃO

DESCRIÇÃO 1º BPAmb 2º BPAmb 3º BPAmb 4º BPAmb CPAmb

IMPEDIR A 
REGENERAÇÃO

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 TOTAL

236 362 0 48 218 171 135 85 1255

Fonte: Divisão de Operações do Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São 
Paulo – 2010.41

Tais números representam 11,12% do total de autuações especificamente 
relacionadas à flora, realizadas pela Polícia Militar Ambiental no período de 
2008 e 2009, representando uma porcentagem considerável, dada a diversa 
gama de tipificações existentes na legislação paulista, considerando ainda que 
cada uma das autuações relacionadas ao impedimento da regeneração natu-
ral também fará incidir a necessidade de instauração de procedimento penal 
relacionado ao processo administrativo, já que tal conduta viola o preceito 
estabelecido no artigo 48, da Lei nº 9.605/1998 (lei de Crimes Ambientais).

40  Nos anos de 2007, 2008 e 2009, foram lavrados no Estado de São Paulo um total de 34.225 (trinta e quatro mil 
duzentos e vinte e cinco) Autos de Infração Ambiental. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Dados Estatísticos. Comando de Policiamento Ambiental de São Paulo. Divisão de Operações. Período 2007 a 
2009. in MELE, Paola Wohnrath. Proteção da Vegetação Secundária em Estágio Inicial de Regeneração do Bioma 
Mata Atlântica. in  Congresso Internacional de Direito Ambiental (14.: 2010 : São Paulo, SP) – Florestas, mudanças 
climáticas e serviços ecológicos / coords, Antonio Herman Benjamin, Carlos Teodoro Irigaray, Eladio Lecey, Sílvia 
Capelli. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 439.
41  POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Dados Estatísticos. Comando de Policiamento Ambiental 
de São Paulo. Divisão de Operações. Período 2008 a 2009.
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Visando a busca de um instrumento eficaz para a imposição da penali-
dade de demolição de obra, no âmbito processual administrativo, recomendá-
vel se faz a criação de um Termo de Demolição de Obra, documento formal, 
no qual se consigne a obrigatoriedade da demolição preferencialmente pelo 
Autuado, a ser realizado no prazo determinado pelo órgão ambiental compe-
tente, o qual fiscalizará o cumprimento da sanção.

Referido Termo de Demolição poderá ser expedido juntamente com o 
resultado do julgamento de eventual Recurso em 1ª Instância, pelas Comis-
sões Regionais de Julgamento de Autos de Infração Ambiental, bem como 
pela Comissão Especial de Julgamento em 2ª Instância, desde que haja nos 
autos laudo técnico, realizado por no mínimo dois profissionais habilitados, 
que comprove a necessidade de demolição da obra irregular para a recupe-
ração do dano, não sendo o mesmo passível de licenciamento ambiental, nos 
termos da legislação vigente, bem como disponha sobre a situação econômica 
do infrator, considerando que uma grande parte das ocupações irregulares é 
realizada por pessoas de baixa renda.

O não cumprimento das determinações contidas no Termo de Demo-
lição de Obra ensejaria a aplicação de multa diária, bem como a execução 
forçada, por órgão específico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de 
São Paulo, a ser criado justamente para tal finalidade, ou através da formali-
zação de convênio entre o Estado e Prefeituras Municipais que disponham de 
aparelhamento para tal desiderato.

Evidentemente que, para a realização desta grave imposição, faz-se necessá-
ria a estruturação de programas habitacionais ou linhas de crédito, que contem-
plem a inserção da população de baixa renda ao acesso à moradia, previamente 
à realização da demolição, evitando-se a ocupação de novas áreas de vegetação 
nativa, especialmente em áreas consideradas de preservação permanente.

5. da ObrIgatOrIedade de reCuPeraçãO ambIental da área degradada

Fundamenta-se a necessidade de reparação integral do dano ambiental 
causado pela infração administrativa de impedir ou dificultar a regeneração 
natural de florestas e demais formas de vegetação nativa, conforme disposto 
na Resolução SMA/SP nº 32/2010, pelo artigo 225, § 3º da Constituição Fede-
ral42, irradiando referida obrigação para as inúmeras normas que compõem o 
sistema de gestão ambiental pátrio. 

A Resolução SMA nº. 32/2010 especificamente preceitua a necessidade 
de recuperação ambiental pelo evento danoso, através da formalização de 
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), conforme se 
verifica na dicção legal dos artigos 79 e 96 de aludida norma:

42  Art. 225. (...)
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídi-
cas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
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Artigo 79 – As multas previstas nesta Resolução podem ter a sua exigibilidade 
suspensa, quando o infrator, por termo de compromisso, aprovado pela autori-
dade, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir 
a degradação ambiental.
§ 1º – A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apre-
sentação de projeto técnico de reparação, podendo ser dispensado este projeto 
na hipótese em que a reparação não o exigir.
§ 2º – Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a 
multa será reduzida em 40% (quarenta por cento) do valor atualizado, mo-
netariamente.
§ 3º – Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e 
corrigir a degradação ambiental, por decisão da autoridade ambiental ou por 
culpa do infrator, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcio-
nal ao dano não reparado.
Artigo 96 – O pagamento da multa não exime o autuado da recuperação do 
dano ambiental, mediante regularização junto ao órgão ambiental.

Em que pese a possibilidade de suspensão da exigibilidade da cobrança 
da multa, mediante a assinatura de Termo de Compromisso de Recuperação 
Ambiental (TCRA), não há, no âmbito do Estado de São Paulo, norma pro-
cedimental que regulamente as situações possíveis de exigibilidade do paga-
mento prévio à assinatura do Termo, dos 60% (sessenta por cento) do valor 
integral da multa, aplicada no Auto de Infração Ambiental.

Verifica-se, desta forma, a necessidade de instituição de norma legal que 
possibilite a fundamentação da cobrança prévia de referido valor, evitando-se 
que, após o cumprimento do Termo de Compromisso, o Autuado não pro-
mova o adimplemento da sanção pecuniária, tal como anteriormente consig-
nado na Portaria DEPRN nº 37, de 31 de agosto de 200643, a qual estabelecia 
procedimentos para concessão dos benefícios previstos na Resolução SMA/
SP nº 37/200544, dispondo, em seu artigo 2º, que “previamente a assinatura do 
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental o autuado deverá efetuar 
o recolhimento de valor correspondente a 10% do valor da multa”,45 sob pena 
de macular-se um direito do Autuado à suspensão prévia da exigibilidade dos 
60% (sessenta por cento) do valor da multa, sem qualquer fundamentação 
legal ou critério pela não concessão da suspensão.

Caso se verifique, através de vistoria técnica, que o Termo de Compro-
misso de Recuperação Ambiental (TCRA) não teve as medidas de recupera-
ção ambiental implantadas pelo Autuado, consistentes na remoção do fator 
impeditivo à regeneração natural de florestas e de demais formas de vegetação 
nativa, com deposição adequada de resíduos referentes à tal remoção, aban-

43  Disponível em <http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/estadual/portarias/2006%20Portaria%20DEPRN%20
37.pdf>. Acesso em 06 de fevereiro de 2011.
44  A Resolução SMA/SP nº 37/2005 dispunha sobre as infrações administrativas ambientais relacionadas à flora e a 
fauna do Estado de São Paulo, sendo revogada pelo artigo 99, da Resolução SMA/SP nº 32/2010.
45  Disponível em <http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/estadual/portarias/2006%20Portaria%20DEPRN%20
37.pdf>. Acesso em 06 de fevereiro de 2011.
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dono e isolamento da área, e plantio de espécies vegetais nativas, quando 
cabível, sem prejuízo de outras medidas a serem definidas pela autoridade 
competente, deverá o Auto de Infração Ambiental ser encaminhado à Procu-
radoria Geral do Estado de São Paulo (PGE), para a execução da obrigação 
de fazer, consistente na implantação de tais medidas pelo compromissário. 

Ressalte-se que o Termo de Compromisso de Recuperação Ambien-
tal (TCRA) é título executivo extrajudicial, isto é, de execução imediata, 
sem que haja a necessidade de ingresso de Ação Judicial de Conhecimen-
to, perquirindo sobre a existência de culpa do Autuado no cometimento 
do dano ambiental.

6. COnClusões artICuladas

6.1 A problemática da infração administrativa ambiental de impedir ou di-
ficultar a regeneração natural de florestas e de demais formas de vegetação 
nativa decorre do fato de que tal conduta afeta áreas ambientalmente sensí-
veis, de grande relevância ecológica, como áreas de preservação permanente, 
unidades de conservação da natureza e reservas legais.

6.2 A ausência de regras procedimentais claras sobre a infração administra-
tiva, especialmente quanto a imposição da penalidade de demolição de obra, 
favorece a ocupação irregular de áreas de risco, necessitando a Resolução 
SMA/SP nº 32/2010 de aprimoramento neste tocante, de modo a evitar a pro-
crastinação do processo administrativo e a ausência de efetividade das medi-
das necessárias à recuperação ambiental do dano.

6.3 Faz-se recomendável, no âmbito do sistema de gestão ambiental do Esta-
do de São Paulo, a instituição do Termo de Demolição de Obra, a ser expe-
dido pelas Comissões de Julgamento de Autos de Infração Ambiental, após 
constatação técnica da obrigatoriedade de remoção do fator impeditivo à re-
generação natural, para a reparação do dano ambiental.

6.4 Os aspectos sociais e valorativos da situação econômica do infrator de-
vem ser mensurados e considerados pela autoridade ambiental competente, 
de modo a prevenir novas ocupações irregulares, constituindo-se o acesso à 
moradia, em consonância com a preservação ambiental, fatores primordiais 
ao planejamento do uso e ocupação do solo das áreas urbanas e rurais.
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a relaçãO entre  
equIdade IntergeraCIOnal e 

desenvOlvImentO sustentável

JuliAnA MorAes friAs
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1. IntrOduçãO

O atual modelo socioeconômico caracteriza-se pelo acúmulo ilimitado 
de riquezas e pela utilização irracional e abusiva dos recursos naturais que, 
por sua vez, é impulsionada pela produção e o consumo de bens que, em 
grande medida, se revelam supérfluos. Ao lado desse quadro, sabe-se que a 
natureza não tem capacidade para atender as “necessidades” da população, 
cada vez mais crescente e ávida por consumir, esbanjar e exibir.

Logo, é intuitivo concluir que o vigente padrão socioeconômico é insus-
tentável e, conforme já se percebe, vem afetando negativamente a vida da hu-
manidade, se não em matéria de quantidade de recursos naturais disponíveis, 
mas certamente em relação à qualidade dos bens ambientais que são legados 
de uma geração para outra.

Um meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui pressuposto 
para a vida saudável e, por conseguinte, para a qualidade de vida e dignidade 
da pessoa humana. Assim, a dignidade da pessoa humana encontra-se condi-
cionada à qualidade dos recursos ambientais e ecológicos, o que permitirá uma 
vida humana saudável, para aqueles que hoje vivem e que no futuro viverão.

Diante desse quadro, ganhou relevo o direito das futuras gerações ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado tal qual a atual geração desfruta e o rece-
beu da geração anterior. Aliás, como aqueles que hoje vivem igualmente neces-
sitam dos recursos ambientais para sua sobrevivência, esse direito das futuras 
gerações constitui, na verdade, um compromisso da presente geração de utilizá-
-los com vistas a transmiti-los às próximas gerações tão conservados quanto 
receberam, possibilitando que essas também sobrevivam e se desenvolvam.

Portanto, o que se reclama é a justiça, o equilíbrio, a ponderação e a 
razoabilidade na fruição dos bens ambientais, essenciais para a vida das ge-
rações vindouras. Trata-se, pois, da justiça entre as gerações ou Teoria da 
Equidade Intergeracional, que segundo Edith Brown Weiss1, se concentra na 

1 WEISS, Edith Brown. Un Mundo Justo para las futuras generaciones: Derecho Internacional, Patrimonio Común 
y Edquidad Intergeneracional. Traducción de Máximo E. Gowland. Madrid: United Nations University Press, 
1989. p. 56.
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relação entre as gerações, passadas e futuras, quanto ao uso dos recursos na-
turais e culturais, de maneira que cada geração, como guardiã e usufrutuária 
dos bens naturais, tem obrigações morais para com as gerações futuras.

Destarte, tornou-se necessária a busca de um modo de viver que permi-
ta, concomitantemente, a satisfação das necessidades das gerações presentes 
e a conservação dos bens naturais para o desenvolvimento saudável das ge-
rações futuras.

Apresenta-se como alternativa um novo modelo de desenvolvimento e de 
organização social, que, com alterações profundas nos padrões de produção e 
consumo, se estruture e perpetue a partir de atividades ambientalmente sau-
dáveis, com pressupostos técnicos e econômicos viáveis, de forma a permitir 
o equilíbrio entre os meios e os fins, chamado Desenvolvimento Sustentável.

É, pois, a reflexão acerca da necessidade de se considerar a equidade 
intergeracional no uso e gozo dos bens ambientais pela atual geração e como 
essa observância deve se dar sem comprometer o desenvolvimento socioeco-
nômico atual que se pretende trazer à baila.

2. equIdade IntergeraCIOnal

O uso irracional e abusivo dos bens ambientais, que, como se sabe, são 
finitos, coloca em risco a capacidade das futuras gerações de gozar uma vida 
com dignidade e bem estar. Essa realidade passou a figurar nos debates cientí-
ficos, acadêmicos e nas discussões em geral acerca do futuro da humanidade. 

A partir daí se iniciou e espalhou um processo de conscientização 
da obrigação moral da atual geração para com as futuras. Aqueles que 
hoje vivem estão passando a compreender e aceitar que a riqueza que 
herdaram, os bens ambientais que lhes servem, não pode ser dilapidada, 
utilizada à exaustão, mas deve ser legada aos seus sucessores, em estado 
e condição de uso e fruição, promovendo o que se chama de justiça entre 
as gerações.

A justiça, ou equidade, corresponderia, portanto, à igualdade de opor-
tunidades de desenvolvimento socioeconômico no futuro, edificada a partir 
da utilização responsável e adequada dos recursos ambientais no presente.

O direito ao desenvolvimento abarca o atendimento das necessidades 
humanas básicas: alimentação, saúde, moradia, educação laser, e o direito ao 
meio ambiente, por sua vez, o uso, consciente, dos recursos naturais.

Com efeito, os recursos naturais, como o ar, a água, a terra, a flora e a 
fauna e, especialmente, o equilíbrio dos ecossistemas naturais devem ser pre-
servados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante um cuida-
doso planejamento e ordenamento por parte daqueles que os utilizam.

Na Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano de 
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19722, o dever de proteger e preservar o meio ambiente abrangeu o direito de 
usufruto dos bens ambientais das gerações futuras:

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e a condições 
de vida satisfatórias em um ambiente cuja qualidade lhe permita viver com 
dignidade e bem-estar. Ele tem o dever solene de proteger e melhorar o meio 
ambiente para as gerações presentes e futuras (...)

Outrossim, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas3 admite o direito das futuras gerações ao proclamar que as partes 
devem proteger o sistema climático para o benefício das atuais e futuras ge-
rações da humanidade.

De igual modo, na Convenção sobre Diversidade Biológica4, as partes 
contratantes, conscientes da importância da diversidade biológica para a evo-
lução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera, se 
mostraram determinadas a conservar e utilizar de forma sustentável a diversi-
dade biológica para benefício das gerações presentes e futuras.

Os citados textos supranacionais reconhecem como sujeitos de direito, 
portanto, não somente os atuais membros da humanidade, mas também os 
futuros. Nesse diapasão, Kiss5 discorre acera do direito das futuras gerações 
e sobre como ele deve ser exercido:

Os direitos das gerações futuras são aqueles que cada geração tem em bene-
ficiar-se e em desenvolver o patrimônio natural e cultural herdado das gera-
ções precedentes, de tal forma que possa ser passado às gerações futuras em 
circunstâncias não piores do que as recebidas. Para isso, deve haver conser-
vação dos recurso renováveis, dos ecossistemas e dos processos de suporte à 
vida, assim como do conhecimento humano e da arte, e, ainda, se possível, 
melhoria da qualidade de vida e da diversidade da herança recebida.

Essa relação entre os direitos das gerações futuras e da geração atual 
e a justiça entre as gerações é referida como equidade intergeracional ou 
justiça entre as gerações6. Justiça e equidade são sinônimos, enquanto que 
intergeracional ou entre gerações designa a convivência entre pessoas que 
se encontram em diferentes fases da vida (infância, juventude, fase adulta 
e velhice), o que faz com que elas se reconheçam e se identifiquem de algu-

2  Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano de 1972.
3  Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 1992.
4  Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica de 1992.
5  KISS, Alexandre. O direito e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. Princípio da Precaução, 
Belo Horizonte, 2004. p. 3.
6  BORDIN, Fernando Lusa. Justiça entre gerações e a proteção do meio ambiente: um estudo do conceito de 
equidade intergeracional em direito internacional ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo-SP, Ano 13, 
nº 52. p. 37/61, out.-dez./2008, p. 39.
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ma forma para entender a plenitude de cada indivíduo7. Kiss8 ressalta que 
a expressão equidade intergeracional demonstra o reconhecimento do que 
devemos a nossos antepassados e nossa gratidão para com eles, assim como 
o que devemos à posteridade.

No contexto da justiça entre as gerações, emerge a Teoria da Equidade 
Intergeracional, desenvolvida por Edith Brown Weiss. Para a autora, a socie-
dade humana deve ser vista como uma associação entre as gerações, passadas 
e futuras, que se relacionam entre si quanto ao uso do patrimônio comum de 
recursos naturais e culturais do planeta e deve ter como propósito realizar 
e proteger o bem-estar de todas as gerações. Isso requer que os sistemas de 
suporte de vida no planeta, os processos ecológicos, as condições ambientais 
e os recursos culturais, que são de importância para a sobrevivência e bem-
-estar da espécie humana e para um ambiente saudável, sejam mantidos9.

Bordin10 explica que a Teoria da Equidade Intergeracional de Brown 
Weiss requer que cada geração repasse a gerações futuras recursos naturais e 
culturais em um estado pelo menos equivalente àquele em que os recebeu de 
gerações anteriores.

Segundo o mesmo autor, Weiss ilustrou sua teoria a partir do modelo do 
“trust planetário”, que consiste num instituto anglo-saxão por meio do qual 
um gestor/guardião (o trustee) administra um conjunto de bens (o corpo do 
trust) em benefício de outros sujeitos, chamados beneficiários do trust (trust 
beneficiaries). No trust planetário, a geração presente é apresentada como 
trustee do planeta em benefício das gerações futuras, da mesma forma que 
teria sido dele beneficiária em face das gerações passadas. Embasada nesse 
modelo trust planetário, as gerações intergeracionais poderiam ser assim ca-
racterizadas: 1) o fato de a geração presente não ser “proprietária” do meio 
ambiente, mas sua guardiã em beneficio de gerações futuras; 2) uma igual-
dade entre gerações passadas, presentes e futuras que lhes confere idênticos 
direitos (à fruição de recursos naturais) e deveres (de proteção ambiental).

A Teoria da Equidade Intergeracional é informada por 03 princípios 
básicos, que restringem o uso e desenvolvimento dos bens ambientais pela 
atual geração:

7  PATROCÍNIO, Wanda Pereira. Dicionário de Direitos Humanos. Disponível em http://www.esmpu.gov.br/tiki-
-index.php?page=Equidade%20intergeracional. Acesso em 30. nov. 2010.
8  Kiss, Alexandre. O direito e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. Princípio da Precaução, 
Belo Horizonte, 2004. p. 3.
9  Tradução livre do autor: “A fin de definir lo que significa la justicia intergeneracional em cuanto al uso y 
conservación de nuestro patrimônio común, es útil ver a la comunidad humana como uma sociedad entre todas lãs 
generaciones. (...). El propósito de la sociedad humana debe ser el realizar y proteger el bienestar y la prosperidad de 
todas las geraciones. Este requiere mantener los sistemas de soporte de vida del planeta, los procesos ecológicos, las 
condiciones ambientales y los recursos culturales que son de importancia para la supervivencia y el bienestar de la 
espécie humana y para um médio ambiente decente y saludable para el hombre.” (WEISS, Edith Brown. Un Mundo 
Justo para las futuras generaciones: Derecho Internacional, Patrimonio Común y Edquidad Intergeneracional. 
Traducción de Máximo E. Gowland. Madrid: United Nations University Press, 1989. p. 56)
10  BORDIN, Fernando Lusa. Justiça entre gerações e a proteção do meio ambiente: um estudo do conceito de 
equidade intergeracional em direito internacional ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo-SP, Ano 13, 
nº 52. p. 37/61, out.-dez./2008, p. 40/41.
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Primeiro, cada geração deve ser compelida a conservar a diversidade da 
base de recursos naturais e culturais, a fim de não restringir indevidamente 
as opções disponíveis às futuras gerações para solução de seus problemas e 
para satisfação de seus próprios valores. Devem também ter direito a uma 
diversidade comparável a das gerações precedentes. Este princípio pode ser 
chamado de conservação das opções. Segundo, cada geração deve ser com-
pelida a manter a qualidade do planeta para que seja transmitido em condi-
ções não inferiores que as que foram recebidas pela atual geração e deve ter 
direito a uma qualidade do planeta comparável a desfrutada pelas gerações 
anteriores. Este é o princípio da conservação da qualidade. Terceiro, cada 
geração deve proporcionar a seus membros direitos equitativos de acesso ao 
legado das gerações passadas e deve preservar esse acesso para as futuras 
gerações. Este é o princípio da conservação do acesso11.

A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento de 199212 elevou a Teoria da Equidade Intergeracional à categoria de 
princípio, nas seguintes letras:

O direito ao desenvolvimento deve ser realizado de maneira a satisfazer 
equitativamente as necessidades relativas ao desenvolvimento e ao meio am-
biente das gerações presentes e futuras.

Consoante lição de Wolff13, o Princípio da Equidade Intergeracional tra-
duz um desejo comum de justiça entre as gerações atuais e as gerações futuras. 
Como já se disse, consiste na paridade de oportunidades de desenvolvimen-
to socioeconômico entre as gerações. Para que a oportunidade de utilização 
equitativa da natureza pelas gerações possa durar, é condição indispensável 
que os legados naturais estejam bem conservados.

Aliás, a equidade intergeracional, conforme destaca Bordin14, configura 
um princípio na medida em que é um padrão a ser observado, não porque irá 
promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social conside-
rada desejável, mas por se tratar de uma exigência de justiça ou equidade, e 
até de moralidade.

11  Tradução livre do autor: “Proponemos três princípios básicos de equidad intergeneracional. Primero, cada 
generación debe ser compelida a conservar la diversidad de la base de recursos naturales y culturales, a fin de no 
restringir undebidamente las opciones disponibles a la futuras generaciones para la solucion de sus poblemas y 
para la satisfacción de sus propios valores. Deben, además, tener derechos a uma diversidad comparable a la de las 
generaciones precedentes. Este principio pude ser llamado “conservacion de opciones”. Segundo, cada generacione 
debe ser compelida a mantener la calidad del planeta para que sea transmitido em condiciones no inferiores que las 
recebidas por la actual generacion, y debiera tener derechos a uma calidad del planeta comparable a la disfrutada 
por las generaciones anteriores. Este es el principio de “conservacion de la calidad”. Tercero, cada generacion debe 
proporcionar a sus miembros derechos equitativos de acceso al legado de las generaciones pasadas y debier preservar 
este acceso para las futuras. Este es el principio de “conservacion de acceso”.” (WEISS, Edith Brown. Un Mundo 
Justo para las futuras generaciones: Derecho Internacional, Patrimonio Común y Edquidad Intergeneracional. 
Traducción de Máximo E. Gowland. Madrid: United Nations University Press, 1989. p. 69).
12  Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992.
13  WOLFF, Simone. Meio Ambiente x Desenvolvimento + Solidariedade = Humanidade …www.planalto.gov.br 
Brasília, dez. 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_67/artigos/Art_Simone.htm. 
Acesso em 29 nov.2010.
14  BORDIN, Fernando Lusa. Justiça entre gerações e a proteção do meio ambiente: um estudo do conceito de 
equidade intergeracional em direito internacional ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo-SP, Ano 13, 
nº 52. p. 37/61, out.-dez./2008, p. 42.
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Decorre desse princípio o reconhecimento do direito, de que cada indi-
viduo é titular, de viver num ambiente com qualidade e do dever de conserva-
ção ambiental, comum a toda sociedade e ao Poder Público:

Esse princípio refere-se ao reconhecimento do direito que cada indivíduo 
tem de viver em um ambiente com qualidade. Corresponde ao dever de sua 
conservação ambiental contínua que está contida no art. 225 da Constitui-
ção Federal, no qual existe a obrigação de que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essen-
cial à sadia qualidade de vida. A utilização do conceito impõe ainda, ao 
Poder Público e a toda a sociedade o dever de defender o meio ambiente e 
preserva-lo para as gerações presentes e futuras gerações. Dessa maneira, 
a Constituição propõe uma espécie de ética intergeracional, que traduz um 
desejo comum de justiça entre todas as gerações15.

Como princípio balizador do ordenamento jurídico, a equidade deve 
guiar o Poder Público nos processos decisórios concernentes à proteção am-
biental e ao desenvolvimento. Nessa medida, os Estados devem assumir obri-
gações relacionadas à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais 
e culturais, com base na prevenção de impactos e desastres ambientais e na 
reparação dos danos causados ao meio ambiente.

A par disso, como bem enfatiza Kiss16, o enfoque da Teoria da Equidade 
Intergeracional recai sobre os deveres da geração presente, olvidando o fato 
que a própria natureza do conceito exige que ele seja aplicado ao longo dos 
séculos, uma vez que seria impossível manter a mesma quantidade e quali-
dade de bens naturais para infinitas gerações que tendem a ser cada vez mais 
populosas, além do fato de não se saber as preferências das gerações futuras.

Ademais, não se pode esquecer que, assim como as futuras gerações, a so-
ciedade contemporânea tem o mesmo direito de usar e gozar dos bens naturais 
para sua sobrevivência e desenvolvimento, com igual bem-estar e dignidade.

Infere-se, assim, que somente a proclamação do direito das futuras gera-
ções face aos recursos naturais e culturais mostra-se insuficiente para realizar, 
com a eficiência requerida, a proteção do meio ambiente para atender as ne-
cessidades das infinitas gerações sucessivas.

Doravante, deve-se trazer ao centro das discussões a necessidade premen-
te de alteração do modelo de desenvolvimento enraizado na atual sociedade, 
fundado na utilização irracional e abusiva dos recursos ambientais, produção 
e o consumo de bens desnecessários e supérfluos, estimulados pelo crescimento 
da economia global, no consumo destinado à exibição, ostentação e opulência, 
baseado em falsas necessidades, desperdícios e geração de poluentes.

15  PATROCÍNIO, Wanda Pereira. Dicionário de Direitos Humanos. Disponível em: http://www.esmpu.gov.br/tiki-
index.php?page=Equidade%20intergeracional . Acesso em 30.11.2010.
16  KISS, Alexandre. O direito e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. Princípio da Precaução, 
Belo Horizonte, 2004. p. 7.
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3. desenvOlvImentO sustentável

É necessária uma profunda mudança de mentalidade e de comportamen-
tos e um ajuste de todos os setores da vida social para formação de um novo 
paradigma de desenvolvimento. Urgentes alterações nos padrões de consumo e 
produção são cogentes, para que, mesmo com utilização dos recursos naturais, 
estes sejam resguardados para as futuras gerações, respeitando a capacidade de 
auto-regeneração do meio ambiente e em observância à justiça intergeracional. 
A combinação entre o econômico, o social e o ambiental é o que se busca.

Com efeito, um novo modelo de desenvolvimento e de organização so-
cial consiste numa sociedade que se estruture e perpetue a partir de atividades 
ambientalmente saudáveis, com pressupostos técnicos e econômicos viáveis, 
de forma a permitir o equilíbrio entre os meios e os fins.

Este novo modelo de desenvolvimento, que se prega como indispensável 
para a sociedade atual é o Desenvolvimento Sustentável, inicialmente chama-
do Ecodesenvolvimento.

A propósito, a Constituição da República17 ao atribuir ao Poder e à co-
letividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes 
e futuras gerações no art. 225 refere-se à sadia qualidade de vida e, implicita-
mente, ao desenvolvimento sustentável.

A definição de Desenvolvimento Sustentável foi conferida pela Comis-
são Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da Orga-
nização das Nações Unidas18:

Desenvolvimento sustentável é um conjunto de processos e atitudes que 
atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de que 
as gerações futuras satisfaçam suas próprias necessidades.

A Declaração de Política de 2002 da Cúpula Mundial sobre Desenvol-
vimento Sustentável19 afirma que o desenvolvimento sustentável é construído 
sobre três pilares independentes e mutuamente sustentadores, sejam eles: de-
senvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. Este 
paradigma reconhece a complexidade e o inter-relacionamento de questões 
críticas como pobreza, desperdício, degradação ambiental, decadência urba-
na, crescimento populacional, igualdade de gêneros, saúde, conflito e violên-
cia aos direitos humanos.

O ponto crucial, portanto, para o desenvolvimento sustentável tido 
como essencial para a sociedade atual é a conciliação entre o direito ao desen-
volvimento socioeconômico e a proteção ao meio ambiente:

17  BRASIL (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília.
18  Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 1991. Nosso futuro comum. Ed. Fundação Getúlio 
Vargas, 2ª edição.
19 http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/RelatorioGestao/Rio10/Riomaisdez/documentos/680-
DeclaracaoPolitica
Joanesburgo.wiz (Acesso em 13. nov. 2009)
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Estes dois direitos encontram-se, portanto, em estreita relação quando se 
pensa em sustentabilidade a longo prazo: trata-se do direito do homem ao 
desenvolvimento sustentável, o qual surgiu como uma resposta às dificul-
dades cotidianas surgidas no exercício de direitos em princípio tão contra-
ditórios, como o direito ao desenvolvimento e o direito ao meio ambiente.20

Na mesma linha, da ligação entre o desenvolvimento socioeconômico e 
a proteção ambiental, leciona Milaré21:

Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os 
problemas ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento, 
atendendo-se às exigências de ambos e observando-se as suas inter-relações 
particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico e ecológico, 
dentro de uma dimensão tempo/espaço. Em outras palavras, isto implica 
dizer que a política ambiental não se deve erigir em obstáculo ao desenvolvi-
mento, mas sim em um de seus instrumentos, ao propiciar a gestão racional 
dos recursos naturais, os quais constituem a sua base material.

Nesse diapasão, a Constituição da República de 198822 avançou ao ins-
tituir, em seu art. 170, que a ordem econômica deve observar, dentre outros 
princípios, a defesa do meio ambiente (inciso VI).

Com o mesmo propósito de compatibilizar a atividade humana e pre-
servação do ambiente, os capítulos II e III do Título VII da Carta Magna23, 
que tratam, respectivamente, da política urbana e da política agrícola e fun-
diária e da reforma agrária, fazem referência à função social da propriedade, 
em cujo conceito se incluem a função econômica e social. Sobre o assunto, 
confira-se o magistério de D’Isep24:

[...] a função social da propriedade inclui a função econômica e ambiental, seja 
nas disposições constitucionais dos arts. 182 e 186, seja no conceito de pro-
priedade trazido pelo Novo Código Civil, em seu art. 1228, §1º, ou ainda no 
conceito de poluição (art. 3º, II, a e b, LPNMA) interpretado a contrario sensu.

Enfim, não há dúvida de que a Constituição buscou, de todas as formas, 
apontar na direção de que as atividades humanas devem sempre levar em conta 
a necessidade de se preservar o ambiente. Essa, aliás, a conclusão de Milaré25:

Na verdade, a nova Constituição captou como indisputável oportunidade o 
que está na alma nacional – a consciência de que é preciso aprender a convi-

20  WOLFF, Simone. Meio Ambiente x Desenvolvimento + Solidariedade = Humanidade … www.planalto.gov.br 
Brasília, dez. 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_67/artigos/Art_Simone.htm. Acesso 
em 29. nov.2010.
21  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 36.
22  BRASIL (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília.
23  BRASIL (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília.
24  D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito ambiental economico e a ISO 14000: análise jurídica do modelo de 
gestão ambiental e certificação ISO 14001. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 163.
25  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 211.
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ver harmoniosamente com a natureza -, traduzindo em vários dispositivos o 
que pode ser considerado como um dos sistemas mais abrangentes e atuais 
do mundo sobre a tutela do meio ambiente. A dimensão conferida ao tema 
não se resume, bem de ver, aos dispositivos concentrados especialmente no 
capítulo VI do Título VII, dirigido à ordem social, mas alcança também 
inúmeros outros regramentos insertos ao longo do texto nos mais diversos 
títulos e capítulos, decorrentes do conteúdo multidisciplinar da matéria.

A 70ª Conferência da Associação de Direito Internacional promulgou a 
“Declaração de Nova Déli sobre os Princípios de Direito Internacional rela-
tivos ao Desenvolvimento Sustentável” e estabeleceu, segundo D’Isep26, que a 
busca eficiente do desenvolvimento sustentável deve se orientar pelos seguin-
tes princípios: zelo pela utilização sustentável dos recursos naturais; igualda-
de e eliminação da pobreza; responsabilidade comum, mas diferenciada; pre-
caução aplicada à saúde, aos recursos naturais e ao ecossistema; participação 
do público e acesso à informação e à justiça; boa governança; integração e da 
interdependência; em particular no que confere aos direitos do homem e aos 
objetivos sociais, econômicos e ambientais.

As diretrizes que regem o desenvolvimento sustentável ganharam tanta 
importância que hoje ele é considerado direito, dever e princípio, firmado no 
ordenamento jurídico brasileiro, conforme assevera D’Isep27:

O “Desenvolvimento Sustentável” encontra no ordenamento jurídico 
brasileiro respaldo que não só justifica, como impõe sua aplicação prática. 
São diversas passagens da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 
6.938/1981) que primam por um melhor desempenho das atividades sobre o 
meio ambiente, promovendo sua recuperação, preservação e melhoria.

Voltando os olhos à equidade intergeracional, verifica-se que sua relação 
com o desenvolvimento sustentável se acentua na medida em que a justiça 
entre as gerações embasa as medidas de conservação e proteção do meio am-
biente. Diante disso, Kiss28 aponta o modelo de desenvolvimento sustentável 
como uma relação mais concreta para promoção da equidade intergeracio-
nal. Isso porque, nesse padrão de desenvolvimento, visa-se assegurar que os 
direitos econômicos, sociais e culturais sejam obtidos no futuro, devendo as 
condições para sua aquisição serem mantidas.

Tratam-se, assim, de institutos que servem um ao outro, complementan-
do-se e conferindo-se, mutuamente, eficácia e eficiência, na medida em que a 
Teoria da Equidade Intergeracional é base para as decisões de conservação e 
proteção ambiental, essenciais para o desenvolvimento sustentável, e este, por 
sua vez, ao ser implementado, assegura os recursos ambientais para realizar o 
direito das futuras gerações sem comprometer a atual geração.

26  D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito ambiental econômico e a ISO 14000: análise jurídica do modelo de 
gestão ambiental e certificação ISSO 14001. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 51.
27  Ibid. p. 54.
28  KISS, Alexandre. O direito e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. Princípio da Precaução, 
Belo Horizonte, 2004. p. 7.
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Portanto, o que se pode firmar é que se faz mister que a sociedade 
contemporânea se curve à justiça intergeracional, ao direito das gerações 
futuras e à responsabilidade com o meio ambiente que será legado e re-
formule o padrão socioeconômico, abandonando a produção e o consu-
mo excessivo e exploratório e acolhendo um processo de desenvolvimento 
sustentável alicerçado na harmonia entre o direito ao desenvolvimento e o 
direito ao meio ambiente.

4. COnClusões artICuladas

4.1 O direito das futuras gerações aos bens ambientais, em quantidade e qua-
lidade suficientes para seu desenvolvimento, tem sido reconhecido pela atual 
geração.

4.2 A justiça entre as gerações se fundamenta na igualdade de oportunidades 
de desenvolvimento socioeconômico, baseada na conservação dos bens natu-
rais utilizados pela presente geração.

4.3 O respeito ao direito das gerações futuras ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado que lhes proporcione vida digna e com bem-estar pode se 
dar por meio da adoção do modelo de desenvolvimento sustentável, que se 
pauta no atendimento às necessidades presentes sem comprometer a possi-
bilidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades.

4.4 Equidade Intergeracional e Desenvolvimento Sustentável devem ser uti-
lizados, em conjunto e simultaneamente, como instrumentos para proteção, 
conservação e adequada utilização dos recursos naturais.
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1. IntrOduçãO 

Embora a menção à criação de áreas com o objetivo de proteger am-
bientes naturais estivesse presente como um dos instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente (PNMA) desde seu texto original, em 1981, a 
criação de espaços territoriais especialmente protegidos (ETEP) foi instituída 
pela nova redação dada ao inciso VI do artigo 9° da Lei n. 6.938/81 por meio 
da Lei n.7.804/89. Esta alteração ampliou significativamente o campo de atu-
ação deste instrumento da PNMA. 

Todavia, para que a criação de espaços territoriais especialmente pro-
tegidos atinja seu objetivo de preservação ambiental, é imprescindível o en-
frentamento de um problema que frequentemente compromete os níveis de 
eficiência necessários para a preservação ambiental, qual seja: a regularização 
fundiária1. 

A questão fundiária no Brasil sempre foi objeto gerador de conflitos 
e vem se estendendo até os dias de hoje, com óbvias mudanças de interesse, 
mas, ainda, assim, protagonizando discussões polêmicas e inflamadas. 

A regularização fundiária de um ETEP implica necessariamente na or-
denação dos direitos e deveres dos titulares da posse e da propriedade das 

1 GUATURA, I. S.; CORRÊA, F.; COSTA, J.P.O.; AZEVEDO, P.U.E.. A questão Fundiária – Roteiro para a 
Solução dos Problemas Fundiários nas Áreas Protegidas da Mata Atlântica. Caderno n.1. 2ª Ed. São Paulo: 
CETESB, 1996: 07.
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terras que o integram. Mas, não só no estudo da forma de consolidação do 
domínio público ou privado da terra, que pode variar de acordo com a espé-
cie de ETEP, é analisado, como também os limites do uso do recurso natural 
por parte dos proprietários da área e das populações tradicionais2. Por fim, 
para alcançar seus objetivos, parte-se da utilização de instrumentos jurídicos, 
tais como: a desapropriação, a desocupação e o reassentamento.

O atual estudo entende a regularização fundiária em ETEP como um 
fim a ser alcançado, com a transferência de domínio das terras de um ETEP 
para o ente responsável e/ou para a delimitação das possibilidades de uso des-
sas terras, por meio de um processo de construção de políticas públicas e com 
o auxílio de instrumentos jurídicos vigentes. Nesse contexto, o problema de 
regularização fundiária em ETEP se inicia já na adoção do sistema nacional 
de proteção, que na verdade não existe, tendo em vista que, por se encontrar 
em leis esparsas, existe apenas um Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação (SNUC), que entrou em vigor dezenove anos depois da PNMA, e, de 
uma forma geral, importou o sistema norte americano em que a população 
nativa já havia sido praticamente extinta, quando do início da criação de áre-
as protegidas3. Assim, boa parte das Unidades de Conservação (UCs) previs-
tas pelo SNUC não permite a permanência de populações no seu interior, o 
que é o caso da categoria Parque Nacional (PARNA), objeto deste estudo. 

Entretanto, no Brasil, aproximadamente 80% das UCs, sendo 36% das 
UCs de uso indireto4, são ocupadas, e em geral por populações tradicionais. 
Como exemplo, os três primeiros PARNAs do Brasil (Itatiaia, Serra dos Ór-
gãos e Iguaçu) foram implantados nas regiões mais povoadas e, consequen-
temente, potencialmente mais sujeitas às intervenções, pressões e dificuldades 
quanto ao domínio público da terra, seja pelo grau de ocupação, seja pelo 
alto preço dos imóveis5. 

O fato de não admitir nenhum tipo de ocupação faz dos Parques, em 
qualquer esfera de governo, ainda mais difíceis de regularizar. Assim, se ques-
tiona a efetividade do procedimento utilizado pelo instrumento da PNMA 
de criação de ETEPs, quando estes necessitam de posse e domínio público de 
suas terras.

2  ROCHA, I. J. M.. Posse e domínio na regularização das unidades de conservação. In: Anais do III Congresso 
Brasileiro de Unidades de Conservação. Vol.1 – Trabalhos Técnicos. Fortaleza: Rede Nacional Pró-Unidades de 
Conservação: Fundação O Boticário de proteção da natureza, 2002, p.811-812: 812.
3  VALLEJO, L. R.. Unidades de Conservação: Uma discussão teórica à luz dos conceitos de território e políticas 
públicas. In: GEOgraphia. Ano 4, n. 8. Rio de Janeiro: UFF, 2003, p.77-106: 79.
4  LEUZINGER, M.D. Natureza e Cultura: Direito a um meio ambiente equilibrado e direitos culturais diante da 
criação de unidades de conservação de proteção integral e domínio público habitadas por populações tradicionais. 
Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável). Brasília: UNB, 2007:182.
5  ROCHA, L. G. M. da. Os parques nacionais do Brasil e a questão fundiária: o caso do Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental). Niterói: UFF, 2002: 50.
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2. métOdOs

A confecção deste estudo fundamentou-se em pesquisa bibliográfica e 
legislativa sobre o tema em questão, além da produção de entrevistas semi-
-estruturadas com informantes qualificados, que de acordo com a sua área de 
atuação ou com o seu conhecimento prático e científico sobre o tema, foram 
escolhidos de forma a englobar todos os possíveis atores envolvidos na ques-
tão da regularização fundiária de ETEPs Federais. 

Nesse sentido foram entrevistados: (i) Celso Carvalho6, Diretor de As-
suntos Fundiários Urbanos do Ministério das Cidades/DF; (ii) Gilberto de 
Paula Pinheiro7, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá; 
(iii) Guilherme Rodrigues8, Consultor Jurídico do Ministério do Meio Am-
biente; (iv) Leonardo da Rocha9, chefe do gabinete do superintendente do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA/RJ); (v) Marina Silva10, ministra do meio ambiente (2003-2008) e 
senadora pelo Estado do Acre (eleita em 1994 e em 2002); e, (vi) Waldemar 
Dantas11, chefe do setor de regularização fundiária da Diretoria de Unidades 
de Conservação de Proteção Integral (UCPIs) do Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade - ICMBio/DF. As entrevistas foram gravadas por dois meios 
de registro distintos, tiveram duração média de trinta minutos, ocorreram no 
período de outubro de 2008 a junho de 2009 e a sua publicação foi autorizada 
por escrito ou a entrevista foi realizada mediante plenária.

3. esPaçOs terrItOrIaIs esPeCIalmente PrOtegIdOs

Para melhor entendimento sobre a importância da mudança de redação 
dada ao instrumento da PNMA tratado no art. 9°, VI, da Lei n. 6.938/81, 
mister se faz analisar as duas formas de apresentação do mesmo.

Na redação original, dada pela Lei n. 6.938/81, é instrumento da PNMA 

“a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e 
as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e 
Municipal”. 

A redação atual foi dada pela Lei n. 7.804/89 e nela o instrumento da 
PNMA passa a ser, in verbis: 

6 Celso Santos Carvalho. Entrevista realizada perante o plenário de Regularização Fundiária no 13º Congresso 
Internacional de Direito Ambiental - Fundação Mokiti Okada. São Paulo: 04/06/2009.
7  Gilberto de Paula Pinheiro. Entrevista realizada no 13º Congresso Internacional de Direito Ambiental - Fundação 
Mokiti Okada. São Paulo: 04/06/2009.
8  Guilherme Estrada Rodrigues. Entrevista realizada perante o plenário de Regularização Fundiária no 13º 
Congresso Internacional de Direito Ambiental - Fundação Mokiti Okada. São Paulo: 04/06/2009.
9  Leonardo Gomes Martins da Rocha. Entrevista realizada no IBAMA/RJ. Rio de Janeiro: 27/05/2009.
10  Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima. Entrevista concedida por e-mail. Brasília: 17/06/2009.
11  Waldemar Pires Dantas. Entrevista realizada no Município de Macaé-RJ. Macaé: 20/10/2008.
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“a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Pú-
blico federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, 
de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas”.

Tal modificação ocorreu após a previsão Constitucional, no art. 225, 
§1°, III, para os espaços territoriais especialmente protegidos, ocorrida em 
1988. Neste contexto, importante destacar que o significado do termo espa-
ços territoriais especialmente protegidos (ETEP) é muitas vezes confundido 
com área protegida (AP) ou unidade de conservação (UC). 

A maior diferença, no entanto, está na abrangência do conceito, visto 
que os ETEPs constituem-se em gênero, como definido na Carta Magna de 
1988, capaz de englobar todos os demais conceitos de APs e UCs, estabeleci-
dos posteriormente por normas infraconstitucionais12, além dos demais espa-
ços de proteção específica, entendidos como os que têm previsão em normas 
esparsas13.

Assim, podem-se conceituar os ETEPs como espaços geográficos, pú-
blicos ou privados, dotados de atributos ambientais relevantes, que, por de-
sempenharem papel estratégico na proteção da biodiversidade existente no 
território nacional, requerem sua sujeição a um regime de interesse público, 
que estabeleçam limitações ou vedações do uso de seus recursos para fins de 
atividades econômicas14. 

Sequencialmente, a AP, espécie do gênero ETEP, teve sua previsão le-
gal com a elaboração e assinatura da Convenção da Diversidade Biológica 
(CDB), em 1992, e são classificadas de acordo com a suportabilidade dos 
ecossistemas às atividades antrópicas15. Vale destacar que no Brasil a AP tem 
sido utilizada de forma mais restrita, englobando apenas unidades de conser-
vação, territórios indígenas e territórios quilombolas16. 

Finalmente, UC, espécie do gênero AP, está tipificada no art. 2° da Lei n. 
9.985/2000, que institui o SNUC. Sendo o termo utilizado no país na definição 
de áreas de proteção da flora, fauna, corpos hídricos, clima, paisagens, micro-
-organismos e processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais17. 

Como se pode observar a mudança na redação do inciso VI do artigo 
9° da Lei n. 6.938/81 ampliou a aplicabilidade desse instrumento, que se res-
tringia à criação uma lista taxativa de quarto áreas a serem protegidas, para 
a criação de todos os ETEPs, fornecendo ao final do inciso um rol exemplifi-
cativo para sua aplicação.

12  PEREIRA, P.F.; SCARDUA, F.P.. Espaços territoriais especialmente protegidos: conceito e implicações jurídicas. 
In: Revista Ambiente e Sociedade. Vol. 11, n. 1. Campinas: jan. / jun. 2008, p. 81-97: 87-88. Disponível em: http://
www.scielo.br/pdf/asoc/v11n1/06.pdf  Data de Acesso: 15 de março de 2011.
13  LEUZINGER, M.D. Ob. Cit., p.122.
14  MILARÉ, E.. Direito do Ambiente doutrina – jurisprudência – glossário. 4ª Ed. rev. atual. E ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005: 358.
15  GARCIA, L. G.. Prefácio. In: PAZ, R. J. da; FREITAS, G. L. de; SOUZA, E. A. de. Unidades de Conservação no 
Brasil: História e Legislação. João Pessoa: Editora Universitária-UFPB, 2006, p.13-19: 15.
16  LEUZINGER, M.D. Ob. Cit., p.121.
17  SIMÕES, L. L. (coord.). Unidades de Conservação: Conservando a vida, os bens e os serviços ambientais. São 
Paulo: WWF-Brasil, 2008: 4.
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Nesse trabalho, utilizar-se-ão todas essas três tipologias, tendo ciência 
de suas distintas abrangências. No entanto, deter-se-á principalmente na UC 
espécie do gênero ETEP, tendo em vista que o objeto desse estudo são os 
Parques Nacionais. 

3.1 unidades de Conservação

O regime jurídico de limitação de uso das UCs pode ser mais ou menos 
rigoroso de acordo com a classificação dada pela Lei n. 9.985/2000, que as 
dividiu taxativamente em dois grandes grupos: (i) Unidades de Conservação 
de Proteção Integral - UCPI, com o objetivo básico de proteção da nature-
za, excluído o máximo possível da interferência humana, tem com regra a 
permissão apenas do uso indireto dos recursos naturais; e (ii) Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável - UCUS, cujo o objetivo básico é compatibi-
lizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos 
naturais18.

O primeiro grupo conta com cinco categorias (Quadro 1), sendo elas: 
Estação Ecológica - EE, Reserva Biológica - REBIO, Parque Nacional - 
PARNA, Monumento Natural - MN e Refúgio de Vida Silvestre - RVS. 

QUADRO 1: Unidades de Conservação de Proteção Integral previstas no SNUC

UCPI Posse e Domínio da Terra Uso da Terra
EE Pública Pesquisa e Educação
REBIO Pública Pesquisa e Educação
PARNA Pública Pesquisa, Educação e Turismo
MN Pública ou Particular Pesquisa e Educação
RVS Pública ou Particular Pesquisa e Educação

Fonte: Elaboração Própria.

O segundo grupo possui sete categorias elencadas (Quadro 2), e são elas: 
Área de Proteção Ambiental - APA, Área de Relevante Interesse Ecológico - 
ARIE, Floresta Nacional - FLONA, Reserva Extrativista - RESEX, Reserva 
da Fauna - RF, Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS e Reserva 
Particular do Patrimônio Natural -RPPN.

18  MILARÉ, E.. Ob. Cit., p. 371 e 376.
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QUADRO 2: Unidades de Conservação de Uso Sustentável previstas no SNUC

UCUS Posse e Domínio da Terra Uso da Terra
APA Pública ou Particular Limitações para terras particulares
ARIE Pública ou Particular Limitações para terras particulares
FLONA Pública Permitida estada de populações tradicionais
RESEX Pública Permitido o uso para população extrativista
RF Pública Permitida a comercialização de produtos resul-

tantes de pesquisas
RDS Pública Direito real de uso para população tradicional
RPPN Particular Pesquisa, Educação e Turismo

Fonte: Elaboração Própria.

Em relação à questão da regularização fundiária, as UCs, que devem 
ser constituídas em terras de posse e domínio público, são as causadoras dos 
principais conflitos, visto que necessitam de desapropriação das terras parti-
culares que se encontram dentro dos seus limites.  

De acordo com o exposto anteriormente possuem essa característica: 
as UCPIs - Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional; e as 
UCUSs - Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva da Fauna, Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável. 

Neste contexto, destaca-se que a questão de regularizar a situação fundi-
ária é de extrema importância para qualquer uma das sete categorias apresen-
tadas, desde que possuam: (i) terras particulares, (ii) terras públicas que não 
estão em posse do Estado, e/ou (iii) terras públicas que não estão em domínio 
do Poder Público responsável pela UC em questão. 

Mais uma vez, é importante enfatizar que nesse estudo focar-se-á nos 
PARNAs, um ETEP da categoria de UCPI que, segundo o Regulamento dos 
Parques Nacionais Brasileiros (Decreto n. 84.017/1979), são formados por 
áreas geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais excep-
cionais, objeto de preservação permanente, submetidas à condição de inalie-
nabilidade e indisponibilidade no seu todo, tendo como finalidade a ciência, 
a cultura, a educação e a recreação.

4. O PrOblema da regularIzaçãO fundIárIa em esPaçOs terrItOrIaIs 
esPeCIalmente PrOtegIdOs

A efetiva implantação de um ETEP precisa necessariamente passar pela 
ordenação dos direitos e deveres dos titulares da posse e propriedade das ter-
ras integrantes do referido ETEP. Em se tratando da categoria UC, o mesmo 
acontece, seja ela de proteção integral, ou de uso sustentável. Caso esta re-
queira posse e domínio público da terra, a área que for particular deve, em 
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regra, ser desapropriada19; caso a posse e o domínio possam ser mistos, serão 
conciliados, limitados e regulamentados os usos permitidos20. Nesse sentido, 
regularização fundiária é um dos alicerces para a gestão de qualquer ETEP e 
em qualquer esfera de governo. 

Entretanto, apesar do direito de propriedade e do instituto da desapro-
priação estarem assegurados constitucionalmente, este problema afeta todas 
as UCs de domínio público do Brasil21, como afirma de forma incisiva Gui-
lherme Rodrigues que as UCs federais somam mais de 70 milhões de hectares, 
e que nenhuma está regularizada. Em geral, o Decreto que a institui é o últi-
mo procedimento administrativo em relação à sua criação22.

Ao tomar ciência da imprescindibilidade da regularização fundiária e 
constatar-se a sua inexequibilidade, questionam-se os possíveis motivos para 
a permanência deste problema. 

Fazendo o recorte para o objeto desse estudo, destaca-se, em caráter 
exemplificativo, a situação fundiária dos Parques Nacionais do Estado do 
Rio de Janeiro (Quadro 3), de responsabilidade, desde 2007, do ICMBio, 
onde nenhum se apresenta como regularizado. É importante frisar, desde já, 
que os dados apresentados tratam apenas de titularidade de domínio, sem 
incluir posses que possam existir.  

QUADRO 3: Situação Fundiária dos Parques Nacionais do Estado do Rio 
de Janeiro.

Parque Nacional Ano de Criação Situação Fundiária
Itatiaia 1937 33% terras públicas
Restinga de Jurubatiba 1998 0% regularizado
Serra da Bocaina 1971 31% terras públicas
Serra dos Órgãos 1939 30% terras públicas
Tijuca 1961 80% terras públicas

Fonte: Adaptado de IBAMA, 200923.

 
Em relação ao Parque Nacional de Itatiaia, o mais antigo PARNA do 

Brasil, em dezembro de 2010 mais dois imóveis rurais foram desapropriados, 
somando um valor de R$ 332 mil, e passaram para a titularidade do ICMBio. 
Ainda assim, mais da metade da Unidade continua irregular em seu aspecto 
fundiário24.

19  Artigos 9°, §1°; 10, §1°; 11, §1°; 17, §1°; 18, §1°; 19, §1°; 20, §2°; da Lei n°. 9.985/2000.
20  Artigos 12, §1°; 13, §1°; 15, §2°; 16, §2°; 21, caput e §2°; da Lei n°. 9.985/2000.
21  LEUZINGER, M.D. Ob. Cit., p.170.
22  LEUZINGER, M.D. Ob. Cit., p.169.
23  IBAMA; Gerência Executiva do Estado do Rio de Janeiro; NUC, Núcleo de Unidade de Conservação. Unidades 
de Conservação Federais do Estado do Rio de Janeiro: Situação da Gestão da Unidade de Conservação. Rio de 
Janeiro: 2009. (Dados gentilmente fornecidos por Leonardo Gomes Martins da Rocha).
24  BEZERRA, T. M.. Governo investe R$ 332 mil na regularização fundiária do Parque Nacional do Itatiaia. 
Brasília: 08 de dezembro de 2010. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/noticias/governo-investe-r-332-mil-na-
regularizacao-fundiaria-do-parque-nacional-do-itatiaia/?searchterm=regularização Acesso: 17 de março de 2011.
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No contexto apresentado, o mosaico patrimonial, a realidade de confli-
tos, dificuldades, despreparos e demora dos procedimentos de regularização 
fundiária nos ETEPs também representam um grande obstáculo à implan-
tação e ao manejo das áreas naturais protegidas, no Brasil. Nesse sentido, o 
patrimônio a conservar somente quando estiver totalmente na posse indis-
cutida do Estado, poderá ser realmente conservado25. Para melhor analisar 
a questão imprescindível se faz discorrer sobre o processo de regularização 
fundiária vigente.

5. PrOCedImentO e POlítICa da regularIzaçãO fundIárIa em unIdades de 
COnservaçãO

De uma maneira geral, o processo de regularização fundiária em UC, 
categoria de ETEP, é o mesmo em todas as esferas de governo, pois se trata 
da transferência de domínio de uma determinada propriedade, constante no 
interior da UC, para o ente público correspondente. Esta pode ocorrer por 
diversos institutos jurídicos, dentre os quais estão: a desapropriação de um 
bem particular, a transferência de um bem público de uma esfera para a ou-
tra, a doação, a compra e venda, entre outros. Todavia, pode haver variações 
de procedimentos e na competência dos órgãos, que aceleram ou retardam o 
processo. 

Inicialmente é importante destacar que o procedimento de regularização 
fundiária em UC não se encontra previsto de forma completa em apenas um 
diploma legal, nem mesmo em todos os diplomas que tratam do tema é possí-
vel obter a visão clara de suas etapas e minúcias. Dessa forma, é preciso usar 
o recurso dos conhecimentos registrados pelos técnicos responsáveis pela sua 
execução, seja em roteiros, guias, ou por entrevistas pessoais. 

No momento de criação de uma UC, são delimitados os limites da mes-
ma. A partir da delimitação, deve-se iniciar o processo de verificação da situ-
ação da propriedade e posse, ou seja, o processo de Regularização Fundiária. 
Esse processo é dividido em cinco etapas: demarcação, levantamento fundiá-
rio, vistoria, avaliação e aquisição de terras26. 

Na demarcação, como em todo o processo de regularização fundiária, 
deverá ser empregado o Sistema de Posicionamento Global (GPS) para con-
firmar os dados e documentos levantados, conforme disposto no art. 10, V, 
da Instrução Normativa (IN) do ICMBio n. 02/2009 que trata dos documen-
tos necessários para a instauração do processo de regularização fundiária em 
UCs Federais.

Em seguida, produz-se um diagnóstico da situação fundiária da área em 
estudo. Onde, segundo Leonardo da Rocha, faz-se um levantamento prévio, 

25  GUATURA, I. S. et. al. Ob. Cit., p. 07.
26  IBAMA.  Regularização Fundiária. IBAMA, 1999. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/siucweb/guiadechefe/
guia/d-1corpo.htm Acesso: 05 de março de 2010.
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que irá espacializar e mapear a quantidade de áreas públicas, particulares, 
ocupações e terras que não apresentam proprietários. 

De uma forma geral, as UCs apresentam um mosaico patrimonial que 
se forma de parcelas de: (i) propriedade do Estado, algumas ocupadas por 
posseiros; (i) propriedade de particulares, algumas com domínio indefinido 
e documentação insuficiente; (iii) de terras devolutas ou terra de ninguém, 
algumas ocupadas por posseiros27. Nesse sentido, Waldemar Dantas relata a 
heterogeneidade da “malha fundiária” nacional listando a existência de ter-
ras: particulares; da União; acrescidas de terrenos de marinha; estaduais; e, 
posses sem titulação dentro das UCs nacionais. 

No caso dos PARNAs, que são UCs que requerem posse e domínio pú-
blico das terras, será necessário, além do Decreto de criação, um Decreto 
expropriatório que declare aquelas terras de utilidade pública ou de interesse 
social para fins de desapropriação. A partir dessa declaração devem ser ini-
ciadas as medidas cabíveis para efetivar a desapropriação, seja ela judicial ou 
extrajudicial.

Nesse contexto, de suma importância é a pesquisa cartorial, etapa na 
qual se possibilita a identificação real da dominialidade das terras em questão, 
e consiste no levantamento da cadeia sucessória dos imóveis visando identifi-
car e conhecer a situação real da totalidade das ocupações sobre alegações de 
posse ou propriedades dos imóveis, por meio da análise das certidões solicita-
das aos cartórios de registro, bem como das terras consideradas devolutas28.

Após o levantamento de todas as parcelas imobiliárias e de posse da 
relação de escrituras (ou documentos correspondentes), faz-se o estudo de-
talhado de cada parcela territorial imobiliária da área realmente ocupada e 
da área constante no registro de imóvel. De forma a obter área remanescente 
dessas parcelas e a área ocupada pela criação da UC, definidas a partir dos 
alinhamentos que formam o polígono que define o seu limite29. 

Posteriormente ao levantamento da malha fundiária, de acordo com o 
art. 7° da IN do ICMBio n. 02/2009, é elaborado um laudo fundiário indi-
vidual onde deve estar especificado o total de títulos que compõe o imóvel 
e quais são os registros, tudo em uma lista discriminada e com as referidas 
cópias em anexo. Esses estudos técnicos e jurídicos individuais encaminharão 
propostas de aquisição de parte do patrimônio imobiliário que não seja de 
domínio do Estado, provocando iniciativas administrativas ou judiciais, quais 
sejam: (i) as ações discriminatórias – quando o domínio da terra for indefini-
do ou se tratar de terras devolutas – e (ii) as ações desapropriatórias – quan-
do as terras forem de domínio particular30. Para a instrução de qualquer um 

27  GUATURA, I. S. et. al., Ob. Cit., p. 07.
28 CARDOSO, M. E. S. Orientações para Regularização Fundiária (Guia de Chefe). IBAMA: 1998. Disponível em: 
http://www.ibama.gov.br/siucweb/guiadechefe/guia/anexos/anexo12/index.htm Acesso: 05 de março de 2010.
29  VIEIRA, S.J.; ORTH, D. M.; DEBERTIR, E.; HASENACK, M.. Regularização Fundiária em Unidade de 
Conservação. In: Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário. Florianópolis: UFSC, 19 a 23 de 
Outubro 2008: 2.
30  GUATURA, I. S. et. al.. Ob. Cit., p. 09-10.
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desses processos, seja na esfera administrativa ou judicial, é imprescindível o 
atendimento de alguns requisitos específicos de cada ação. 

O processo discriminatório deve ser instruído com o memorial descritivo 
da área em questão. Importante ressaltar que independentemente do proces-
so ser administrativo ou judicial o requisito de instrução é o mesmo, estando 
disposto na Lei Federal n. 6.383/1976. 

No caso do processo de desapropriação judicial, os requisitos encontram-
-se, de forma geral, no artigo 13 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 que dispõe sobre 
a petição inicial; e, de forma específica no artigo 36, § 1° da IN n. 02/2009. 

Por fim, no caso do processo de desapropriação administrativo, ou ex-
trajudicial os requisitos se encontram na IN do IBAMA n. 09/2003 e na IN 
do ICMBio n. 02/2009.

Constituído o processo, deverá ser realizada, segundo a Lei Federal n. 
6.383/1976, em caráter obrigatório, o quanto antes, a vistoria para a identi-
ficação dos imóveis e demais diligências necessárias. Após a instrução dos 
processos e a vistoria, passa-se para a etapa probatória, onde se avalia a legi-
timidade jurídica da documentação levantada, bem como a cadeia dominial 
da propriedade; para que se assegure quem é o real proprietário do imóvel. 

Cumpridas as etapas de demarcação, levantamento fundiário e vistoria, 
com a devida comprovação da cadeia dominial do imóvel, o processo deve 
ser analisado juridicamente pela Procuradoria competente, que, emitindo pa-
recer favorável, possibilitará o início da avaliação do bem. Em sequencia, é 
aberto prazo para que o expropriado se manifeste sobre o valor do imóvel; em 
caso de acordo é efetuado o pagamento e realizada a transferência de domí-
nio, caso contrário será proposta a ação judicial competente.

Destaca-se que, de acordo com o art. 4°, parágrafo único, da IN n. 
02/2009, as etapas poderão ter sua ordem de observância alterada em razão 
do princípio da eficiência e em prol da razoabilidade e da racionalidade no 
emprego dos recursos públicos.

Posteriormente buscar-se-á a consolidação patrimonial das áreas abran-
gidas pela UC para que todas figurem com um único registro como proprie-
dade do ente federativo correspondente. Essa consolidação acontece com a 
transferência de domínio dos bens particulares, ou públicos de outras esferas 
de governo, para o ente público responsável pela UC em questão, após a de-
sapropriação, a doação, a compra e venda, a desocupação, ou outro instru-
mento jurídico apropriado. 

5.1 apontamentos sobre o Procedimento administrativo da desapropriação

Na Esfera Administrativa Federal, a responsabilidade pelo processo 
de regularização fundiária era, até 2007, do IBAMA que, em 16 de outu-
bro de 1998, instituiu a IN n. 02, destinada a estabelecer e uniformizar o 
procedimento administrativo acerca do processo de identificação, criação e 
regularização fundiária de UC. Em 2003, o mesmo Instituto, fundamenta-
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do na Constituição Federal de 1988 e levando em consideração as Leis nos 
9.985/ 2000 e 4.132/1962, o Decreto-Lei n. 3.365/1941, a Medida Provisória 
n. 2.183-56/2001, e o Decreto n. 4.340/2002, publicou a IN n. 09/2003 que era 
utilizada integralmente para efetuar a regularização fundiária das UCs de sua 
competência até setembro de 2009. 

Atualmente a responsabilidade desse processo é do ICMBio que , segun-
do Waldemar Dantas, ainda está se organizando, conta com poucos funcioná-
rios especializados na questão e que tem de abranger todo o território nacional. 
A escassez de pessoal agrava um problema institucional, que se apresenta na 
fase de comprovação de legitimidade jurídica dos documentos apresentados 
no processo de regularização fundiária, visto que a estrutura jurídica do órgão 
ambiental não é voltada para esse fim e sim ao procedimento do Instituto como 
um todo, ou seja, o mesmo procurador que cuida da regularização também 
trata de todas as outras questões administrativas, no Brasil inteiro.

Em 3 de setembro de 2009, o ICMBio, publicou a IN n. 02, que regula os 
procedimentos técnicos e administrativos para a indenização de benfeitorias 
e desapropriação de imóveis rurais localizados em UCs federais de domínio 
público. Tal IN entrou em vigor na data de sua publicação e revogou todas as 
disposições em contrário. Nesse contexto, vale ressaltar que a IN do ICMBio 
n. 02/2009 não revoga expressamente a IN do IBAMA n. 09/2003, esta per-
manece em vigor naquilo que não contrarie a norma mais recente. Todavia, 
são poucos os dispositivos que não são abrangidos pela nova normativa, den-
tre os quais se destaca o art. 2°, que se refere aos requisitos para a regulariza-
ção fundiária em UCs federais.

Um dos pontos mais importantes alterados com a publicação da IN n. 
02/2009, foi a necessidade de comprovação da cadeia dominial, que era até a 
origem e passa a ser de trinta anos. No entanto, a IN n. 02/2009 em seu artigo 
13, ainda, prevê quatro situações em que a comprovação da cadeia dominial 
será necessária até a origem. Esse artigo, embora necessário para a compro-
vação segura do proprietário, pode abrir uma brecha para que os processos 
administrativos de desapropriação não ocorram sempre com a celeridade de-
sejada. Nesse ponto, vale observar com que frequência as exceções, previstas 
no artigo 13 da IN n. 02/2009 ocorrem, para que não acabem por inviabilizar 
a simplificação da comprovação da cadeia dominial. 

Todavia, de acordo com Lima31, a IN n. 02/2009 significa a solução para 
“mais de mil” processos que estão sobrestados em virtude de problemas que 
não eram contemplados pela norma antiga, ainda do IBAMA. Como a prio-
ridade de aplicação dos recursos provenientes da compensação ambiental 
para a regularização fundiária de UC, esta IN deverá facilitar a execução 
de processos emperrados por entraves burocráticos, somando, nos próximos 
anos, um montante de aproximadamente R$ 250 milhões em indenizações. 

31  LIMA, J. R.. ICMBio vai aplicar R$ 250 milhões na regularização fundiária de unidades de conservação. Brasília: 
08 de setembro de 2009. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/ Acesso: 13 de março de 2011.
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6. PrOblemas exIstentes na regularIzaçãO fundIárIa dOs Parques naCIOnaIs

Para que os programas de implantação e regularização dos PARNAs 
obtenham a efetividade a que se destinam, é incontroversa a necessidade da 
regularização fundiária efetiva das terras abrangidas, independente de serem 
eles relacionados ao enquadramento das questões sociais envolvidas, ou às 
ações de fiscalização, implantação de infra-estrutura de apoio às atividades 
administrativas, de visitação pública e de pesquisa científica32.

No entanto, ter um PARNA com sua questão fundiária totalmente re-
gularizada, requer o cumprimento de inúmeros requisitos e em diversas eta-
pas do procedimento, como exposto nas seções anteriores. As peculiaridades 
de cada etapa e a diversidade de instituições envolvidas ampliam a complexi-
dade do processo. Nesse sentido, os imprevistos e as dificuldades se tornam, 
até mesmo, previsíveis. Pois como expõe Guilherme Rodrigues: 

“Observa-se que a situação fundiária no Brasil como um todo é uma bagun-
ça completa. Chega a ser surreal as situações que encontramos em instaurar 
processos”.

Nesse contexto, pretende-se, agora, elencar alguns dos problemas consi-
derados com prioritários nessa questão de regularização fundiária.

6.1 Problema documental/Cartorial: malha fundiária

A identificação e comprovação da malha fundiária constante em um 
PARNA é um dos problemas mais difíceis de ser solucionado, pois na verda-
de retrata a existência de um mosaico de problemas fundiários, com diversas 
repartições, tais como: (i) sobreposição de títulos sobre a mesma área; (ii) 
títulos sem origem em domínio anterior; (iii) títulos particulares sobre terras 
devolutas; (iv) títulos da mesma origem em áreas diferentes; e (v) títulos for-
jados em cartório33. 

Nesse sentido Marina Silva afirma que a grande dificuldade para a mon-
tagem da cadeia dominial das propriedades que precisam ser regularizadas é 
devido à fragilidade e precariedade da documentação que atesta a titularida-
de das mesmas, estando presente em todas as regiões do País, mas, que ocorre 
com maior intensidade no norte e centro-oeste.

É importante destacar que além dos problemas de levantamento carto-
rial e dominial, a maioria das propriedades possui outro problema documen-

32  COSTA NETO, J. B.. Limites impostos aos trabalhos de implantação efetiva de unidades de conservação de 
proteção integral em decorrência da falta de regularização fundiária. In: Anais do III Congresso Brasileiro de 
Unidades de Conservação. Vol.1 – Trabalhos Técnicos. Fortaleza: Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação: 
Fundação O Boticário de proteção da natureza, 2002, p.810-811.
33   TELEGINSKI, A.. Dificuldades da Regularização Fundiária nas Unidades de Conservação. In: Anais do III 
Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Vol.1 – Trabalhos Técnicos. Fortaleza: Rede Nacional Pró-
Unidades de Conservação: Fundação O Boticário de proteção da natureza, 2002, p.813.
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tal, pois embora devessem, não estão georreferenciadas, fato que aumenta a 
complexidade e encarece todo o processo. 

6.2 Problema financeiro: escassez de recursos

Outro problema que já se apresenta no ato de criação do PARNA é a 
escassez de recursos financeiros, visto que praticamente nenhum PARNA é 
criado com previsão orçamentária para a regularização fundiária. No enten-
der de Pádua34, a falta de recursos financeiros tem gerado uma série de outros 
problemas, como a redução da área de Parques Nacionais, e ainda mudanças 
inadequadas de categoria de manejo (transformando-os em UCs que não exi-
jam posse e domínio público). Também apontam que a ausência de recursos 
financeiros contribui para dificultar a regularização fundiária os entrevista-
dos Celso Carvalho e Gilberto de Paula Pinheiro.

Ainda, para Guilherme Rodrigues a questão orçamentária, se apresenta 
como uma grande dificuldade, e acrescenta que a própria estruturação do 
ICMBio vem encontrando percalços de toda ordem, inclusive orçamentários, 
tendo em vista que é de conhecimento geral que o orçamento dos órgãos am-
bientais é absolutamente insuficiente. 

Importante ressaltar que com o objetivo de resolver a questão da falta 
de previsão orçamentária o deputado Ernandes Amorim (PTB-RO) propôs 
em 03/12/2008 o Projeto de Lei n. 4.433/2008 para alterar a Lei n. 9.985/2000, 
no sentido de obrigar que a criação de uma UC esteja sempre acompanhada 
de uma previsão orçamentária para a desapropriação e desocupação das áre-
as. Tal projeto, no entanto, foi arquivado em 31/01/201135. 

Por outro lado, Leonardo da Rocha discorda da falta de recursos finan-
ceiros, alegando que nos anos de 2000 e 2001, por exemplo, o IBAMA teve 
dinheiro para a regularização fundiária e não conseguiu gastar o recurso. 

No mesmo entendimento, Waldemar Dantas justifica que o aumento 
do potencial de recursos para a regularização fundiária se iniciou com o art. 
36 da Lei do SNUC, e assegura que o mesmo representou um grande avanço 
para a questão da regularização fundiária. Entretanto, a questão da com-
pensação ambiental disposta nesse artigo é deveras polêmica, estando hoje 
regulada pelo Decreto n. 6.848/2009, que alterou e acrescentou dispositivos 
no Decreto n. 4.340/2002. 

Nesse sentido, Marina Silva enfatiza que o grande problema da regulari-
zação fundiária em UC tem sido a consolidação institucional e legal da com-
pensação ambiental, pois o que poderia representar uma significativa oportu-
nidade de minimizar a pendência jurídica existente, com expressivos ganhos 

34  PÁDUA, M.T. J.. Unidades de Conservação muito mais do que Atos de Criação e Plano de Manejo. In: MILANO, 
M. S. (org.). Unidades de Conservação: Atualidades e Tendências. Curitiba: Fundação O Boticário de Proteção a 
Natureza, 2002, p. 03-16; 06.
35  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projetos de Lei e outras proposições – PL-4433/2008. Disponível em: http://
www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=418927Acesso: 16 de março de 2011.
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para a gestão de UCs, está sendo “desperdiçada” pelo Decreto n. 6.848, de 
14 de maio de 2009, que estabeleceu um teto de 0,5% sobre o valor do inves-
timento para o cálculo da compensação ambiental. Segundo a entrevistada 
tal decreto

“representa um significativo retrocesso para a gestão de UCs, incluída a re-
gularização fundiária, que tem na compensação ambiental a principal fonte 
de receita”.

6.3 Problema Institucional: falta de Comprometimento e vontade Política, e a 
desestrutura administrativa

O quadro fundiário dos PARNAs retrata os efeitos de uma sucessão 
de políticas públicas pouco comprometidas com a regularização fundiária 
dos espaços protegidos, bem como, com a regulação e guarda do patrimônio 
imobiliário florestal36. Segundo Azevedo37, muitas dessas políticas também 
devem ser responsabilizadas pela criação de UCs com pouca ou nenhuma 
analise prévia das consequências patrimoniais, criando Parques que jamais 
saíram do papel. A criação de PARNAs sem correspondente de implemen-
tação fez nascer os chamados “parques de papel”, ou seja, aqueles criados 
sem nenhuma manifestação de territorialidade, compostos por vários imóveis 
particulares, com os mais variados usos38 é um dos mais escandalosos retratos 
da displicência ou irresponsabilidade administrativa.

Esse desinteresse político sobre a questão de preservação da biodiversi-
dade e a negligência ao se criar um PARNA são fatores que resultam em uma 
transgressão legal, tendo em vista que, segundo a Lei n. 9.985/2000, a cria-
ção de qualquer UC requer a existência prévia de consulta pública e estudos 
técnicos. Além de infração à própria Constituição, pois se o Estado criar um 
PARNA e afetar o bem particular a utilidade pública sem que haja o devido 
procedimento expropriatório, ele estará infringindo o direito de propriedade 
e o direito a indenização prévia e justa em caso de desapropriação.

Evidenciando a existência do problema do desinteresse político, Gilber-
to de Paula Pinheiro assegura que se houvesse vontade do Estado acoplada 
a uma política específica e em seguida a regularização fundiária, certamente 
que os problemas fundiários e os danos ambientais seriam menores, possibi-
litando a criação de um ponto de equilíbrio entre o ser humano e a natureza.

A falta de política adequada muitas vezes não traduz apenas o desinte-
resse, mas é reflexo de uma parca estrutura político-administrativa. Assim, 

36  AZEVEDO, P. U. E.. Implementando as Unidades de Conservação: Particularidades da Regularização Fundiária 
In: MILANO, M. S.(org.). Unidades de Conservação: Atualidades e Tendências. Curitiba: Fundação O Boticário 
de Proteção a Natureza, 2002, p. 17-30: 18.
37  AZEVEDO, P.U. E.. Ob.Cit.
38  AZEVEDO, P.U.E.. Ob. Cit. , p. 18.
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sobre a organização das instituições competentes para exercer a política de 
regularização fundiária em UCs, Graf e Oréfice39 informam que estas se en-
contram desaparelhadas, e esse sucateamento dos órgãos ambientais e de 
regularização fundiária na União e nos Estados, dificultam o ajuizamento 
de ações discriminatórias e a identificação de terras devolutas vocacionadas 
à conservação da natureza. No mesmo entendimento Guilherme Rodrigues 
assevera que falta pessoal para trabalhar e, Celso Carvalho que falta capa-
citação técnica. Como exemplo, o PARNA das Araucárias/SC tem apenas 
um servidor lotado para trabalhar, fazendo com que diversas atividades do 
PARNA fiquem prejudicadas40

Leonardo da Rocha fundamenta a existência de um problema institu-
cional pela falta de cultura dos órgãos ambientais com a questão fundiária. 
Segundo o entrevistado, esse despreparo existe, pois o Instituto é tratado ape-
nas como órgão ambiental, enquanto o INCRA é órgão de regularização 
fundiária.

A questão de desestruturação administrativa é amplamente conhecida 
e abordada no Brasil, principalmente quando se fala da esfera ambiental. 
Todavia, algumas medidas podem ser vistas como um início para a solução 
desses problemas. No entender de Marina Silva a criação do ICMBio repre-
sentou um passo fundamental na tentativa de superar os conhecidos proble-
mas de ordem administrativa/organizacional do setor ambiental federal.

6.4 Problema Judicial: o desconhecimento e a Corrupção

O fato das UCs atraírem capital internacional, em determinados mo-
mentos, faz com que o objetivo da preservação perca para a corrupção, e 
com isso muitos “Parques de papel” foram criados não pelos fatos expostos 
no item anterior, mas apesar de nunca saíram do papel e muito menos serem 
regularizados41, receberam capital para tanto. 

Ainda, no que tange à questão da corrupção, importante destacar a exis-
tência, no Estado de São Paulo, da chamada “Indústria da Indenização”, 
onde as perícias atribuem preços fantásticos e exorbitantes para fins de de-
sapropriação das terras e, ainda, há a existência de registros falsos, nulos ou, 
pelo menos, duvidosos de aquisição de propriedade42.

Tal problema se amplia, pois os proprietários, ante a instituição Parques 
em suas propriedades, iniciam uma ação requerendo indenização sob a alega-

39  GRAF, A.C.; ORÉFICE, C.(coords.). Regularização Fundiária em Unidades de Conservação. In: Anais do 
III Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Vol.1 –Trabalhos Técnicos. Fortaleza: Rede Nacional Pró-
Unidades de Conservação: Fundação O Boticário de proteção da natureza, 2002, p.803-805.
40  TAVARES. S.. Comunidade muda de opinião sobre parque após participar da elaboração do plano de manejo. 
Brasília: 18 de novembro de 2010. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/noticias/comunidade-muda-de-opiniao-
sobre-parque-apos-participar-da-elaboracao-do-plano-de-manejo Acesso: 20 de março de 2011.
41  GARCIA, L.G.. Ob. Cit., p.18.
42  TELEGINSKI, A.. Ob. Cit., p.813.
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ção de que estão limitados na exploração econômica do imóvel, mesmo que 
este sequer tenha sido utilizado e/ou explorado43. 

O custo exponencial dessas demandas desenfreadas afronta a cidadania, 
somando cerca de 50 (cinquenta) bilhões de dólares norte americanos, só no 
Estado de São Paulo. E, por mais espantoso que seja as ações, frequente-
mente, são temerárias, calcadas em atos registratórios imprecisos, lacunosos 
e imprestáveis44. 

Campos Júnior45 arrisca uma justificativa alternativa para a prolifera-
ção de decisões injustas e onerosas. Segundo ele, as mesmas são proporciona-
das pela carência de conhecimentos de Direito Administrativo, Ambiental e 
Constitucional dos magistrados.

Esse desconhecimento é compreensível tendo em vista que as lides am-
bientais trazem questões relativamente novas. Nesse sentido Vladimir Passos 
de Freitas, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, informa 
que o judiciário é formado por juízes que não são especializados, tendo em 
vista que os conceitos ambientais são novos e a matéria é difícil46. 

Uma opção sugerida para solucionar esse problema, que já vem sendo exe-
cutada em alguns Estados do país, é a criação de varas especiais para o tratamen-
to das questões ambientais, ou seja, uma Vara Ambiental, Agrária e Residual. A 
especialização de Varas mostra-se como uma das melhores soluções para que se 
possa alcançar a efetividade das ações judiciais. A medida vem demonstrando 
mais agilidade na solução de litígios e maior segurança às partes47. Vladimir de 
Passos Freitas assegura que ao especializar a vara, o juiz se capacita e se especia-
liza, conhece os peritos e desenvolve novas técnicas de conciliação48.

6.5 Problema legislativo: necessidade de novo marco legal

Outra questão que não pode ser esquecida é a falta de mecanismos legis-
lativos e critérios específicos para a regularização fundiária dos PARNAs, e 
das UCs em geral, que é considerada por alguns autores como a gênese desse 
mal crônico no Brasil49. 

Como visto anteriormente, o INCRA possui legislação especifica sobre 
a questão da regularização fundiária para reforma agrária, o que não acon-

43  CAMPOS JÚNIOR, R. A.. O conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente: A questão da 
indenização das áreas de preservação florestal. 1ª ed. 5ª reimpre. Curitiba: Juruá, 2009: 198.
44  TEIXEIRA JÚNIOR, P. P.. Regularização Fundiária e Unidades de Conservação – A experiência do Ministério 
Público de São Paulo. In: MILANO, M. S.(org.). Unidades de Conservação: Atualidades e Tendências. Curitiba: 
Fundação O Boticário de Proteção a Natureza, 2002, p. 40-50.
45  CAMPOS JÚNIOR, R. A. Ob.Cit., p. 197.
46  O ESTADO DE SÃO PAULO. Varas Ambientais. In: O Estado de São Paulo – Editorial. 06 de abril de 2009. 
Disponível em: http://www.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=452 Acesso: 15 de março de 
2011.
47  JORNAL DA ABRAMPA. Ampliam-se Varas Ambientais no Brasil. In: Jornal da ABRAMPA – Associação 
Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente. Ano 2, n.08, Set/Out, 2005. p. 03. 
48  O ESTADO DE SÃO PAULO. Op. Cit.
49  TELEGINSKI, A.. Ob. Cit., p.813.
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tece quando o fim da regularização fundiária é um ETEP, tendo em vista que 
mesmo com o advento da IN n°. 02/2009 o processo desapropriatório judicial 
(art. 36) que não consegue abranger todas as questões cabíveis. Essa dificul-
dade de ter que usar as normas gerais para o caso específico é bastante frisada 
pelos entrevistados Leonardo da Rocha e Waldemar Dantas. 

Com o mesmo entendimento, Guilherme Rodrigues afirma que real-
mente precisa-se pensar num novo procedimento, num novo marco legal que 
solucione a regularização fundiária.

6.6 Problema social: relação com a População local 

De modo geral, são grandes os problemas fundiários relacionados às 
populações que vivem no interior e no entorno de PARNAs. Tais problemas 
podem ser oriundos por comportamentos ativos, como a pressão social na 
área de borda do PARNA, desmatamentos ilegais, invasões, manifestações 
contra a sua criação, etc.; ou por comportamentos passivos, com a falta de 
mobilização social.

O problema começa com o desconhecimento da população local sobre a 
real utilidade e o significado do que seja um Parque, visto muitas vezes como 
uma Área “ociosa” e sem dono que poderia passar a ter alguma utilidade, tal 
como: lavoura, pasto ou moradia para pessoas50.  O entendimento da popula-
ção local de que o PARNA é uma “terra de ninguém” traz outros problemas 
potenciais como a ocupação irregular, a “favelização” e, em alguns casos, a 
especulação imobiliária.

Todavia, o principal ponto que deve ser abordado em relação à comu-
nidade, é o fato da criação da UC restringir o uso da terra do entorno e, 
necessariamente, retirar as populações do seu interior. No Brasil, esse pro-
cesso muitas vezes é feito de uma forma vertical “de cima para baixo”, onde 
a comunidade não tem a oportunidade de participar do processo decisório, e 
em determinados momentos, só descobre que a sua propriedade está no inte-
rior de um parque quando este é criado51. Nesse sentido, por estar à margem 
do processo, pelo desconhecimento e pela sensação de perda, a comunidade 
reage de forma contrária ao PARNA.

Outro fator que favorece o desconhecimento é mencionado por Leo-
nardo da Rocha quando afirma que o problema fundiário fica latente, sendo 
possível “se conviver bem” com ele. O entrevistado exemplifica, que: se algum 
residente/proprietário no interior do parque não se sente incomodado e nem 
incomoda a UC, ele permanece onde está. No entanto, este estado de latência 
gera um estado de incerteza da população, que têm suas terras na iminência 

50  TAVARES, S.. Ob. Cit. 
51  BARBOSA, R.S.; SANTOS, F.D.. Unidades de conservação, conflitos sócio ambientais e o encurralamento das 
populações locais no Norte de Minas. In: XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e 
Sociologia Rural. Rio Branco: 2008.
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de serem desapropriadas, além do simples fato da criação do Parque obrigar a 
limitações do uso das terras e a reestruturação da sociedade local o que quase 
sempre não é visto com bons olhos pelos residentes locais. 

Em todo caso, a melhor alternativa para minimizar os problemas com a 
comunidade é um processo de criação e implementação do PARNA de uma 
forma participativa, tratando a comunidade como aliada, e não como ad-
versária na conservação da natureza. Até porque, principalmente no que se 
refere às populações tradicionais, ela já está a gerações vivendo naquela área 
e em convivência pacífica e sustentável com o meio ambiente.

Nesse sentido é valido relatar a experiência do Parque Nacional da 
Araucárias/SC que incluiu a comunidade na elaboração de seu plano de ma-
nejo e transformou desconfiança, desinformação e ressentimento em parceria 
e reconhecimento52.

7. a efetIvIdade da PreservaçãO ambIental nO PrOCessO de CrIaçãO de 
esPaçOs terrItOrIaIs esPeCIalmente PrOtegIdOs

A dinâmica de implantação de ETEPs, e em especial de Parques Nacio-
nais, requer uma série de procedimentos e levanta diversos questionamentos, 
principalmente no âmbito dos direitos de permanência e uso de tais áreas 
pelas populações locais, o que não é permitido pela legislação em vigor. Com 
ciência da importância e existência de cada um dos problemas expostos ao 
longo desse trabalho, sem, contudo, ter a pretensão de hierarquizá-los, con-
corda-se com a afirmação de Guilherme Rodrigues que se devem planejar os 
ETEPs um a um, para atender as peculiaridades de cada caso. 

Todavia, é comum encontrar nos PARNAs do Brasil pelo menos um dos 
problemas citados nesse trabalho, o que evidencia o número de dificuldades 
apresentadas pelo procedimento de regularização fundiária de UCs que aca-
bam por demonstrar a falha no processo de criação desta categoria de ETEPs. 

Observa-se que este procedimento e os seus problemas geram um círculo 
vicioso que impede a efetiva implementação da unidade e a real obtenção do 
propósito para o qual ela se destina. 

Pois como destaca Pádua53 a falta de uma implementação efetiva tor-
nam os PARNAs vulneráveis e comumente entendidos pela população local 
como “terras de ninguém”. Por sua vez, esta tem como causa a falta de: (i) 
pessoal competente, (ii) autonomia administrativa, e (iii) decisão política. Da 
mesma maneira que o entendimento da população sobre o PARNA ser uma 
“terra de ninguém”, a precariedade documental e as “indenizações milioná-
rias” também são agentes causadores do problema da falta de regularização 
fundiária que propicia a inefetividade da implementação do Parque.

52  TAVARES, S.. Ob. Cit.
53  PÁDUA, M.T.J.. Ob. Cit., p. 10.

Book conf e prof.indb   394 11/05/11   12:24



395Teses de Profissionais / Independent Papers

Assim, entende-se que a política atual de criação e implementação de 
PARNAs não atinge adequadamente o objetivo para o qual foi criada e que é 
necessário que mudanças estruturais sejam feitas de forma a obter uma pre-
servação ambiental mais efetiva sem desrespeitar a população residente no 
local e/ou entorno do novo PARNA.

Deste modo, sugere-se que em casos que a população no interior do 
PARNA se enquadre como tradicional, faça-se um melhor estudo da catego-
ria a ser adotada, e escolhendo, por exemplo, a Reserva Extrativista e não o 
Parque Nacional. 

De forma mais ampla, para aperfeiçoar o processo de regularização 
fundiária, acabar com a incerteza jurídica da comunidade e realmente 
instituir o PARNA, sugere-se: (i) a formação de parcerias institucionais, 
principalmente com universidades da região; (ii) o desenvolvimento de um 
projeto de educação ambiental que abranja a comunidade local, os ges-
tores e demais funcionários direcionados para a regularização fundiária; 
(iii) a criação de um espaço para o diálogo entre os gestores, técnicos e a 
comunidade local, especialmente para propiciar a valorização do saber 
local e o sentimento de inclusão social, e assim fazer alianças em prol do 
ambiente; (iv) a utilização das pessoas da comunidade nos trabalhos de 
campo; (v) descentralizar as atividades de regularização fundiária, utili-
zando a repartição local do ICMBio; (vi) ampliar a fiscalização para que 
se identifiquem atividades ilícitas e com isso se diminua o valor a ser gasto 
com as indenizações. 

8. COnClusões artICuladas

8.1 O processo de regularização fundiária dos PARNAs, ainda se mostra 
complexo e desarticulado, o que impede sua efetiva criação e implementação. 
Tal situação restringe as ações de conservação da biodiversidade, a ele condi-
cionada, e a reestruturação da comunidade local.

8.2 Os problemas apresentados atingem as mais diversas esferas, quais sejam: 
a Cartorial, pela dificuldade de comprovação documental; a Institucional, 
pelo desinteresse político e pela desestrutura administrativa; a Judicial, pelo 
desconhecimento e corrupção; o Legislativo, pela necessidade de novo marco 
legal; a Social, pela relação com a população local; e a Financeira, pela falta 
de recursos.

8.3 A relevância do problema da escassez de recursos financeiros diminui 
com o aporte da verba de compensação ambiental para fins de regularização 
fundiária. Todavia, com a publicação do Decreto n. 6.848/2009, limitando a 
porcentagem máxima da compensação ambiental, o problema volta a ganhar 
visibilidade. 
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8.4 Apesar da sistematização dos principais impasses, não há como elaborar 
uma lista taxativa dos problemas para exequibilidade do processo de regula-
rização fundiária em um PARNA, tendo em vista que, conforme as particula-
ridades de cada um, é possível identificar vários dos problemas citados, com 
graus diferenciados de complexidade, ou outros não apresentados.

8.5 Para que o instrumento da PNMA, criação de ETEP, obter o fim a que 
se propôs de preservação ambiental é imprescindível que se aperfeiçoe o pro-
cedimento de regularização fundiária vigente de forma que a sua criação e 
implementação sejam efetivas.
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1. IntrOduçãO

O contexto programático do artigo 225, caput, da Constituição da Re-
pública de 19881 registra a sadia qualidade de vida como elemento basilar e 
intrínseco da própria sobrevivência humana, isto num ambiente condizente 
e com atributos a atender às correspondentes aspirações. É, diante desta in-
serção, um verdadeiro direito humano fundamental impreterível e inalienável 
por sua indissociável ligação com o direito à vida (art. 5°, caput, da CR/88).

Entrementes, referida constatação só poderá ser viabilizada se houver ali-
mentos produzidos em montante e qualidade suficientes para atender as res-
pectivas necessidades vitais no superlativo e caótico crescimento populacional. 

Sob este prisma, a produção de alimentos representa a mola diretriz 
apta a propiciar, dentre outras condições, a satisfação do pressuposto da higi-
dez humana que reclama uma vultosa expansão de novas fronteiras agrícolas 
e, por meio da ciência e tecnologia, um melhor aproveitamento das áreas já 
utilizadas como elementos indispensáveis para viabilizar o devido suprimento 
ao tempo de propiciar a almejada sustentabilidade. 

Dita premissa não poderá ser atendida se, igualmente, não forem repen-
sados fatores de ordem social, econômica, política, governamental e ambien-

1  Leite reconhece que houve uma modificação na estruturação e relevância dos direitos fundamentais e afirma 
que com o advento do Estado de bem-estar social “[...] passou-se a verificar o fenômeno do esverdeamento das 
Constituições dos Estados” (MORATO LEITE, José Rubens. Sociedade de Risco e Estado. CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; MORATO LEITE, José Rubens. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2007. 192-193 p.)
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tal envolvidos em todo o processo, notadamente a responsabilidade intra e 
intergeracional. 

Partindo do ponto de vista teórico, o tema não comporta maiores dis-
cussões, mas é flagrante notar-se no cotidiano o descompasso existente entre 
a disponibilidade de alimentos para o abastecimento de todo o planeta com a 
premência de atender-se aos anseios mínimos do organismo humano para o 
seu adequado funcionamento. 

Tal se verifica quando nos deparamos, por intermédio dos meios de co-
municação em massa, com uma infinidade de pessoas vivendo em péssimas 
condições de vida em estado de carência extrema ou absoluta e diametralmen-
te outras na opulência, excesso, fartura e desperdício. São situações caracteri-
zadoras da falência global do modelo econômico excludente, discriminatório 
e implacável imposto ao longo dos séculos e que preconiza a maximização 
dos lucros, seja pelo Estado seja pela iniciativa privada. 

Prejuízos a dignidade da pessoa humana adstrita a uma satisfatória con-
dição alimentar é perceptível em todo o mundo, todavia esta realidade precisa 
ser enfrentada e soluções includentes são bem-vindas no atual estágio da evo-
lução da civilização. 

Desta exposição é forçoso antever a indelével urgência no sentido de 
possibilitar uma condizente gestão dos recursos ambientais compatível com 
a plena satisfação harmônica sustentável dos anseios humanos fundamentais, 
seja de cunho alimentar ou não. O desafio é sobremodo complexo, porém 
factível se houver o compartilhamento de responsabilidades entre o Poder 
Público e a coletividade qualificada, nacional e internacional, conjunta ou 
separadamente.

2. dIreItO a alImentOs e mínImO exIstenCIal dIgnO

A busca incessante dos seres vivos por alimentos é conseqüência natural 
da própria sobrevivência por ser essencial para geração de energia capaz de 
imprimir o ciclo vital e proporcionar a inter-relação das espécies no ambien-
te. Sem alimentos não há vida da forma que a conhecemos e o ser humano, 
melhor do que qualquer espécie, tem ou deveria ter “consciência” desta pre-
missa. Aristóteles2, por volta de 384 a.C, escreveu 

“[…] a natureza […] compete dar o alimento ao ser que fez nascer. Todo 
o ser recebe da sua mãe a vida, e, como complemento necessário, a ali-
mentação; aí está por que a riqueza que provém dos frutos da terra, ou do 
aproveitamento dos animais, é para todos os seres uma riqueza conforme 
com a natureza.”

2  ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Escala educacional, 2006. 25 p. 
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Mas, o reconhecimento da importância da condição alimentar para ma-
nutenção da vida, dentre outros fatores de ordem social, cultural, econômica, 
familiar, religiosa, etc., não é suficiente para resolvermos o problema da falta 
de alimentos, da sua má-distribuição, da dificuldade ou impossibilidade de 
acesso condigno para alguns, do desperdício, da produção saudável com me-
nos elementos químicos nocivos, tóxicos e venenosos. É preciso que o mesmo 
esteja disponível para todos em quantidade e qualidade suficientes para aten-
der ao mínimo existencial que venha suprir cada necessidade de subsistência 
pautada numa almejada sustentabilidade, circunstância esta não uniforme 
em todos os rincões do Brasil e até do planeta.     

Uma coisa, portanto, é alimentar-se para sobreviver, outra é alimentar-
-se dignamente de modo a atender a condição básica de higidez orgânica (fí-
sica e psíquica) dos seres humanos, sem olvidar dos demais seres vivos.

O direito a alimentos é uma elementar que se pode abstrair do texto da 
Constituição de 1988 quando contempla desde o seu preâmbulo a obrigação 
e o fim nacional de assegurar o exercício dos direitos sociais (Art. 6°: “a edu-
cação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência so-
cial, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”) 
e individuais configurado pelo “bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social”, garantir-se a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre ini-
ciativa, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o de-
senvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, 
prevalecer os direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a igualdade 
entre os Estados, a solução pacífica dos conflitos, a cooperação entre os povos 
para o progresso da humanidade e a sadia qualidade de vida (Fundamentos 
da República Federativa do Brasil: art. 1°, II, III e IV; Objetivos fundamen-
tais: art. 3°, I, II, III e IV; Princípios nas relações internacionais: art. 4°, II, 
III, V, VII e IX, e art. 225).

Representa, por conseguinte, não compactuarmos com o direito a so-
mente viver, seja em que condições forem, mas viver satisfatoriamente com 
aptidão de participar ativamente de uma sociedade e laborar em prol do seu 
bem-estar e da sua família e do próximo (solidariedade intra e intergeracio-
nal), razão pela qual é um direito fundamental do ser humano. 

É devido, diante destas considerações, um piso mínimo vital alimentar 
impreterível, indisponível e existencial para que todos possam desenvolver 
suas atividades hodiernas e cuja preterição poderá ensejar a intervenção do 
Poder Judiciário para afastar quaisquer ofensas ou ameaças (art. 5°, XXXV, 
CR/88), seja individualmente (Ação privada genérica, mandado de seguran-
ça - art. 5°, LXIX, CR/88 e Lei n°12.016/09 - ou mesmo ação popular – Lei 
n.4.771/75) ou coletivamente (Intervenção do Ministério Público, incluindo-
-se outros legitimados, com o ingresso de ação civil pública – Lei n. 7.347/85).
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3. sObrevIvênCIa x meIO ambIente

Mediante o descontrolado aumento populacional, especialmente nos 
países periféricos, é constatável a certeza de, em contrapartida, exigir-se a 
elevação da produção de alimentos em quantidades cada vez maiores para 
atender a esta insaciável demanda e isto implica quase que obrigatoriamente, 
pois geralmente vem divorciada de uma política de planejamento do uso do 
solo e das elementares ambientais, na utilização de áreas mais extensas de 
cultivo com agressão às vezes irreversível ou não a espaços dantes ocupados 
por vegetação protegida ou não pelo ordenamento pátrio.

No entanto, sem olvidar da importância da discussão do avanço da agri-
cultura como pretexto atécnico ou única tábua de salvação para elevação da 
produção de alimentação com ocupação de novos espaços, isto porque signi-
ficativa parte é destinada a animais não racionais, insta esclarecer que a inte-
ração harmônica entre alimento e ambiente é salutar e pode perfeitamente ser 
compactuada, desde que haja interesse, apoio e esclarecimento por parte do 
Poder Público com o envolvimento de todos os setores afetados, econômicos 
ou não, e sociedade civil. 

Sob este prisma de análise, verifica-se que é o ambiente o fornecedor de 
todo o sustentáculo para propiciar a sobrevivência das espécies, valorando-
-se sobremaneira o componente água e a capacidade de viabilizar alimen-
tos, com ou sem a assistência humana. Mencionada relação é umbilical3, a 
ponto de considerar que sem os recursos naturais não haveria possibilidade 
de produção para todos os seres vivos, notadamente o homem cujo respeito 
ao ambiente deveria ser tal que o condicionasse a mudanças de paradigmas 
deletérios com foco na proposta contemporânea da “sustentabilidade”, tare-
fa esta de difícil concretização no estado econômico vigente com eleição de 
prioridades por vezes contraditória. 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano 
ocorrida na cidade de Estocolmo, na Suécia, no período de 05 a 16 de junho 
de 1972, marco mundial sobre o tema, consta um alerta mais do que coerente

“A longa e difícil evolução da raça humana no planeta levou-a a um estágio 
em que, com o rápido processo da ciência e da tecnologia, conquistou o 
poder de transformar de inúmeras maneiras e em escala sem precedentes o 
meio ambiente [...] é essencial para o bem-estar e para o gozo dos direitos 
humanos fundamentais e até mesmo para o direito à própria vida.” 

3  Enfatizando o caráter fundamental, Medeiros robustece a questão ao situar que não é só a vida ou sua qualidade 
que autoriza correspondente interpretação, senão que: [ ] os direitos fundamentais são, na verdade, concretizações 
do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, consagrado expressamente em nossa Carta. Como 
legítimo protetor da dignidade da pessoa humana e, muito além, como legítimo protetor da dignidade da vida 
como um todo, o direito à proteção ambiental é, indubitavelmente, um direito fundamental em nosso Ordenamento 
Jurídico” (MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: Direito e Dever Fundamental. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004. 114 p.).
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Delimitada esta abordagem, qual seja a necessidade do homem melhor 
tutelar o ambiente que o cerca, é conclusivo detectar a existência de situações 
em que o respeito comentado e proteção não podem ser exigidos ou cobra-
dos, como são as hipóteses de carência absoluta de recursos ou impossibi-
lidade, momentânea ou duradoura, de reparação das necessidades básicas. 
Esta condição autoriza, num verdadeiro estado de necessidade, valer-se de 
qualquer mecanismo posto a disposição para o homem poder alimentar-se e 
isto é a luta pela simples e irrenunciável sobrevivência4. 

É impraticável ordenar comportamentos ambientalmente plausíveis 
quando o que está em jogo é a própria vida, sendo inconciliável, no caso 
brasileiro, cobrar das pessoas em estejam neste conflito a estrita e cabal obser-
vância, por exemplo, dos espaços especialmente protegidos (art. 225, §1°, III 
e VII, e §3°, da CR/88) como as áreas de preservação permanente (art. 2° da 
Lei n°4.771/65 – Código Florestal), a reserva legal (art. 16 da Lei n°4.771/65 
– Código Florestal), as unidades de conservação (Lei n°9.985/00 – Lei das 
Unidades de Conservação da Natureza) e o velamento pelos seres da fauna, 
silvestre ou não (arts. 29 e s. da Lei n°9.605/98 – Lei dos Crimes e Infrações 
Administrativas Ambientais e Lei n°5.197/67 – Lei da Fauna).

O enfrentamento ou colisão dos abordados direitos fundamentais à vida 
(art. 5°, caput, da CR/88) com o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(art. 225, caput, da CR/88) 5, na seara do ensinamento de Robert Alexy, tem 
solução com admissão da regra de ponderação que, nestas circunstâncias, 
prioriza a vida como fator preponderante e de inadmissível rejeição. 

É certo, conquanto, que o ideal seria haver uma harmonia e convivência 
perfeita entre o homem e o ambiente, numa interação ao menos ecosustentá-
vel com o cumprimento da função socioambiental da propriedade ou posse 
rural e até urbana e estímulo a racionalização e aproveitamento dos recursos 

4  A FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) emitiu relatório no dia 14.10.2009, 
dois dias antes do Dia Mundial da Alimentação, com a afirmação de que mais de um bilhão de pessoas, cerca 
de um sexto da população mundial, sofre com a subnutrição”. Fonte: http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/
documents/food_security_statistics/PrevalenceUndernourishment_en.xls, acessado em: 25 mar. 2011. 
5 Reconhecem a previsão tácita: MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: Direito e Dever 
Fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 110-111 p.; SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Manual de Direito 
Ambiental. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2005. 45 p. Também in ROTHENBURG, W. C. A Constituição Ecológica.  
KISHI, Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles da; SOARES, Inês Virgínia Prado. Desafios do Direito Ambiental 
no Século XXI. In: São Paulo: Saraiva, 2005. 813-831 p.; DERANI, Cristiane. Meio Ambiente Ecologicamente 
Equilibrado: Direito fundamental e princípio da atividade econômica. Figueiredo, Guilherme José Purvin de. Temas 
de Direito Ambiental e Urbanístico, São Paulo: Max Limonad, ano II, n. 3, p. 91. 1998. Nahmias demonstra serem 
direitos fundamentais não “apenas aqueles que a Constituição reconhece (formalmente fundamentais)” incluindo-se 
todos aqueles “que, por seu conteúdo, estejam ligados ao direito à vida, ainda que não enumerados no “catálogo 
constitucional”, então seriam direitos fundamentais em sentido material” Apesar destas considerações ainda pode-
se antever tal previsão no contexto do art. 5°, §2º, da CR/88 ao consignar: “[...] não excluem outros(princípios) 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte” (NAHMIAS MELO, Sandro. Meio Ambiente do Trabalho: direito fundamental. 
São Paulo: LTr, 2001. 58 p.). 
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naturais. Esta razão de ser, obriga cada vez mais o Poder Público, com o 
apoio e intervenção da sociedade, a elaborar, planejar e executar políticas 
públicas includentes, responsáveis e capazes de proporcionar a conservação 
do ambiente (Afora os passíveis de preservação) de modo a atender, de modo 
especializado, técnico e cientificamente abalizado, as reais necessidades. 

Entrementes, se não for possível a consecução deste ideário, a vida é a 
condição essencial a prevalecer. 

4. O dIreItO fundamental à sadIa qualIdade de vIda

Uma vida satisfatória do ponto de vista mental, físico, familiar e social, 
perpassando pelos fatores político, existência de trabalho digno, habitabili-
dade condizente, salubridade, lazer e um bem-estar à altura das necessidades 
humanas, representa o anseio constitucional nem sempre evidenciado no co-
tidiano nacional ou internacional e cuja maioria é desprovida de um mínimo 
de garantias vitais (arts. 1°, III e IV, 3°, 4°, 5°, caput, 6° e 225, caput, da 
CR/88) com nefastos prejuízos a almejada proteção ambiental integral6. 

Referida consideração deve ter em mente a percepção de que o homem 
deve interagir no ambiente do qual faz parte num modo de viver pautado por 
uma responsabilidade intra e  intergeracional, independente do quadro realís-
tico ou que se avizinha. Nesta linha de raciocínio, Duarte7 destaca:

“a) a noção de meio ambiente a partir da relação de interdependência entre 
o homem e natureza, o que ocorre de forma dinâmica, sistêmica e mutante 
e b) que a tutela ao direito ao meio ambiente sadio não se constitui numa 
simples garantia à vida humana, mas se estende à manutenção das bases 
que sustentam a vida em todas as suas formas (incluindo-se aí as demais 
espécies de seres vivos). Disso decorre que, ao considerar o meio ambiente 
como direito, com a qualidade de ser ecologicamente equilibrado, quis o 
constituinte tutelar não qualquer ambiente, mas aquele que resultasse de 
um equilíbrio entre as (dinâmicas) relações travadas entre o homem e a 
natureza e que, portanto, impusesse a proteção e defesa para as presentes e 
futuras gerações.”

6  “O princípio da proteção integral do meio ambiente, portanto e de acordo com esta linha de exposição, encontra 
amparo constitucional com imposição de espécies distintas de posturas, ações, medidas e providências para a 
completa salvaguarda. É por isto que deve, sim, ser integral e não ocorrer mitigação, abrandamento, suavização ou 
fragmentação de seu resguardo básico.” OLIVEIRA JÚNIOR, Zedequias. Composição e Reparação dos Danos 
Ambientais: Art. 27 da Lei 9.605/98. Curitiba: Editora Juruá, 2009.
7  DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio Ambiente Sadio: Direito Fundamental. Curitiba: Juruá, 2007. 91-92 p.
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Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal sacramentou a colocação do 
meio ambiente como direito8 de terceira geração9 ou de novíssima geração10 
sob o enfoque da transindividualidade difusa e o Superior Tribunal de Justiça 
atribuiu-lhe, na esfera do sancionamento cível, tamanha a relevância, o cará-
ter de imprescritibilidade11, justificando com a assertiva de ser bem jurídico 
“[...] indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois 
sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer”.

É, por conseguinte, um direito fundamental de caráter social ou direito 
fundamental social, representando para Derani não ser um mero direito 

“[...] inerente à natureza humana, mas o resultado de fatores sociais que 
permitiram e até mesmo impuseram a sua cristalização sob forma jurídica, 
explicitando a sua relevância para o desenvolvimento das relações sociais 
[...] construção social [...] cujos meios de implementação e movimentos de 
reação e oposição a sua concretização são encontrados na própria sociedade 
[...] uma liberdade a ser conquistada socialmente, a liberdade de viver e 
deixar viver12.”

8  Afora a configuração e enquadramento do meio ambiente em alguma geração, Canotilho detalha que “no campo 
do direito ao ambiente passou a ser tema recorrente nas discussões jusambientais uma espécie de sedimentação 
geológica em torno de problemas ecológicos e ambientais de primeira geração e problemas ecológico-ambientais 
de segunda geração” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Sociedade de Risco e Estado. CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; MORATO LEITE, José Rubens. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2007.1 p.).
9  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 22164-0/SP. Antônio de Andrada Ribeiro Junqueira 
versus Presidente da República. Relator: Ministro Celso de Mello. Acórdão publicado no Diário de Justiça da União 
de 17 nov. 1995. Disponível em:http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=meio%20
e%20ambiente%20e%20direito%20e%20fundamental&base=baseAcordaos. Acesso em: 18 maio 2010. Mascarenhas 
enfatiza abranger ser a mencionada terceira geração ou dimensão dos direitos fundamentais “estariam presentes os 
direitos de fraternidade e solidariedade, de caráter altamente humano e universal”, os quais “não têm por objetivo 
a proteção de interesses individuais, mas sim do próprio gênero humano” e cuja titularidade “é coletiva, por vezes 
indefinida e indeterminada” (MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. A Tutela Constitucional do Meio 
Ambiente. Disponível em: <http://www.ibap.org/teses2004/teses2004d28.doc>. Acesso em: 28 abr. 2007. Atribuindo 
ao meio ambiente a colocação como sendo de terceira dimensão ver: MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio 
Ambiente: Direito e Dever Fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.)
10  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade  n. 3540/
DF. Procurador-Geral da República versus Presidente da República. Relator: Ministro Celso de Mello. Acórdão 
publicado no Diário de Justiça da União de 03 fev. 2006. Disponível em:http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/
listarJurisprudencia.asp?s1=meio%20e%20ambiente%20e%20direito%20e%20fundamental&base=baseAcordaos. 
Acesso em: 18 maio 2010.
11  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1120117/AC. ORLEIR MESSIAS CAMELI 
E OUTRO versus MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outro. Relatora: Ministra Eliana Calmon. Acórdão 
publicado no Diário de Justiça Eletrônico da União de 19 nov. 2009. Disponível em:http://www.stj.jus.br/SCON/
jurisprudencia/toc.jsp. Acesso em: 18 maio 2010.
12  DERANI, Cristiane. Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado: Direito fundamental e princípio da atividade 
econômica. Figueiredo, Guilherme José Purvin de. Temas de Direito Ambiental e Urbanístico, São Paulo: Max 
Limonad, ano II, n. 3, p. 94, 98 e 101. 1998. Também Silva para quem a transformação e evolução da concepção 
social do meio ambiente, direito fundamental da humanidade, e o alcance do seu sistema de proteção, justificam 
o enquadramento diferenciado do tema (SILVA, Danny Monteiro da. Dano Ambiental e sua reparação. Curitiba: 
Juruá, 2006. 40 p.) e Martinho: “[...] a abordagem constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado conferiu a este direito o status de direito fundamental, vinculando-o ao direito à vida e à dignidade 
humana, e seu alcance e titularidade permitiram enquadrá-lo como um direito de natureza social, não apenas 
para as gerações presentes, mas também para as futuras gerações, atribuindo um dever de solidariedade de cujo 
cumprimento Estado e coletividade não se podem furtar.” (MARTINHO, Luciana Toledo. Meio Ambiente e 
Direitos Culturais: A busca de um exercício harmônico. Disponível em: <http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/
manaus/estado_dir_povos_luciana_toledo_martinho.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2011). Para Milaré o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é “pressuposto lógico e inafastável da realização do direito à “sadia qualidade de vida” 
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Como dito alhures, uma coisa é ter o direito à vida outra é ter direito a 
uma qualidade de vida propícia em meio ambiente13 são, o qual não pode ser 
abdicado ainda que na esfera particular por se transfigurar em preceito de 
ordem fundamental. 

O texto constitucional não deixou por menos ao inserir que o meio am-
biente é “essencial à sadia qualidade de vida” adjetivando com o termo qua-
lidade o bem incomensurável realçando pioneiramente o seu crédito. Então, 
todos têm o direito de não somente viver e sim viver com atributos aquilata-
dos num ambiente ecologicamente saudável.  

5. a resPOnsabIlIdade COmPartIlhada IntergeraCIOnal

O texto constitucional inserto no caput do art. 225 prevê a responsabi-
lidade compartilhada entre o Poder Público e a coletividade com objetivo de 
garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações.

Incutiu formalmente o dever compartilhado de tutela com o presente e 
o futuro atribuído ao Poder Público e à coletividade14, observando-se que este 
segmento não comporta maiores questionamentos por envolver toda socieda-
de e aquele deve ser visualizado como o Estado no sentido amplo a envolver 
os três poderes constituídos (Legislativo, Executivo e Judiciário – art. 2°) em 
todas as unidades da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios – arts. 1° e 18). 

Segundo o dicionário Aurélio15 compartilhar é ter ou tomar parte em, 
participar de, partilhar, compartir, usar em comum, o que indica a necessária 
interação entre a coletividade e o Poder Público para consecução dos ideários 
constitucionais. Milaré16 acrescenta

“O planejamento e o gerenciamento do meio ambiente são, assim, comparti-
lhados entre Poder Público e sociedade, já que o meio ambiente, como fonte 
de recursos para o desenvolvimento da humanidade, é, por suposto, uma das 
expressões máximas do “bem comum”

A importância do envolvimento sociedade-Estado é destacada por De-
rani17 no sentido de haver uma comunicação aberta entre a primeira e o se-

apta a ser exercida por todos, seja “coletivamente (interesse difuso), seja pela pessoa humana, individualmente 
considerada (direito subjetivo personalíssimo)” (MILARÉ, Edis. Meio Ambiente e os Direitos da Personalidade. 
Disponível em: <http://www.milare.adv.br/artigos/madp.htm>. Acesso em: 25 mar. 2011).
13  A nomenclatura meio ambiente apesar de ser redundante foi a eleita pelo legislador pátrio que inclusive a definiu 
(Art. 3°, I, da Lei n°6.938/81) e se viu reconhecida constitucionalmente em capítulo específico para todos os efeitos 
(art. 225 da CR/88 previsto no Capítulo VI, Título VIII da Ordem Social). 
14  SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2005. 45 p.
15  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª. Edição. Editora 
Positivo. 2004. 
16  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2009. 194 p.
17  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 229-230. Mesma 
posição a de MORATO LEITE, José Rubens. Sociedade de Risco e Estado. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MORATO LEITE, José Rubens. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. 197 p.
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gundo com garantia dos instrumentos que permitam a atuação conjunta e 
considera o “mais vibrante neste texto [...] o reconhecimento da indissolubi-
lidade do Estado e sociedade civil” com a garantia de instrumentos aptos a 
viabilizar a atuação conjunta18.

É por isto que ao considerar o princípio da sadia qualidade de vida 
como direito humano fundamental é pujante o inter-relacionamento da so-
ciedade com o Poder Público para assegurar condições básicas de salubridade 
alimentar caracterizado como a possibilidade de todos terem condições de 
angariar, pelo trabalho ou auxílio público, os meios de subsistência condigna 
em um ambiente hígido. Mas, a sociedade tem uma missão extra que é não só 
cumprir a sua parte na ditada responsabilidade como também auxiliar, cola-
borar, fiscalizar, cobrar e agir ativamente junto com o Poder Público.

A vista disto, não poderia se falar em sobrevivência humana digna ou 
mesmo em condições adequadas, física ou psicologicamente, se o meio do 
qual faz parte fosse insalubre ou estivesse de tal forma contaminado, alterado 
ou degradado que poderia afetar seu bem-estar, sua convivência e até a alme-
jada qualidade de vida19.

A determinação exarada no caput do art. 225 e sua inserção como di-
reito fundamental, por conseguinte, deve ser incondicionalmente “alcançado 
pelo Poder Público e pela coletividade” numa perspectiva transgeracional e 
intergeracional dia-a-dia e em todos os rincões, realçando o inevitável embate 
contra os obstáculos perniciosos existentes e aqueles que certamente surgirão, 
lembrando-se que a vida é a mola-mestra de qualquer resolução; porém a 
adoção de mecanismos de prevenção e de precaução são sempre bem-vindos 
como forma de se antecipar a eventuais e perniciosos efeitos por vezes irrever-
síveis ao ambiente do qual fazemos parte.

Referidas considerações intencionam demonstrar o elevado grau de 
responsabilidade e de complexidade em se administrar os bens ambientais 
ao ponto de viabilizar o cumprimento das obrigações cogentes em benefício 
geral, as quais só serão concretizadas com a participação e envolvimento de 
todos.

6. COnClusões artICuladas

6.1 É preciso fazer uma reflexão ambiental acerca da disponibilidade de ali-
mentos para atender as necessidades humanas diante das graves condições de 
miserabilidade, pobreza e carência extrema porque passa grande parte da po-

18  DERANI, Cristiane. Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado: Direito fundamental e princípio da atividade 
econômica. Figueiredo, Guilherme José Purvin de. Temas de Direito Ambiental e Urbanístico, São Paulo: Max 
Limonad, ano II, n. 3, p. 95-96. 1998. 
19  O art. 225, §1º, V, logicamente diferencia “vida” de “qualidade de vida”, até porque existem situações em que uma 
ofensa pode atingir potencial ou efetivamente a vida e noutras, apesar de não provocar tal implicação, vem retirar e 
esfacelar atributos que proporcionam alguma qualidade na vida existente.
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pulação mundial, tal como a insustentabilidade e a ausência de observância 
do resguardo aos interesses das presentes e futuras gerações20; 

6.2 Este panorama de desigualdades impede uma harmonização das relações 
humanas de mote a atender ao preceito basilar da sadia qualidade de vida 
alçado a direito humano fundamental, não obstante o texto constitucional de 
1988 haja atribuído o compartilhamento de responsabilidades entre o Poder 
Público e a coletividade;

6.3 O desafio é imensurável, mas é premente o enfrentamento direto, notada-
mente pela sociedade num processo de conquista da melhoria da qualidade 
de vida ambiental, até porque fazendo parte da natureza o homem ao agredi-
-la “agride a si próprio” e ao “protegê-lo, por outro lado, garante o futuro de 
seus descendentes e realiza-se como indivíduo e como ser biótico”21;

6.4 A garantia da dignidade da pessoa humana exige o embate22 diuturno por 
todos indistintamente numa perspectiva solidária a minimizar ou até afastar 
os malefícios da privatização dos lucros e socialização dos prejuízos ambien-
tais, sociais e dos próprios atributos que compõem uma vida saudável;

6.5 Assumindo esta postura, o modo de pensar a produção de alimentos deve 
ser compatibilizado com a necessidade de “conquistar” a sadia qualidade de 
vida de todos num ambiente sustentável e apto a proporcionar condições de 
interação capazes de garantir a satisfação responsável dos seus interesses.

20  Declaração de Estocolmo de 1972 e art. 225, caput, da CR/88.
21  MILARÉ, Edis. Meio Ambiente e os Direitos da Personalidade. Disponível em: <http://www.milare.adv.br/
artigos/madp.htm>. Acesso em: 25 mar. 2011.
22  IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. São Paulo: Martin Claret, 2002.
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1. IntrOduçãO

Ao longo de muitos séculos, o homem foi capaz de interagir com a nature-
za, explorando e transformando os recursos ambientais, de modo a atender às 
suas mais diversas necessidades, sem, contudo, provocar a degradação do meio 
ambiente. Com o advento da Revolução Industrial, no entanto, o equilíbrio 
anteriormente presente na relação entre homem e natureza veio a ser drastica-
mente modificado. Alterações profundas foram provocadas no meio ambiente, 
resultantes do modelo econômico capitalista, cuja lógica expansionista de acu-
mulação levou à apropriação ilimitada e inconsequente dos recursos naturais. 
O processo de desenvolvimento econômico adotado ao longo do século XX, 
por conseguinte, agravou os níveis de degradação do meio ambiente, resultando 
em uma realidade de visível desequilíbrio dos ecossistemas naturais.

Em virtude desse processo de exploração indiscriminada, a humanidade 
vem enfrentando, ao longo das últimas décadas, o que muitos autores cha-
mam de “crise ambiental”1. Trata-se de uma crise global, caracterizada por 
efeitos como acúmulo de lixo e resíduos industriais, superaquecimento do 
planeta, alterações climáticas, chuva ácida, depleção da camada de ozônio, 
perda de diversidade biológica, entre muitos outros. Tais efeitos não se limi-
tam às fronteiras geográficas impostas pelas nações soberanas tampouco são 
equitativos no sentido de atingir em maior grau aqueles que interferem de 
forma mais intensa na natureza. Tem-se, portanto, uma crise que é sentida de 
maneira cada vez mais intensa em todo o mundo, que traz consigo reflexos 
econômicos e sociais drásticos e que, por tudo isso, requer formas de regula-
ção mais eficazes e condizentes com sua amplitude.

Frente a essa realidade, torna-se imperioso reconciliar as necessidades 
de desenvolvimento econômico com a preservação da natureza para que os 
recursos ambientais, enquanto elementos essenciais a uma vida saudável, 
possam ser preservados e garantidos a todas as gerações. Revela-se, assim, 

1  OLIVEIRA, Ana Raquel Arca Vilaboa de. O Direito e a Defesa do Meio Ambiente: da degradação ambiental aos 
esforços de construção do desenvolvimento sustentável. São Paulo: Textonovo, 2006. p. 47.
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a essência do conceito de desenvolvimento sustentável, que compreende as 
seguintes dimensões2: 1) a necessidade de preservar os recursos naturais para 
o benefício das gerações futuras; 2) a exploração dos recursos naturais de 
uma maneira ‘sustentável’, ou ‘prudente’, ou ‘racional’; 3) o uso equitativo 
dos recursos naturais por todos os Estados; e 4) a necessidade de garantir que 
considerações ambientais sejam integradas nos planos, programas e projetos 
de desenvolvimento econômico, e que as necessidades de desenvolvimento 
sejam levadas em conta na aplicação de objetivos ambientais. 

Com efeito, o crescimento econômico é elemento indispensável à huma-
nidade, além de consistir em um importante motor para o desenvolvimento, 
porém deve ser alcançado em meio a um processo que considere as demandas 
ambientais e o uso sustentável dos recursos3. Sendo assim, desenvolvimento sus-
tentável não deve ser confundido com ‘crescimento zero’. Ao contrário, com-
preende desenvolvimento econômico estável e sadio para os países em desenvol-
vimento bem como para os industrializados, alcançado mediante a conjugação 
dos direitos à sadia qualidade de vida, à proteção dos recursos ambientais e 
ao desenvolvimento econômico na gestão eficiente da problemática ambiental.

A partir de tais constatações, o trabalho que ora se apresenta objetiva 
expor a dimensão econômica da degradação ambiental e analisar a imple-
mentação dos mecanismos de índole econômica na melhoria das políticas de 
proteção do meio ambiente. O sustentáculo dessa abordagem reside na afir-
mação de que as transformações ocorridas no meio ambiente têm impacto di-
reto na economia, e que, do mesmo modo, qualquer decisão econômica deve 
ser sopesada diante dos inúmeros efeitos que provoca no meio ambiente4.

Assim sendo, primeiramente far-se-á uma abordagem sobre o fenômeno 
da escassez dos bens ambientais, sobre as falhas de mercado resultantes da 
alocação ineficiente daqueles recursos nos processos produtivos e, ainda, um 
breve estudo sobre a aplicação do princípio do poluidor pagador na correção 
das mencionadas falhas. Por conseguinte, serão abordadas as políticas de cor-
reção das externalidades ambientais negativas, notadamente o mecanismo de 
regulação indireta, oportunidade em que serão apresentados os instrumentos 
econômicos mais amplamente empregados. Ao final, serão pontuadas as van-
tagens resultantes da aplicação de instrumentos de natureza econômica na 
regulamentação de atividades que interferem na natureza.

2. as falhas de merCadO e sua COrreçãO PelO PrInCíPIO dO POluIdOr PagadOr

Os recursos ambientais à disposição do homem para a satisfação de suas 
infinitas necessidades são limitados e, por isso, considerados recursos escas-

2  SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
p. 252.
3  SCHRIJVER, Nico. The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and 
Status. Hague Academy of International Law. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. p. 214-215.
4  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação e 
da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 04
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sos. Não obstante possa o desenvolvimento tecnológico amainar os rigores da 
escassez5, a limitação característica dos bens presentes na natureza permanece 
incontornável. A chamada Lei da Escassez6 exige, pois, que a atividade econô-
mica opere dentro dos parâmetros da máxima eficiência, tanto na dimensão 
produtiva quanto na alocativa. A primeira diz respeito à utilização dos recur-
sos sob padrões ótimos de desempenho e organização do processo produtivo, 
e a última se refere à escolha dos bens e serviços a serem produzidos, tendo em 
vista a impossibilidade de satisfazer todas as necessidades sociais. 

O fenômeno da escassez dos bens pode ser real7, ou pode verificar-se se 
forem os bens escassamente apresentados no mercado8. Há bens, no entanto, 
que, ainda que manifestem escassez real pela limitação de sua disponibilidade 
no planeta, não integram a dinâmica dos mercados, pelo que não recebem um 
‘preço de troca’. Tais bens são classificados como ‘bens escassos em termos 
absolutos’, como o ar ou a água, e têm como característica o fato de sua uti-
lização não implicar, em princípio, nenhum custo, não lhes sendo atribuído 
valor econômico. São conhecidos como ‘bens livres’, de titularidade coletiva 
ou acesso comum, sendo que seu uso por um agente econômico não impede o 
uso por outro, o que resulta, no mais das vezes, em uma alocação ineficiente de 
tais recursos no processo produtivo9. Há ainda bens livres que, embora apresen-
tem valor econômico no mercado, também se caracterizam pelo acesso comum 
isento de custos, tais como os animais silvestres, os peixes, e as árvores10.

Os bens econômicos que apresentam esse livre acesso não se regem pelas 
forças de mercado normalmente responsáveis pela alocação dos recursos, de 

5  Ao discorrer sobre as consequências da escassez, explica CARNEIRO: “a escassez implica, pois, fazer escolhas, 
e as escolhas resultam da existência de tradeoffs, que, por sua vez, definem os custos de oportunidade, expressão 
que designa as necessidades e os desejos humanos que são preteridos para que outros possam ser priorizados eco-
nomicamente, de tal modo que os custos de satisfação de algumas necessidades correspondem, em regra, aos custos 
das decisões e oportunidades econômicas de que se abre mão para vê-las atendidas”. Veja CARNEIRO, Ricardo. 
A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação e da Política Ambiental 
Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 67-68.
6  Segundo CARNEIRO, “diante da chamada Lei da Escassez, o problema econômico básico de qualquer sociedade 
assenta-se no que e em que quantidade produzir os bens necessários, no como produzir esses bens e no para quem 
são produzidos tais bens”. Veja CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para 
o Aperfeiçoamento da Legislação e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da 
UFMG, 2000. p. 67-68.
7  Ao explicar o conceito de escassez real DERANI utiliza como exemplo as reservas minerais, com relação às quais 
já é estimado um tempo para sua esgotabilidade, mas cujos preços continuam baixos e acessíveis a qualquer sujeito 
do mercado. A autora esclarece que “esta escassez é uma escassez real, não de mercado”, e que “ao mercado não 
interessa transmitir a escassez real destes materiais que são a base de toda a produção industrial”. Veja DERANI, 
Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 97.
8  Segundo DERANI, “escassez, como elemento regulador de preço, significa escassez no interior de determinadas 
relações de mercado, dependente da quantidade do bem apresentado para comércio, bem como da relativização de 
sua finalidade, e não da sua existência em termos absolutos”. Veja DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econô-
mico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 96.
9  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação e 
da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 69-70.
10  A natureza dos bens livres orienta a abordagem econômica a ser aplicada. Conforme explica CARNEIRO, o ar e a água 
aparecem no âmbito da chamada ‘economia do meio ambiente’ dentro do que se denomina ‘economia da poluição’, cujo 
foco é o estudo das causas do fenômeno da poluição. De outro lado, os animais silvestres e os peixes se incluem na vertente 
da ‘economia do meio ambiente’ chamada ‘economia dos recursos naturais’, que analisa os custos de uso dos recursos 
ambientais renováveis e não renováveis. Veja CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente 
para o Aperfeiçoamento da Legislação e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da 
UFMG, 2000. p. 70-71.
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modo que alguns fatores escassos passam a ser utilizados gratuitamente e 
os custos de fato presentes na atividade não são absorvidos pelas unidades 
produtoras. Nesse contexto, são observadas determinadas falhas de mercado, 
denominadas pelos economistas de ‘externalidades negativas’ ou ‘desecono-
mias externas’, que correspondem a “custos econômicos que circulam exter-
namente ao mercado e, portanto, não são compensados pecuniariamente, 
sendo transferidos sem preço”11. Conforme observa DERANI12:

“A máxima de que cada um deve ocupar-se do próprio negócio permitiu 
que uma série de resultantes da produção não participassem do cálcu-
lo privado, o que conduziu a uma sequência de ‘deseconomias’, ou seja, 
produtos não contabilizados na renda do empreendedor, trazendo efeitos 
negativos à sociedade – as externalidades negativas. Ao contrário do que 
previam os liberais clássicos, a perseguição de interesses individuais não 
conduz apenas ao aumento dos benefícios públicos – externalidades posi-
tivas –, mas também, tragicamente, à destruição da base comum de ma-
nutenção da vida. A razão individual transmuta-se no seu efeito final em 
irracionalidade social. Deseconomias externas se materializam em des-
carga para uns e carga para outros”.

Alguns dos principais efeitos externos negativos da atividade produtiva 
consistem na poluição e na degradação ambiental, fruto da constante gera-
ção de rejeitos normalmente lançados no ar, na água ou no solo. E, como 
alguns bens ambientais são objeto de livre acesso, os agentes econômicos im-
põem à coletividade um custo externo, representado por danos à saúde, au-
mento da mortalidade, diminuição das oportunidades de lazer, entre outros. 
Ou seja, os males advindos da atividade produtiva são suportados por toda a 
coletividade, ainda que muitos membros dessa coletividade não se beneficiem 
do bem produzido13.

CARNEIRO levanta um exemplo bastante ilustrativo quando cita a ati-
vidade desenvolvida por uma usina termelétrica14. Nesta, os efeitos negativos 
causados pela emissão, na atmosfera, de poluentes fruto da queima do car-
vão, sem qualquer filtragem, não são, a priori, custeados pela empresa, vez 
que é a coletividade que efetivamente paga por tais custos, através dos danos 
causados à saúde, do agravamento do efeito estufa e da chuva ácida. Neste ce-
nário, o poluidor, por não internalizar suas externalidades, transfere à socie-
dade um custo que deveria ser privado, transformando-o em um custo social. 

11  Considerando que os bens livres não são vendidos no mercado, “não há um preço a pagar pela utilização do 
meio ambiente e nem custos a serem por isso compensados, inexistindo uma razão econômica suficientemente 
forte para que o produtor execute investimentos e adote medidas destinadas a eliminar ou minimizar os impactos 
ambientais de seu empreendimento”. Veja CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente 
para o Aperfeiçoamento da Legislação e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da 
UFMG, 2000. pp. 72-73.
12  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 90.
13  OLIVEIRA, Ana Raquel Arca Vilaboa de. O Direito e a Defesa do Meio Ambiente: da degradação ambiental aos 
esforços de construção do desenvolvimento sustentável. São Paulo: Textonovo, 2006. p. 47.
14  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 74.
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2.1 O Princípio do Poluidor Pagador 

O princípio do poluidor pagador consiste, pois, na determinação, justa 
e lógica, de que os custos advindos da poluição sejam suportados, não pelo 
governo ou pela coletividade, mas pelo responsável por causá-la. 

O primeiro instrumento internacional a referir-se expressamente ao 
princípio foi a Recomendação C(72)128, adotada pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 197215, que trata 
dos princípios relacionados aos aspectos econômicos das políticas ambien-
tais. Conforme a mencionada Recomendação16:

“O princípio a ser usado para a alocação dos custos da prevenção e das 
medidas de controle da poluição destinadas a encorajar o uso racional dos re-
cursos ambientais escassos e evitar distorções no comércio e nos investimentos 
internacionais é o chamado ‘Princípio do Poluidor Pagador’. Este princípio 
significa que o poluidor deve suportar os custos da realização das medidas 
acima mencionadas, decididas pelas autoridades públicas, para assegurar que 
o meio ambiente permaneça em um estado aceitável”. (tradução livre)

Os recursos ambientais, ao serem poluídos, acarretam um custo público 
em sua recuperação e limpeza, que é, no entanto, suportado por toda a cole-
tividade. Sob uma análise econômica, esse custo representa um subsídio ao 
poluidor. O princípio do poluidor pagador visa, portanto, eliminar ou reduzir 
tal subsídio a valores insignificantes, mediante a internalização dos custos 
externos negativos advindos da atividade produtiva17.

A norma em estudo está presente em diversos instrumentos internacionais, 
entre os quais destaca-se a Declaração do Rio, cujo Princípio 16 estabelece:

“As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização 
dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a 
abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo 
da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar dis-
torções no comércio e nos investimentos internacionais”. 

A implementação do princípio do poluidor pagador em nível interna-
cional se justifica pela necessidade de assegurar que as políticas ambientais 
nos diversos países sejam conformadas pelo mesmo critério de alocação dos 
custos. Isso porque, se um país subsidia os poluidores e outro, por sua vez, 
incentiva a internalização dos custos externos negativos pelo setor produti-
vo, o primeiro passa a dispor de uma vantagem competitiva que resulta em 

15  Recomendação C(72)128, de 1972, do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). Disponível em http://acts.oecd.org/Instruments/ListByInstrumentDateView.aspx. Acesso em 
30/03/2011.
16  Recomendação C(72)128, de 1972, do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Anexo: Princípios Orientadores sobre os Aspectos Econômicos Internacionais das Políticas Ambientais. 
para. A.4. Disponível em http://acts.oecd.org/Instruments/ListByInstrumentDateView.aspx. Acesso em 30/03/2011.
17  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 43.
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distorções no comércio e nos investimentos internacionais18. Sendo assim, o 
princípio deve ser igualmente aplicado nos cenários nacionais, com vistas a 
garantir a equidade nas relações estabelecidas entre as diversas regiões.

Além de corrigir as distorções resultantes da aplicação de métodos desi-
guais de alocação dos custos, o princípio em tela produz um ganho ecológico 
imediato. Isso porque na ausência do princípio, muitos atores privados (consu-
midores, por exemplo) acabam por ignorar os custos socioambientais, toman-
do decisões exclusivamente embasadas no elemento ‘preço’. Todavia, quando 
os preços dos produtos ou serviços refletem seus custos socioambientais, as es-
colhas feitas por aqueles atores visando seu próprio interesse – menores preços 
– são, invariavelmente, revestidas de responsabilidade ambiental19.

O desenvolvimento do princípio do poluidor pagador ao longo dos últi-
mos anos denota a tendência crescente de se reconhecer a relação entre prote-
ção do meio ambiente e desenvolvimento econômico, bem como os esforços 
direcionados à criação de instrumentos mais apropriados a serem efetivados 
pelas políticas e pelas legislações de proteção ambiental. 

Nada obstante, a correção das falhas de mercado pela imposição, ao po-
luidor, da obrigação de arcar com a poluição a que der causa, consiste, tão so-
mente, em uma regra geral direcionada à tutela do meio ambiente. Logo, sua 
implementação requer o desenvolvimento de políticas ambientais amparadas 
por normas de controle, e, também, por incentivos de natureza econômica.

3. as POlítICas PúblICas e Os meCanIsmOs Para COrreçãO das externalIdades 
ambIentaIs negatIvas

A correção dos efeitos externos negativos resultantes da atividade pro-
dutiva é, normalmente, realizada por um agente externo ao mercado, qual 
seja, o Estado, que o faz por meio da implementação de políticas públicas de 
proteção ambiental. O objetivo central de tais políticas é provocar mudanças 
no comportamento dos agentes econômicos, levando-os a considerar os cus-
tos socioambientais em seus cálculos privados20.

Direcionadas para esse fim, as políticas ambientais podem se constituir 
de dois mecanismos fundamentais: a ‘regulação direta’ da conduta dos agen-
tes econômicos, também denominada ‘comando e controle’ (command and 
control); e a adoção de incentivos de natureza econômica, ou ‘instrumentos 
econômicos’ (economic instruments)21.

18  BARDE, Jean-Philippe. Economic Instruments in Environmental Policy: lessons from the OECD experience and 
their relevance to developing economies. Working Paper no 92. OECD Development Centre, 1994. p. 6.
19  LARSON, Eric Thomas. Why Environmental Liability Regimes in the United States, the European Community, 
and Japan have Grown Synonymous with the Polluter Pays Principle. Vanderbilt Journal of Transnational Law. 38 
Vand. J. Transnat’l L. 541, 2005. p. 6.
20  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 82.
21  SANDS, Philippe. Principles of  International Environmental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003. p. 154.
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3.1 aspectos da regulação direta

Por meio da regulação direta o Estado impõe limites legais às externa-
lidades negativas, conhecidos como padrões ambientais, nos quais especifica 
as condutas proibidas bem como devidas por cada ente administrado22. Seu 
escopo maior é limitar o nível de poluição e consumo dos recursos ambien-
tais sem comprometer o desenvolvimento econômico23, sendo imprescindível, 
para tanto, a conjugação do grau de comprometimento dos recursos com os 
objetivos de desenvolvimento econômico e social24.

A imposição de limites às diversas atividades que interferem de forma 
negativa na natureza implica um acréscimo dos custos de produção para as 
empresas, de modo que a observância dessas restrições verificar-se-á apenas 
quando impostas por lei. Com isso, resta claro que a eficiência dos padrões am-
bientais depende, fundamentalmente, da atuação dos órgãos reguladores, que 
devem impor referidos padrões, implementá-los através de autorizações, per-
missões e licenças e, principalmente, prever sanções para os casos de descum-
primento. Um controle preventivo, por exemplo, com a imposição de multas de 
valor elevado ou embargos e suspensão das atividades dos infratores, poderia 
implicar um ônus econômico maior que a implementação das medidas de con-
trole, o que levaria o agente econômico à observância dos padrões ambientais25. 

Contudo, mesmo diante de um aparato legislativo complexo que ofere-
ça um sistema de controle ambiental abrangente, verifica-se a ocorrência de 
aspectos negativos inerentes à regulação direta, que constituem barreiras ao 
alcance dos efeitos pretendidos. Entre esses, destaca-se o fato de que o proces-
so de formulação das normas de controle ambiental é, na maior parte das ve-
zes, influenciado, senão controlado, por determinados ‘grupos de interesse’, 
que manipulam, a seu favor, não apenas os parâmetros de emissões impostos, 
mas, especialmente, os instrumentos punitivos26.

Ademais, os custos administrativos envolvidos na regulação direta 
são, regra geral, muito elevados, tendo em vista a necessidade de um corpo 
técnico para verificar a execução dos padrões impostos, o emprego de es-
truturas e equipamentos de apoio, investimentos em estudos que subsidiem 
o estabelecimento de normas técnicas, além de um aparato administrativo-
-judicial para solucionar os casos de inobservância das normas de controle 
ambiental.

22  SANDS subdivide os padrões ambientais em quatro categorias: padrões de qualidade ambiental; padrões de 
produção; padrões de emissão; e padrões de processamento. Veja SANDS, Philippe. Principles of International 
Environmental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 155-158.
23  STEWART, Richard B. Instrument Choice. The Oxford Handbook of International Environmental Law. New 
York: Oxford University Press, 2007. p. 150.
24  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 83.
25  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 85.
26  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 85.
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A esses aspectos soma-se, ainda, o fato de ser a regulação direta um 
tipo de mecanismo ‘estático’, ou seja, incapaz de incentivar os agentes eco-
nômicos a melhorar a eficiência ambiental de suas atividades, vez que, atin-
gido o padrão legalmente imposto, não são mais necessários novos aprimo-
ramentos tecnológicos27.

3.2 aspectos da regulação Indireta

Tendo em vista o fracasso das variadas formas de regulação direta em 
promover comportamentos, tecnologias ou produtos ambientalmente ade-
quados, o recurso a instrumentos baseados em incentivos de mercado para a 
proteção do meio ambiente vem sendo amplamente considerado, em âmbito 
nacional e internacional.

Acredita-se que muitos dos mecanismos de regulação direta falharam 
em alcançar seus objetivos por não fornecer incentivos econômicos adequa-
dos28. Nesse sentido, leciona SANDS29, “o uso de instrumentos econômicos é 
baseado na crença de que o mercado pode ser usado para fornecer incentivos 
para guiar o comportamento humano”. Quando os recursos ambientais são 
propriamente valorados nas relações de mercado, ou seja, quando seus preços 
se baseiam em seu grau de escassez, seus custos passam a ser amplamente 
considerados no processo decisório da economia privada, resultando no uso 
mais sustentável desses recursos. 

Os instrumentos econômicos destinam-se, pois, à correção dos preços de 
mercado através da internalização dos custos ambientais, normalmente tratados 
pelo setor produtivo como se fossem custos externos. Atuando sobre o sistema 
de preços, esses instrumentos afetam os custos e benefícios das ações alternativas 
disponíveis aos agentes econômicos, incentivando-os à adoção de comportamen-
tos mais favoráveis ao meio ambiente, na medida em que estes mesmos compor-
tamentos importam vantagens econômicas. É relevante observar, neste ponto, 
que as relações econômicas, ao serem direcionadas à satisfação das necessidades 
do agente, ensejam a ideia de ‘recompensa’, pois “à toda ação econômica deve 
corresponder um proveito que coincida com os sacrifícios e dispêndios efetuados 
pelo sujeito da ação e, ao mesmo tempo, com o interesse geral dela decorrente”30.

Ao abordar a dinâmica dos incentivos de índole econômica no mercado, 
STEWART31 ensina:

27  BARDE, Jean-Philippe. Economic Instruments in Environmental Policy: lessons from the OECD experience and 
their relevance to developing economies. Working Paper no 92. OECD Development Centre, 1994. p. 8.
28  SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
2003. p. 159.
29  SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
2003. p. 159.
30  SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6. ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 
124.
31  STEWART, Richard B. Instrument Choice. The Oxford Handbook of International Environmental Law. New 
York: Oxford University Press, 2007. p. 151.

Book conf e prof.indb   414 11/05/11   12:24



415Teses de Profissionais / Independent Papers

“Sistemas de incentivos econômicos utilizam instrumentos que impõem 
um preço ou um custo de oportunidade em cada unidade de poluição, 
desperdício, interferência ou consumo de recursos pelos agentes regula-
dos. Em contraste com as medidas de comando e controle, que requerem 
ou proíbem condutas específicas a cada agente, instrumentos econômicos 
levam o sistema de preços a conduzir os comportamentos para a direção 
desejada, enquanto concedem a cada agente flexibilidade para determi-
nar a quantidade de sua poluição (flexibilidade do ‘quanto’) bem como 
as medidas de controle apropriadas (flexibilidade do ‘como’). Uma vez 
que cada agente suporta um custo por cada unidade de poluição etc, ele se 
depara com incentivos constantes no sentido de limitar e, ainda, reduzir 
seus níveis”. (tradução livre)

Instrumentos econômicos podem ser classificados como incentivos 
que atuam na forma de ‘prêmios’, ou incentivos que atuam na forma de 
‘preços’. Os primeiros requerem um comprometimento de recursos do te-
souro nacional e consistem, basicamente, em crédito subsidiado, isenções 
de imposto e algumas outras facilidades contábeis para efeito de redução 
da carga fiscal. A aplicação desses incentivos é adequada “em casos especí-
ficos de setores com impacto econômico significativo e que tenham neces-
sidade de ajustes emergenciais”32.

Os incentivos que atuam na forma de preços – foco do presente es-
tudo – consistem em “mecanismos de mercado que orientam os agentes 
econômicos a valorizar os bens e serviços ambientais de acordo com sua 
escassez e seu custo de oportunidade social”33.  Norteados pelo princípio 
do poluidor pagador, acima estudado, tais incentivos atuam na formação 
dos preços privados dos bens ambientais, com o objetivo de internalizar 
os custos ambientais nos custos suportados pelos agentes econômicos nas 
atividades de produção e consumo. Sua atuação pode ocorrer de forma 
direta sobre os preços, a exemplo dos tributos; ou indiretamente, como no 
caso dos certificados.

As fontes nas quais estão previstos os principais tipos de instrumentos 
econômicos consistem em documentos internacionais34, em normas espar-
sas de caráter nacional, e, especialmente, nas lições da melhor doutrina. 
A seguir serão analisados os instrumentos econômicos mais comumente 
aplicados.  

32  MENDES, Francisco Eduardo. MOTTA, Ronaldo Seroa da. Instrumentos Econômicos para o Controle 
Ambiental do Ar e da Água: uma resenha da experiência internacional. Texto para discussão nº 479. Rio de Janeiro: 
IPEA, 1997. p. 03.
33  MENDES, Francisco Eduardo. MOTTA, Ronaldo Seroa da. Instrumentos Econômicos para o Controle 
Ambiental do Ar e da Água: uma resenha da experiência internacional. Texto para discussão nº 479. Rio de Janeiro: 
IPEA, 1997. p. 03.
34  Em âmbito internacional, merece destaque a Recomendação sobre o Uso de Instrumentos Econômicos em Polí-
ticas de Meio Ambiente, de 1991, do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que contêm a mais completa lista dos tipos de instrumentos econômicos até hoje adotada. Veja Recomen-
dação C(90)177, de 1991, do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Disponível em http://acts.oecd.org/Instruments/ListByInstrumentDateView.aspx. Acesso em 30/03/2011.
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3.2.1 tributos ambientais

Os tributos ambientais, também conhecidos por ‘taxas ambientais’, ou 
‘ecotaxação’, consistem em taxas e impostos que incidem sobre variáveis am-
bientais35, e levam os agentes econômicos ao pagamento de um valor propor-
cional aos custos externos marginais causados pela degradação ambiental. 
Conforme a doutrina de CARNEIRO36:

“O valor da exação tributária deve tentar se aproximar dos custos externos 
marginais, no ponto em que eles se igualem ao nível ótimo de poluição, re-
presentado pelo ponto de equilíbrio entre o total de ganhos (lucro privado 
marginal líquido) e o total de custos (valor do dano ambiental gerado por 
unidade de poluição).
Dessa forma, os custos nos quais a sociedade incorre ao suportar os danos 
externos negativos causados pelos poluidores são, por assim dizer, a ela res-
sarcidos por meio da obrigação tributária, que desempenha o papel de ins-
trumento para a internalização das externalidades, através da incorporação 
aos preços dos bens e serviços, dos verdadeiros custos sociais impostos pelas 
atividades degradadoras”. 

A razão que sustenta os tributos ambientais reside no fato de que eles 
criam incentivos aos poluidores no sentido de limitar atividades que podem 
ser prejudiciais ao meio ambiente, como emissão de poluentes, geração de 
lixo, e o uso excessivo dos recursos naturais. Para tanto, subdividem-se em 
três modalidades específicas: 1) tributos sobre a emissão de efluentes; 2) tri-
butos sobre serviços públicos prestados aos usuários; e 3) tributos sobre pro-
dutos ou bens de consumo37.

Os primeiros são cobrados por unidade ou fração de lançamento de de-
terminados efluentes na natureza, podendo ser calculados com base na qua-
lidade e/ou quantidade da carga poluente38. Podem incidir sobre a descarga 
de efluentes em lagos, rios e mares; sobre a produção e liberação de resíduos 
sólidos; sobre a emissão de poluentes na atmosfera; e, também, sobre a gera-
ção de ruídos por aeronaves e indústrias39.  

 Os tributos sobre serviços públicos prestados aos usuários são cobrados 
em função dos custos dos serviços de tratamento e coleta – tratamento de 
água e esgoto, coleta e disposição do lixo etc – e, ainda, sobre os serviços de 

35  A diferença entre taxas e impostos reflete a forma diversa com que suas receitas são alocadas: as receitas oriundas 
de impostos são agregadas ao orçamento público geral, enquanto as receitas provenientes de taxas são utilizadas 
especificamente para financiar medidas relacionadas ao meio ambiente.
36  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 88.
37  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 89.
38  SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
p. 161.
39  BARDE, Jean-Philippe. Economic Instruments in Environmental Policy: lessons from the OECD experience and 
their relevance to developing economies. Working Paper no 92. OECD Development Centre, 1994. p. 10.
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análise técnica de pedidos de autorização ou licença40. Note-se que referidos 
tributos são pagos apenas por aqueles que usufruem do serviço público ou 
estão, de alguma maneira, a este associados41.

Os tributos sobre produtos ou bens de consumo, por sua vez, são co-
brados sobre produtos que geram poluição no momento de sua produção, 
consumo ou eliminação42 – lubrificantes, combustíveis à base de carbono ou 
enxofre, fertilizantes, recipientes não retornáveis, baterias contendo mercúrio 
ou cádmio, produtos químicos de base, entre outros – com a finalidade de 
diminuir ou racionalizar seu uso43.

Os tributos ambientais apresentam inúmeras vantagens em termos de 
gestão de recursos ambientais, na medida em que influenciam os compor-
tamentos e hábitos dos agentes econômicos – produtores e consumidores 
–, geram receitas para o financiamento de projetos de melhoria ambiental, 
além de controlar a proliferação das fontes difusas de poluição, como as 
emissões resultantes dos meios de transporte. Há que se reconhecer, no 
entanto, que os tributos ambientais trazem consigo algumas dificuldades 
e efeitos indesejáveis. As primeiras se referem à tarefa bastante complexa 
de obtenção de informações e dados que permitam a definição das bases 
de cálculo de cada tributo; e os efeitos, a seu turno, dizem respeito à com-
petitividade entre as empresas, uma vez que a cobrança de tais tributos 
provoca elevações nos preços dos produtos.

3.2.2 sistemas de Cobrança pelo uso de recursos ambientais

Outros mecanismos de atribuição de custos pela utilização do meio am-
biente apresentam caráter retributivo, como forma de ‘compensar’ pecunia-
riamente a diminuição da disponibilidade ou qualidade dos recursos ambien-
tais, enquanto bens de acesso comum44.

Um exemplo característico é a cobrança pelo uso de recursos hídricos, 
que impõe aos usuários do recurso um ônus econômico, cujo valor é propor-
cional ao volume de água captada e à qualidade final dos efluentes lançados, 
tendo em vista suas características físicas, químicas e biológicas, bem como 
seu grau de toxicidade45. 

Como exemplo, cite-se a Lei Estadual nº 13.199/99, lei da Política 
Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, que instituiu a cobrança 

40  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 89.
41  SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
p. 161.
42  BARDE, Jean-Philippe. Economic Instruments in Environmental Policy: lessons from the OECD experience and 
their relevance to developing economies. Working Paper no 92. OECD Development Centre, 1994. p. 11.
43  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 89.
44  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 91
45  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 91.
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pelo uso de recursos hídricos naquele estado. Conforme o Instituto Mi-
neiro de Gestão das Águas46:

“A Cobrança visa ao reconhecimento da água como um bem ecológico, social 
e econômico, dando ao usuário uma indicação de seu real valor. Através do 
estabelecimento de um preço público para o uso da água, pretende-se incen-
tivar os usuários a utilizarem esse recurso natural de forma mais racional, 
garantindo, dessa forma, o seu uso múltiplo para as atuais e futuras gerações.
Além disso, a cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva arrecadar re-
cursos financeiros para o financiamento de programas e intervenções pre-
vistos no Plano de Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, 
voltados para a melhoria da quantidade e da qualidade da água”.

A cobrança pelo uso de recursos ambientais está igualmente prevista 
no art. 4º, inciso VII, da Lei 6.938/81, segundo o qual a Política Nacional do 
Meio Ambiente visará “a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação 
de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição 
pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

3.2.3 licenças ou Créditos negociáveis

São instrumentos que permitem a criação artificial de mercados nos quais 
são negociados determinados ‘créditos’ ou ‘licenças’ para a exploração de recur-
sos ambientais. Sob a égide deste sistema, o órgão regulador estabelece, em uma 
determinada região, um número limitado de cotas de emissão, correspondentes 
a um nível máximo aceitável de poluição. Referidas cotas são, então, distribuídas 
aos agentes regulados, sendo-lhes permitida a comercialização sob determinadas 
regras ou condições básicas47. A este respeito, explica CARNEIRO48:

“Se o poluidor A possui uma licença para emitir dez unidades de um poluente 
qualquer, mas efetivamente consegue emitir somente oito unidades, então ele 
terá um crédito remanescente de duas unidades, que poderá ser negociado com 
o poluidor B. Este resultado pode ser obtido com investimentos tecnológicos que 
lhe permitam reduzir suas emissões a um custo menor que o valor de venda das 
cotas excedentes, o que abre ao poluidor a opção de escolha entre evitar a po-
luição e vender as cotas restantes ou continuar a poluir e agregar custos perma-
nentemente com a compra de cotas. A partir daí, desde que haja um ambiente 
verdadeiramente concorrencial, as regras de mercado se incumbem de ajustar 
as relações negociais e induzir a uma redução dos níveis totais de emissão”.  

O sistema de negociação de créditos ou licenças visa alcançar soluções a 
baixos custos, ao induzir os agentes que possuem custos de controle elevados a 

46  Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM). Disponível em: www.igam.mg.gov.br/cobranca/
objetivo. Acesso em 30/03/2011.
47  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 95.
48  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 95.
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comprar cotas de emissão dos agentes que possuem menores custos de contro-
le e, ainda, conciliar atividades de desenvolvimento econômico com proteção 
ambiental, ao permitir que novas atividades possam estabelecer-se em uma área 
controlada sem elevar seu nível máximo aceitável de emissão49.

Não obstante as inúmeras vantagens que enseja, o recurso a este tipo de ins-
trumento permanece limitado. Um precedente significativo pode ser encontrado 
no sistema de licenças negociáveis para poluição atmosférica dos Estado Unidos, 
instituído em 1977 pela Clean Air Act, em vigor até os dias atuais. Em posição 
de destaque, encontra-se, também, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), que permite a produção de créditos resultantes da redução de emissões 
de gases que agravam o efeito estufa, os quais podem ser negociados em nível in-
ternacional para compor as cotas e metas de redução dos países.

3.2.4 sistemas de devolução de depósitos

Os sistemas de devolução de depósitos (deposit-refund systems) ense-
jam o “pagamento pelo consumidor de um valor adicional incidente sobre 
o preço final do produto, o qual lhe é de alguma forma reembolsado poste-
riormente caso o bem, sua embalagem ou seus resíduos sejam devidamente 
retornados”50. O objetivo primordial deste instrumento é evitar a poluição 
que o produto ou seus resíduos podem causar e, por conseguinte, reduzir os 
custos necessários à recuperação da natureza51.

Este instrumento vem sendo frequentemente usado em diversos países 
para incentivar o retorno de garrafas de bebidas, conhecidas como garrafas 
pet, mesmo diante do desinteresse de muitas empresas, tendo em vista o baixo 
custo do emprego de tais produtos.

Note-se que, o sistema de devolução de depósitos, somado a políticas 
de incentivo à reciclagem e à coleta seletiva do lixo, pode alcançar alto grau 
de eficiência no sentido de permitir o reaproveitamento dos resíduos sólidos 
urbanos, evitando seu acúmulo no meio ambiente52. 

4. as vantagens eCOnômICas e ambIentaIs Inerentes aOs InstrumentOs 
eCOnômICOs

Na esteira da aludida argumentação, é possível constatar que os instru-
mentos econômicos apresentam uma série de vantagens econômicas e ambien-

49  BARDE, Jean-Philippe. Economic Instruments in Environmental Policy: lessons from the OECD experience and 
their relevance to developing economies. Working Paper no 92. OECD Development Centre, 1994. p. 11.
50  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 94.
51  SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
p. 164.
52  CARNEIRO, Ricardo. A Contribuição da Economia do Meio Ambiente para o Aperfeiçoamento da Legislação 
e da Política Ambiental Brasileira. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2000. p. 94-95.

Book conf e prof.indb   419 11/05/11   12:24



420 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

tais sobre os mecanismos de regulação direta. Por se basearem em incentivos 
de preços, em oposição aos comandos diretamente impostos pelos órgãos regu-
ladores, os instrumentos econômicos conferem ampla flexibilidade aos agentes 
regulados quanto à adoção de níveis e estratégias de proteção ambiental, sendo 
possível escolher aquelas que melhor se adaptam às suas circunstâncias, e que 
alcançam os resultados desejados ao menor custo possível53.

Igualmente, em virtude de sua atuação sobre os preços, esses instrumen-
tos permitem a geração de receitas fiscais e tarifárias, através da cobrança de 
tributos ambientais ou emissão de certificados, que podem ser direcionados 
para lastrear os incentivos-prêmio ou capacitar os órgãos ambientais54. E, 
ainda, dependendo de sua magnitude, podem até mesmo permitir a redução 
da carga fiscal de outros bens e serviços da economia, que implicam investi-
mentos e geração de empregos.

Com respeito ao controle da poluição, muitos são os benefícios produ-
zidos pelos instrumentos econômicos. Tais mecanismos impõem um custo 
em toda poluição ou interferência no meio ambiente provocadas pelos atores 
econômicos, enquanto, no sistema de comando e controle, dentro dos níveis 
permitidos de poluição, os recursos naturais são mantidos como se fossem 
bens livres55. 

Ademais, os incentivos de natureza econômica consideram as diferenças 
de custo de controle entre os agentes e, assim, permitem que aqueles com 
custos menores tenham incentivos para expandir as ações de controle. Essa 
característica dos instrumentos econômicos permite alocar de forma mais efi-
ciente os recursos econômicos à disposição da sociedade, que passa a supor-
tar custos de controle inferiores àqueles que suportaria se todos os poluidores 
ou usuários fossem obrigados a atingir os mesmos padrões individuais. Isso 
porque, regra geral, todos os efeitos das relações que se estabelecem no mer-
cado são, de alguma forma, repassados à coletividade. Assim, no âmbito de 
uma política de controle categorizada, que não considera as especificidades 
de cada agente econômico, impondo a todos padrões uniformes de contro-
le, quem perde é a coletividade, vez que todos os custos lhe são repassados. 
Portanto, para se atingir um nível de eficiência em termos globais, há que se 
considerar a atuação específica de cada agente para que esse possa adotar 
medidas de controle adequadas à sua realidade.

Outro efeito resultante da ‘precificação’ dos bens ambientais consiste 
no incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias de controle de 

53  STEWART, Richard B. Instrument Choice. The Oxford Handbook of International Environmental Law. New 
York: Oxford University Press, 2007. p. 155.
54  MENDES, Francisco Eduardo. MOTTA, Ronaldo Seroa da. Instrumentos Econômicos para o Controle 
Ambiental do Ar e da Água: uma resenha da experiência internacional. Texto para discussão nº 479. Rio de Janeiro: 
IPEA, 1997. p. 04.
55  STEWART, Richard B. Instrument Choice. The Oxford Handbook of International Environmental Law. New 
York: Oxford University Press, 2007. p. 155.
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poluição mais eficientes, de processos de produção ‘limpos’ e de novos produ-
tos menos poluentes, porquanto esses proporcionam redução nos custos de 
abate bem como nas despesas fiscais56.  A este aspecto soma-se o fato de ser 
a ‘precificação’ dos recursos um componente essencial à implementação do 
desenvolvimento sustentável, que, conforme dito, visa garantir o uso eficiente 
dos recursos e sua transmissão às gerações futuras57.

Os sistemas que se apóiam em incentivos econômicos apresentam, ou-
trossim, importantes vantagens de governança frente àqueles cuja regulação 
é exclusivamente direta, uma vez que a função do governo torna-se mais sim-
plificada com o uso de incentivos baseados em preços. Observa-se, mediante 
o recurso a esses mecanismos, a desnecessidade de especificar o conteúdo de 
medidas de controle detalhadas, próprias para cada tipo de instalação e ati-
vidade, porquanto o governo irá estabelecer um imposto ou um nível agrega-
do de cotas que se aplicam a todos os agentes que produzam o mesmo tipo 
de poluição. As decisões de conteúdo econômico, técnico etc, são, portanto, 
definidas, não pelo governo, mas pelos agentes regulados, em função dos in-
centivos de preços que lhes são ofertados, e se baseiam em circunstâncias 
particulares58.

Ademais, os agentes regulados, bem como os chamados ‘grupos de in-
teresse’, possuem maior capacidade de burlar os detalhes complexos da re-
gulação direta, no intuito de extrair renda e assegurar melhores vantagens 
competitivas. A prática de referidas condutas, no entanto, fica prejudicada 
no âmbito de políticas de controle baseadas em incentivos de preços, uma vez 
que as decisões tomadas pelos governos para promover tais incentivos – por 
exemplo, a fixação do fato gerador e da alíquota de um tributo ambiental – 
são mais transparentes e juridicamente limitadas59. Por fim, um controle am-
biental baseado em incentivos econômicos, ao reduzir a imposição de padrões 
de produção e consumo, evita dispêndios com pendências judiciais para a 
aplicação de penalidades quando da violação da legislação ambiental60.

Assim, nas palavras de MENDES e MOTTA61, “o uso de incentivos eco-
nômicos promoveria não só a melhoria ambiental como também a melhoria 
econômica, através da maior eficiência produtiva e da equidade”.

56  BARDE, Jean-Philippe. Economic Instruments in Environmental Policy: lessons from the OECD experience and 
their relevance to developing economies. Working Paper no 92. OECD Development Centre, 1994. p. 13.
57  BARDE, Jean-Philippe. Economic Instruments in Environmental Policy: lessons from the OECD experience and 
their relevance to developing economies. Working Paper no 92. OECD Development Centre, 1994. p. 14.
58  STEWART, Richard B. Instrument Choice. The Oxford Handbook of International Environmental Law. New 
York: Oxford University Press, 2007. p. 156.
59  STEWART, Richard B. Instrument Choice. The Oxford Handbook of International Environmental Law. New 
York: Oxford University Press, 2007. p. 156.
60  MENDES, Francisco Eduardo. MOTTA, Ronaldo Seroa da. Instrumentos Econômicos para o Controle 
Ambiental do Ar e da Água: uma resenha da experiência internacional. Texto para discussão nº 479. Rio de Janeiro: 
IPEA, 1997. p. 05.
61  MENDES, Francisco Eduardo. MOTTA, Ronaldo Seroa da. Instrumentos Econômicos para o Controle 
Ambiental do Ar e da Água: uma resenha da experiência internacional. Texto para discussão nº 479. Rio de Janeiro: 
IPEA, 1997. p. 05.
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5. COnClusões artICuladas

5.1 A alocação ineficiente dos recursos ambientais nos processos produtivos 
resulta em uma sequência de “deseconomias” que se materializam em efeitos 
negativos a serem suportados por toda a coletividade. A solução para esse 
problema reside na internalização dos custos externos pelos processos de pro-
dução e consumo através da formulação de políticas públicas adequadas.

5.2 As políticas ambientais de regulação direta apresentam uma abordagem 
excessivamente estreita, caracterizada pela imposição de padrões de poluição 
e sanções por sua inobservância, o que resulta em uma série de ineficiências 
com respeito à tutela dos bens ambientais.

5.3 Os mecanismos de regulação indireta, ao contrário, compreendem a im-
plementação de incentivos de natureza econômica em sede de política am-
biental, mediante a definição de preços a serem pagos pela utilização ou pela 
degradação dos recursos naturais, o que incentiva o agente econômico a limi-
tar ou reduzir seus níveis de poluição. 

5.4 A justificativa para a precificação dos recursos ambientais reside no prin-
cípio do poluidor pagador, que impõe ao agente econômico suportar os cus-
tos da prevenção e das medidas de controle da poluição a que der causa. 

5.5 Por fim, depreende-se do estudo desenvolvido neste trabalho que a pre-
cificação dos recursos naturais, antes considerados bens livres, objetiva sua 
utilização equilibrada no sentido de promover a sustentabilidade do desen-
volvimento, viabilizando, com isso, a satisfação das necessidades das gerações 
presentes e futuras.
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1. IntrOduçãO

Inicialmente cabe esclarecer que apesar de o texto legal fazer menção 
expressa a Compromisso de Ajustamento de Conduta, na Lei Federal nº 
7.347/1985 e, Termo de Compromisso na Lei Federal nº 9.605/1998 e Decreto 
Federal nº 6.514/2008, ambos são tomados por termo. Diante disso, surge a 
denominação “Termo de Ajustamento de Conduta – TAC”, comumente uti-
lizada como sinônimo do Compromisso de Ajustamento de Conduta previsto 
na Lei Federal nº 7.347/1985. Salienta-se que neste trabalho a utilização do 
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC refere-se ao instituto do Compro-
misso de Ajustamento de Conduta, previsto na Lei Federal nº 7.347/85. 

Por outro lado, a semelhança das expressões Compromisso de Ajusta-
mento de Conduta (Lei Federal nº 7.347/85) e Termo de Compromisso – TC 
(Lei Federal nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 6.515/2008) acaba causando 
confusão entre alguns doutrinadores e operadores do Direito, que os utilizam 
em muitos casos de forma indistinta

É exígua atualmente a doutrina sobre o Termo de Compromisso, tal-
vez por se tratar de tema recentemente regulado pelo Decreto Federal nº 
6.514/2008. Dentro deste contexto, o objetivo deste artigo é chamar a aten-
ção do operador jurídico para a diferença existente entre o Compromisso de 
Ajustamento de Conduta e o Termo de Compromisso, muito embora, haja 
similitudes entre os referidos institutos. 

A partir de pesquisa bibliográfica efetuada na legislação e na doutrina 
relacionada ao tema, o artigo aborda aspectos conceituais, históricos, de con-
teúdo e formais dos dois institutos objeto de análise, apresentando ao final as 
conclusões articuladas.
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2. COnCeItO

O Compromisso de Ajustamento de Conduta pode ser definido, segun-
do Carvalho Filho1 como “o ato jurídico pelo qual a pessoa, reconhecendo 
implicitamente que sua conduta ofende interesse difuso ou coletivo, assume o 
compromisso de eliminar a ofensa através da adequação de seu comportamen-
to às exigências legais”.

Já o Termo de Compromisso pode ser definido como o ato jurídico pelo 
qual o infrator ambiental se compromete na execução de serviços de preser-
vação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, perante os 
órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, em substituição de parte da 
sanção administrativa de multa simples que seria aplicada pelo referido ór-
gão, no exercício regular da sua atividade de fiscalização.

3. OrIgem

A criação do Compromisso de Ajustamento de Conduta de certa forma 
tem sua origem na experiência e tradição do Ministério Público (MP) brasileiro 
em promover a composição extrajudicial de conflitos de interesses, bem como, 
na ambiência que gerou a Constituição Federal de 1988, um momento de rede-
mocratização das instituições e de adaptação do ordenamento jurídico à nova 
ordem (INSTITUTO “O DIREITO POR UM PLANETA VERDE”, s/d)2.

Na década de 90, quando da elaboração dos anteprojetos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) e do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), de cujas comissões faziam parte diversos membros do MP, resolveu-
-se aproveitar a experiência da composição extrajudicial de conflitos, em es-
pecial aquela vivida pelo MP a partir da edição da Lei Federal nº 7.224/84, 
para estendê-la ao sistema da tutela coletiva dos interesses transindividuais. 

Assim, o Compromisso de Ajustamento de Conduta foi oficialmente 
instituído através da Lei Federal nº. 8.069/90 (ECA) e, posteriormente, reite-
rado pela Lei Federal nº. 8.078/90 (CDC), que inseriu o § 6º, no art. 5º, da Lei 
Federal n.° 7.347/1985 – Lei da Ação Civil Pública.3 Contudo, não se limitou 
ao MP a possibilidade de tomar tais acordos, com eficácia de título executivo, 
mas ampliou-se a possibilidade para todos os órgãos públicos legitimados à 
propositura da Ação Civil Pública, e, ainda, inovou-se no direito brasileiro 
com a possibilidade de formação de um título executivo extrajudicial fundado 
em obrigação de fazer ou não fazer. Inovação, porque para tais obrigações, 
somente era possível a formação de títulos executivos judiciais.4

1  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública: comentários por artigo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001.
2   INSTITUTO “O DIREITO POR UM PLANETA VERDE”. Compromisso de ajustamento ambiental: análise e 
sugestões para aprimoramento. São Paulo: Instituto “O Direito por um Planeta Verde”, s/d.
3  MAZZILLI, Hugo Nigro. Compromisso de ajustamento de conduta: evolução e fragilidades e atuação do Minis-
tério Público. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 11, n. 41, p. 93-110, jan – mar 2006. p. 95
4  MAZZILLI, Hugo Nigro. op. cit. p. 99-100.
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O Termo de Compromisso, por sua vez, foi inserido no ordenamento ju-
rídico brasileiro pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001, que inseriu 
o art. 79-A na Lei Federal nº 9.605/1998. O referido artigo possibilitou que os 
órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pelo controle e fis-
calização pudessem celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo 
de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utili-
zadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente polui-
dores, com o objetivo de promover as necessárias correções de suas atividades 
de forma a adequá-las as exigências impostas pela legislação ambiental. 

Posteriormente, o Decreto Federal nº 6.514/2008 ratificou a utilização 
deste instrumento, frisando sua utilização nos casos de conversão de multas 
simples, provenientes das infrações ambientais administrativas, em recupe-
ração do meio ambiente, como o previsto no art. 72, § 4º da Lei Federal nº 
9.605/1998: “A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.

Ressalta-se por fim, que mesmo sendo institutos diferentes, conforme 
será demonstrado, tanto o Compromisso de Ajustamento de Conduta, quan-
to o  Termo de Compromisso, constituem título executivo extrajudicial, ense-
jando execução judicial direta em caso de seu descumprimento.

4. natureza JurídICa

A partir do que tem sido discutido na doutrina acerca da natureza ju-
rídica do Compromisso de Ajustamento de Conduta, é possível afirmar que 
alguns doutrinadores o enquadram como transação, outros como contrato e 
outros ainda como negócio jurídico.

Segundo a definição do instituto da transação contemplado no art. 840 
do Código Civil: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 
mediante concessões mútuas”. Depreende-se que a teor desse dispositivo le-
gal, a transação é um modo de extinção das obrigações litigiosas, mediante 
concessões recíprocas das partes. Por outro lado, o art. 841 também do CC, 
prevê que “só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a 
transação”. De acordo com Fiorillo5, a transação é figura característica do 
direito civil, moldada a um sistema individualista, destinado ao titular do di-
reito. Ao se tratar de meio ambiente, constitucionalmente considerado como 
um bem de uso comum do povo, tal figura mostra-se incompatível com os 
direitos coletivos, porquanto estar-se-ia conferindo faculdade ao legitimado 
autônomo, a fim de dispor do direito de titulares coletivamente considerados. 

Todavia, não obstante a clareza com que a legislação trata do instituto 
da transação, admitindo somente para direitos patrimoniais de caráter pri-

5  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011.
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vado (art. 841, CC), percebe-se que uma grande parte da doutrina aceita a 
possibilidade de transação no TAC, inclusive, enxergando o próprio TAC 
como uma transação. Porém, observa-se que somente no tocante a maneira 
de como o dano será recomposto ou afastado, é que os doutrinadores admi-
tem a transação, havendo unanimidade de que deverá ocorrer essa recompo-
sição integral, por ser um direito indisponível, e a transação tratar-se apenas 
do modo e não do meio ambiente propriamente dito.

 Mancuso6, afirma ser lícita a “transação” na ACP, pois há uma larga 
margem de alternativas para transigir, dada a própria natureza do interesse 
público objetivado.

Para Fink7 é possível a transação em matéria de meio ambiente porque 
ela não tem por objeto o direito difuso indisponível e sim, as condições de 
modo, tempo e lugar do cumprimento da obrigação de recuperar integral-
mente o meio ambiente.

O fato de admitir a transação no TAC não significa que tais doutrinado-
res atribuam ao TAC à natureza jurídica própria de “transação”, por ser in-
compatível com o ordenamento jurídico acima descrito, porém consideram-
-no como uma transação especial ou sui generis.

O Compromisso de Ajustamento de Conduta não possui natureza con-
tratual, tendo em vista que os órgãos públicos que o tomam, não possuem 
poder de disposição. Segundo Rodrigues8, seria necessário um grande esforço 
exegético para compatibilizar a configuração do ajuste de conduta às carac-
terísticas dos institutos de direito privado, findando por descaracterizá-lo. 
O fato de o Compromisso de Ajustamento de Conduta estar vinculado aos 
direitos transindividuais, que se caracteriza pela diversidade de titulares do 
direito material e pela pluralidade de órgãos públicos co-legitimados ativos, 
confere-lhe natureza híbrida com repercussões no âmbito do direito material 
e do direito processual, bem como, peculiaridades que não podem ser esque-
cidas no exame da sua categoria jurídica.

Assim, pode-se dizer que a natureza jurídica do Compromisso de Ajus-
tamento de Conduta, é um ato administrativo negocial (negócio jurídico de 
direito público).9 É fundamental a existência de manifestação de vontade do 
compromissário e do órgão público para sua celebração. Embora os efeitos 
mais importantes do compromisso de ajustamento decorram de lei – campo 
de atuação e eficácia executiva -, a declaração de vontade expressa no termo 
torna específica a forma de incidência das normas jurídicas no caso concreto, 

6  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos 
consumidores. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 228-233.
7  FINK, Daniel Roberto. Alternativa a ação civil pública (reflexões sobre a vantagem do termo de ajustamento 
de conduta). In: Ação civil pública: Lei 7.347/1985 – 15 anos. MILARÉ, Édis (Coord.). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001.
8  RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.
9  MAZZILLI, Hugo Nigro. (2006) op. cit. p. 104.

Book conf e prof.indb   426 11/05/11   12:24



427Teses de Profissionais / Independent Papers

vinculando os pactuantes ao que consta expressamente no ajuste. Respeita-
dos os elementos de existência, requisitos de validade e fatores de eficácia, as 
partes têm uma margem para exercer a declaração de vontade e determinar o 
modo, tempo e lugar do ajustamento da conduta às exigências legais.10

Desta maneira, os órgãos públicos legitimados não podem dispensar, 
nem renunciar a direitos ou obrigações, limitando-se a tomar do causador 
do dano a obrigação de que este torne sua conduta adequada às exigências 
da lei. Poderão, tais compromissos prever obrigações pecuniárias, entretanto, 
estas não devem ser o objeto principal, e sim tomados como sanções em caso 
de descumprimento da obrigação assumida.11

Ressalta-se ainda, que o Compromisso de Ajustamento de Conduta 
constitui uma garantia mínima em prol da coletividade, em nada impedindo 
que os co-legitimados, eventualmente insatisfeitos com o ajuste, peçam em ju-
ízo mais do que aquilo já acordado, ou ainda, que os próprios lesados indivi-
duais, peçam em ações individuais mais do que aquilo que espontaneamente 
lhes foi reconhecido no termo firmado.12

A mesma linha de raciocínio é aplicável ao Termo de Compromisso, 
onde o órgão público ambiental integrante do SISNAMA não pode dispen-
sar direito ou obrigação, nem renunciar aos mesmos, por se tratarem de direi-
tos indisponíveis, inclusive devendo respeitar o rol imposto pelo art. 140 do 
Decreto Federal 6.514/2008.

5. ObJetO

5.1 Compromisso de ajustamento de Conduta

O TAC pode versar sobre qualquer matéria referente à tutela de interes-
ses transindividuais. O objeto, no entanto, é o ajustamento de conduta, e isso 
implica numa obrigação de fazer ou não fazer, podendo em casos extremos e 
impossíveis de ser realizada a reparação, ocorrer a indenização pecuniária.13 
Não se deve buscar em primeiro lugar a condenação em dinheiro, posto que 
não é do interesse da sociedade trocar ecossistemas por somas em dinheiro, 
por maior que elas sejam 14.

O art. 5º, § 6º da Lei Federal nº. 7.347/85 prevê o “ajustamento de sua 
conduta às exigências legais”, deste modo nota-se que a ofensa deverá ter 
integral reparação, isto é, a mesma pretensão que seria objeto de ação civil 
pública deve ser contemplada no TAC, não podendo ser restringida, con-
forme ensina Akaoui: “[...] o Ministério Público e os órgãos públicos que 
possuem legitimação para obtê-lo [TAC] possuem um poder/dever no sentido 

10  RODRIGUES, Geisa de Assis. (2006) op. cit. 151.
11  MAZZILLI, Hugo Nigro. (2006) op. cit. p. 104.
12  MAZZILLI, Hugo Nigro. (2006) op. cit. p. 105.
13  MAZZILLI, Hugo Nigro. Tutela dos interesses difusos e coletivos. 4. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2004. p. 151.
14  FINK, Daniel Roberto. (2001) op. cit. p.122.
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de, nele, abarcar todos os pedidos que seriam lícitos de serem feitos em ação 
civil pública”15.

Deste modo, se o objetivo do compromisso é readequar a conduta do 
degradador ou potencial degradador ao ordenamento jurídico vigente, a fim 
de afastar o risco de dano e/ou recompor aqueles já ocorridos, não poderá o 
tomador do compromisso deixar de pleitear todas as medidas tendentes ao 
efetivo e integral resguardo do meio ambiente16.

Trata-se de um direito indisponível, devendo abranger todas as medidas 
para recuperação do dano ou afastamento do mesmo. Porém, no caso de o 
TAC firmado trazer medidas que somente minimizam o dano, não o sanando 
completamente, o título poderá ser validado, de forma que as medidas pre-
vistas sejam cumpridas integralmente pelo interessado. Todavia em situações 
como esta, onde o TAC não compreenda a totalidade das medidas que deve-
riam ter sido adotadas, nada obsta que um novo termo complementar venha 
a ser firmado ou até mesmo, haja a propositura de uma ação civil pública 
pelos demais legitimados.17

Já no caso de ser firmado um TAC, onde as medidas previstas além de 
não sanarem completamente o dano ou afastarem o risco, em nada cooperam 
para esse fim, sendo absolutamente inadequadas à efetiva obtenção dos resul-
tados que deveriam ser atingidos, ocorrerá vício insanável. Em tais situações 
a doutrina entende que nem necessitaria de ajuizamento de ação civil pública 
para desconstituir tal título, sendo o mesmo considerado como “natimorto”.

Assim, no TAC o responsável deve se comprometer à reparação comple-
ta do dano, à realização de atividade necessária para fazer cessar a lesão ou à 
abstenção para pôr fim à afetação do interesse difuso ou coletivo. Para Fink18 
o objeto da negociação do TAC são as condições de modo, tempo e lugar 
no qual ocorrerá o cumprimento das obrigações nele previstas. Vale lembrar 
ainda, que as condições para que se atinja o objetivo principal (a recuperação 
ambiental), deverão ser lícitas e possíveis, sob pena de tornar a obrigação 
ilíquida ou até mesmo desnaturá-la.

5.2 termo de Compromisso

O Termo de Compromisso pode ser entendido como um instrumento 
jurídico-administrativo de conversão parcial de multa simples em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, confor-
me prescreve o artigo 72, § 4º da Lei Federal nº 9.605/98. 

O artigo 140 do Decreto Federal nº 6.514/2008 considera serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente: I – exe-

15  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003. p. 71.
16  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 72.
17  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 109.
18  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 121.
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cução de obras ou atividades de recuperação de danos decorrentes da própria 
infração; II – implementação de obras ou atividades de recuperação de áre-
as degradadas, bem como de preservação e melhoria da qualidade do meio 
ambiente; III – custeio ou execução de programas e de projetos ambientais 
desenvolvidos por entidades públicas de proteção e conservação do meio am-
biente; e IV – manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a 
preservação do meio ambiente.

Para que seja constituído um Termo de Compromisso, é necessário pree-
xistir uma multa ambiental, onde o autuado requeira juntamente com sua de-
fesa administrativa, o pedido de conversão da multa, em serviços de preserva-
ção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, ensejando a elaboração 
de um TC (art. 142 do Decreto nº 6.514/2008), que a critério da autoridade 
ambiental poderá ou não ser concedido.

Importante observar que se trata de uma conversão de valores, que ao 
invés de serem pagos em pecúnia serão empregados diretamente no meio am-
biente pelo infrator, que terá direito a um desconto de quarenta por cento 
sobre o valor da multa consolidada, conforme prevê o art. 143 do Decreto nº 
6.514/2008. Cabe esclarecer no entanto, que o valor dos custos dos serviços 
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente não 
poderão ser inferiores ao valor da multa convertida.

De qualquer forma, os §§ 1º e 2º do art. 143, supra mencionado, preveem 
que independentemente do valor da multa aplicada, ficará o autuado obriga-
do a reparar integralmente o dano que tenha causado, e caso tal recuperação 
importar recursos inferiores ao valor da multa convertida, a diferença será apli-
cada nos outros serviços descritos nos incisos do art. 140 da mesma legislação. 

6. fOrma

Quanto ao aspecto formal, a legislação que regulamenta o Termo de 
Compromisso é muito mais detalhada em relação às cláusulas que deverão 
constar deste instrumento. No TAC o aspecto formal é orientado somente 
pela doutrina, pois não existe previsão legal sobre o mesmo. Assim, pode-se 
dizer que os requisitos legais exigidos para a formalização do Termo de Com-
promisso podem ser entendidos como os requisitos mínimos necessários para 
a formalização do TAC.

O Decreto Federal nº 6.514/2008 traz em seu art. 146 o conteúdo míni-
mo que deverá conter o Termo de Compromisso, regulamentando previsão 
contida no art. 79 – A da Lei Federal nº. 9.605/98 que disciplina os compro-
missos firmados pelos órgãos do SISNAMA. 

Segundo o dispositivo legal supra citado, o Termo de Compromisso de-
verá conter: I) nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e 
dos respectivos representantes legais; II) prazo de vigência do compromisso, 
que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar 
entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de 
prorrogação por igual período; III) descrição detalhada de seu objeto, valor 
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do investimento previsto e cronograma físico de execução e de implantação 
das obras e serviços exigidos, com metas a serem atingidas; IV) multa a ser 
aplicada em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas, 
que não poderá ser inferior ao valor da multa convertida, nem superior ao 
dobro desse valor; e, V) foro competente para dirimir litígios entre as partes. 

Quanto ao controle de execução do Termo de Compromisso, prevê o 
art. 146, § 2º do Decreto Federal nº 6.514/2008, que deverá a autoridade com-
petente monitorar e avaliar, no máximo a cada dois anos, se as obrigações 
assumidas estão sendo cumpridas. Nem poderia ser diferente, eis que trata-se 
de direito indisponível, cabendo a coletividade fiscalizar seu cumprimento, 
entretanto o dever é principalmente do tomador do termo.

Outro aspecto relevante, é que para se constituir em título executivo, o 
TAC ou TC precisarão estar escritos em vernáculo adequado, conforme pre-
visto no art. 156 do CPC.

Apesar de não ser uma exigência legal, a utilização de testemunhas ins-
trumentárias não é impedido por lei, sendo de certa forma até recomendável, 
a fim de evitar, posteriormente alegações como coação, entre outras. Inclu-
sive, o estatuto processual civil, em seu art. 585, II, diz que constitui título 
executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 
duas testemunhas.

Quanto às obrigações, elas devem ser claramente previstas, indicando-se 
modo e lugar de seu cumprimento.19

Um importante requisito a constar no termo é o prazo que o compro-
mitente terá para cumprir as obrigações por ele assumidas, servindo tam-
bém para que o tomador verifique seu cumprimento. No caso do TAC, Fink20 
acredita que deve haver dois tipos de prazos: um para o cumprimento da 
obrigação espontaneamente pelo devedor – que poderá ser longo –, e outro 
para o caso de cumprimento no processo de execução – que deverá ser curto, 
pelo fato de já haver escoado o primeiro prazo para o cumprimento voluntá-
rio do devedor.

Já Rodrigues21 mostra-se flexível quanto à fixação de prazos de vigência  
para cumprimento do TAC, grifando apenas que “o que não se pode admi-
tir é que fique ao alvedrio do compromissário o momento do cumprimento da 
obrigação, o que pode importar em manutenção indefinida da situação lesiva 
ao direito transindividual”. Importante ressaltar que, a rigor, a discussão de 
direitos difusos não prescreve, exceto se a lei expressamente determinar. 

É aconselhável ainda, que haja reajuste de valores no TAC e no TC, caso 
exista eventual cláusula de indenizar. 

Outra peculiaridade prevista no art. 144 do Decreto nº 6.514/2008, para a 
formalização do TC, é que o autuado apresente pré-projeto de recuperação am-

19  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 124.
20  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 125.
21  RODRIGUES, Geisa de Assis (2002) op. cit. p.192.
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biental, podendo a autoridade ambiental dispensar a elaboração do projeto ou  
autorizar a substituição por projeto simplificado quando a recuperação ambien-
tal for de menor complexidade. Pode ainda a autoridade ambiental determinar 
que o autuado adéque o pré-projeto apresentado, sob pena de indeferimento do 
pedido de conversão da multa, determinando que proceda a emendas, revisões e 
ajustes, antes mesmo de decidir sobre o pedido de conversão da multa.

Por fim, a Lei Federal nº. 10.650/2003, em seu art. 4º, IV, determina que 
a lavratura de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta seja pu-
blicado em Diário Oficial e fique disponível, no respectivo órgão, em local de 
fácil acesso ao público, em sua integralidade. 

Conforme bem expressa Paulo Affonso Leme Machado22: “Um dos pi-
lares fundamentais do Direito Ambiental é a informação ampla, veraz, rápida 
e institucionalizada. Havendo transparência, os interessados poderão trazer 
para os órgãos públicos envolvidos outros subsídios ou a opinião de segmentos 
sociais diversos”.

No mesmo sentido preceitua o art. 147 do Decreto nº 6.514/2008 para os 
termos de compromisso, ordenando que sejam publicados no Diário Oficial, 
mediante extrato. 

De fato, somente com a publicidade, é que a sociedade poderá tomar 
conhecimento da existência dos TACs e TCs, podendo se insurgir, caso seus 
termos não estejam de acordo com a necessidade. O mesmo estende-se aos 
co-legitimados do TAC, que desse ato não participaram, pois como co-deten-
tores do direito de ação, devem ser informados sobre a existência de tal título, 
até mesmo para resguardar a possível propositura de uma lide temerária, uma 
vez que os direitos pleiteados já se encontram amparados por acordo previa-
mente obtido.23

Cabe apontar ainda, o princípio administrativo da publicidade que al-
cança também o Termo de Ajustamento de Conduta e o Termo de Compro-
misso, quando firmados nesta esfera. Infelizmente, tal publicidade dos atos 
não se observa na prática. Tal situação fere o princípio da participação e 
impede que os outros co-legitimados, no caso específico do TAC tomem co-
nhecimento do termo de ajustamento firmado, gerando insegurança jurídi-
ca ao infrator e impedindo que a própria coletividade exerça fiscalização no 
cumprimento das obrigações para a efetiva reparação do dano ambiental.

7. legItImIdade

Ao introduzir o instituto do Compromisso de Ajustamento de conduta 
no ordenamento jurídico, o legislador restringiu a utilização deste instrumen-
to para os órgãos públicos co-legitimados ao ajuizamento da ACP, e não para 
todos. Excluiu de plano, a possibilidade de as associações civis firmarem o 

22  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 380.
23  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 101.
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compromisso. Entretanto, há divergência doutrinária quanto aos entes legiti-
mados a tomarem o compromisso de ajustamento de conduta.

Para Vieira24, o TAC pode ser firmado por qualquer dos entes que pos-
suem legitimidade para a propositura da ação civil pública (Ministério Públi-
co, União, Estados, Municípios, autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e, inclusive, associações).

Em uma visão mais restrita, Akaoui25 entende que as associações não 
poderão tomar o Termo de Ajustamento de Conduta, bem como as empresas 
públicas e sociedades de economia mista somente poderão tomar o compro-
misso de ajustamento de conduta quando tiverem como escopo a prestação 
de serviços público.

Segundo Mazzilli26, os legitimados à tomar o TAC, seriam: Ministério 
Público, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além desses, cita ain-
da os órgãos públicos, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente 
destinados à defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêne-
os; o mesmo autor cita por sua vez, os que certamente não poderão tomar o 
TAC, quais sejam: associações civis, sindicatos e fundações privadas.

Já quanto às empresas estatais e às sociedades de economia mista, que 
não são órgãos da administração direta e sim entes personalizados, distintos 
do Estado, concorda Mazzilli com Akaoui, que estas poderão tomar o Termo 
de Ajustamento de Conduta caso prestem serviço público. Já se elas explora-
rem a atividade econômica, não lhes pode ser concedida tal prerrogativa, sob 
pena de estimular desigualdades afrontosas à ordem jurídica, como é o caso 
das sociedades de economia mista ou das empresas públicas, quando agirem 
em condições de empresas de mercado.

Há de se tomar cautela ainda, quanto a pessoa que poderá firmar o TAC, 
pois somente poderá ser aquela legalmente respaldada por Estatuto, Contrato 
Social, atos constitutivos, atos de delegação ou procuração, que tenham defe-
rido competência para a representação da entidade em juízo ou fora dele.

O Termo de Compromisso é menos abrangente que o TAC, pois tem 
como legitimado à sua propositura, apenas o órgão autuante, ou seja, a au-
toridade ambiental que lavrou a multa administrativa, que poderá, sob sua 
discricionariedade, permitir a conversão de multa simples em TC, de acordo 
com o regramento do Decreto Federal nº. 6.514/08. 

8. efeItOs 

Embora não importe em renúncia de direitos por parte do órgão pú-
blico que tomou o compromisso, este estará sujeito a não promover a Ação 

24  VIEIRA, Fernando Grella. A transação na esfera da tutela dos interesses difusos e coletivos: compromisso de 
ajustamento de conduta. In: Ação civil pública: Lei 7.347/1985 – 15 anos. MILARÉ, Édis (Coord.). São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 230.
25  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 78.
26  MAZZILLI, Hugo Nigro. (2006) op. cit. p. 102-104.
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Civil Pública no tocante às cláusulas já abrangidas no respectivo termo, por 
falta de interesse processual, pois não é necessário submeter-se a uma ação 
de conhecimento quando já se possui um título executivo.27 Há uma exceção, 
porém, quando a cláusula do TAC, não esteja totalmente adequada, necessi-
tando de reparação ou supressão.28

Entretanto, em caso de inadimplemento do TAC, seja por descumpri-
mento da forma prevista ou por inobservância do prazo estipulado, poderá 
ser ajuizada ação judicial de execução contra o causador do dano.

A eficácia do TAC inicia-se no momento de sua assinatura, sem neces-
sidade de outras formalidades, não sendo proibido, porém, que se disponha  
outra data no próprio termo, em cláusula que defina o prazo de início e tér-
mino para seu cumprimento.29 

No que concerne ao TAC firmado no curso de uma ACP, surgem algu-
mas divergências. Para Vieira30 se já proposta a ação civil pública, o ajuste 
deverá ser feito no próprio processo e passará a contar como título judicial a 
partir de uma sentença meramente homologatória. Compartilha do mesmo 
entendimento Mazzilli31, afirmando que a homologação será necessária se o 
compromisso tratar de questões já controvertidas em juízo e se, em virtude de 
sua celebração, a medida consequente seja a extinção do processo.

Já Akaoui32 afirma que, existindo um TAC, ainda que extrajudicial, 
cujas cláusulas abranjam o recém proposto em ação civil pública, sendo ou 
não superveniente, esta deverá ser extinta com base no art. 267, VI do CPC, 
ou seja, sem resolução de mérito. 

Caso o TAC celebrado não englobe todas as medidas necessárias à cor-
reção dos danos causados, ou integral afastamento dos riscos existentes ao 
bem difuso ou coletivo, o órgão público deverá continuar as investigações, até 
efetiva solução dos problemas verificados. Este também é o entendimento de 
Milaré33, para o qual, o que se exige é a integral reparação do dano, pouco 
importando que a atividade reparatória seja fragmentada em mais de um ins-
trumento, desde que alcance o fim desejado. Desta forma, nada impede que a 
completa reparação seja alcançada, na parte em que há consenso, através do 
TAC e, fique o restante para discussão no âmbito judicial.

Importante citar que, conforme Akaoui34, a celebração do TAC não ex-
clui a responsabilidade administrativa nem penal do infrator, pois conforme 
previsto no art. 225, § 3º da CF elas são autônomas, portanto, terá efeitos 
somente na esfera civil ambiente.

27  MAZZILLI, Hugo Nigro. (2006) op. cit. p. 106.
28  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 97.
29  MAZZILLI, Hugo Nigro. (2006) op. cit. p. 107.
30  VIEIRA, Fernando Grella. op. cit. p. 245-246.
31  MAZZILLI, Hugo Nigro. (2006) op. cit. p. 106.
32  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 97.
33  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: A gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 5. ed. 
Ref., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p 982.
34  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 98.
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O Termo de Compromisso, uma vez firmado, gera efeitos administrati-
vos, como a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas. Porém, confor-
me previsto no art. 146, § 3º do Decreto Federal nº 6.514/2008, uma vez cele-
brado o Termo de Compromisso, terá efeitos na esfera civil e administrativa.

O cumprimento do Termo de Compromisso deve ser feito com muita 
cautela, em especial quanto à prerrogativa de suspensão de exigibilidade da 
multa. Um primeiro aspecto a ser observado, é o que se entende legalmente 
por serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente, e se é possível inserir aí a execução de obras ou atividades de recu-
peração de danos decorrentes da própria infração. Em segundo lugar, deve-se 
observar que o valor do custo para tal realização não poderá ser inferior ao 
valor da multa convertida, e sendo os gastos com a recuperação da própria 
infração cometida, inferior ao valor da multa, a diferença será aplicada nos 
outros serviços descritos no art. 140, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Outro ponto a ser ressaltado é que o infrator que tiver a conversão de 
multa administrativa, por assinatura de TC, não poderá utilizar-se do mesmo 
benefício durante o período de cinco anos, contados da data da assinatura do 
mesmo, conforme art. 148 do Decreto Federal nº 6.514/2008. 

Salienta-se ainda, que o Art. 146, § 1o do Decreto supra citado prevê 
que a assinatura do Termo de Compromisso implicará renúncia ao direito de 
recorrer administrativamente.

O descumprimento do TC, implicará na esfera administrativa, a imedia-
ta inscrição do débito em Dívida Ativa para cobrança da multa resultante do 
auto de infração em seu valor integral; e na esfera civil, a imediata execução 
judicial das obrigações assumidas, tendo em vista seu caráter de título execu-
tivo extrajudicial, conforme § 4º do art. 146 do decreto federal. 

E por último, salienta-se que após conversão da multa, o mesmo benefí-
cio não poderá ser concedido novamente ao mesmo infrator durante o perío-
do de cinco anos, contados da data da assinatura do Termo de Compromisso, 
conforme o Decreto Federal 6.514/2008.  

9. vantagens

Apesar das dificuldades que possam existir para elaboração de um TAC 
ou TC, as experiências da utilização da composição negociada tem-se de-
monstrado vantajosa em relação a uma sentença imposta à parte contrária.35 

É oportuno ressaltar que a busca pela solução judicial, por via de sen-
tença condenatória, deve ser utilizada em caso de impossibilidade de solução 
extrajudicial, ou seja, como último recurso ao caso. Há várias razões para 
tanto, como por exemplo, o próprio interesse de agir processual, mas, princi-
palmente a razão de ordem psicológica.36 

35  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 132.
36  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 132.
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Respeitados os limites da transação, regrados pelo interesse público, as 
demais cláusulas e condições serão resultado de um processo psicológico de 
apreensão de cada uma das obrigações assumidas, de tal forma que, ao final, 
cada parte terá a certeza de que cada obrigação é resultado daquilo que cada 
um pode dar e na forma como pode dar. É a realização do possível.37 

Uma vez realizado o TAC ou o TC em prosseguimento a esse processo 
psicológico para composição do conflito, as partes terão consciência de que 
participaram efetivamente deste processo, e que, assumiram voluntariamente 
obrigações possíveis. Isso fará com que elas tenham noção por si só da im-
portância da realização daquele ato, fazendo com que cumpram o assumido 
dentro do vencimento e sem traumas. “Não mais contra a sua vontade, mas 
pela sua vontade”. 38 

Importante fator a ser comentado e relevado, é a morosidade de uma 
ação judicial, demasiados prazos e formalismos processuais, recursos e outros 
fatores, levam uma ação civil pública a durar anos até seu julgamento, com 
desgastes materiais e psicológicos para as partes, sem contar o prejuízo am-
biental.39 Mesmo após o julgamento da ação, e posterior execução do julgado, 
normalmente se obterá uma condenação em obrigação de fazer, devendo o 
vencido recuperar o meio ambiente degradado, entretanto, ter essa obrigação 
de fazer algo coagido por multas judiciais, não trará a melhor recomposição 
ao meio ambiente, pois o vencido fará com má vontade. 

Além dos aspectos até agora apresentados, vale lembrar ainda, o aspecto 
econômico. Não há dúvidas que uma demanda gerará custos bem mais ele-
vados, seja diretamente para as partes litigantes ou indiretamente para toda a 
sociedade que tem que sustentar o poder Judiciário.40 

Ao firmar um TAC ou um TC, se ganhará tempo, pois por mais que 
demore a negociação, não ultrapassará o tempo de uma ação civil pública. A 
execução por liberalidade da parte fará com que as ações sejam implemen-
tadas de forma mais célere o que a princípio é vantajoso quando se trata de 
proteção ambiental. 

Outra vantagem de se firmar o termo extrajudicialmente é que, no pro-
cesso o juiz estará adstrito ao pedido feito pelo autor, e mesmo havendo em 
seu curso uma solução alternativa, ela não poderá ser acolhida com nenhum 
acréscimo, sob pena de decisão extra petita reformável. Já extrajudicialmente 
tais limitações inexistem, podendo ser adotadas soluções conforme os entra-
ves forem surgindo, sem se perder de vista o interesse público.41 

Com relação ao TC, é mais vantajosa a concessão de desconto pecu-
niário tendo em vista o ganho ambiental que se obterá, pois muitas vezes 
os valores advindos das multas ambientais não são empregados diretamente 

37  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 132.
38  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 132.
39  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 134. 
40  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 133.
41  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 135.
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na recuperação ambiental, mas sim utilizados para manutenção da estrutura 
administrativa dos órgãos ambientais. De pouco adianta forçar o infrator a 
pagar uma multa ambiental, se posteriormente tiver que ser gasto valores 
maiores para compeli-lo judicialmente a recuperar o dano causado. 

Outro importante fator a ser ponderado ao se firmar um TC é a possibi-
lidade de educação ambiental do infrator, não apenas compelindo-o a pagar 
uma multa, que, frise-se será facilmente absorvida por aqueles com boas con-
dições econômicas. 

Portanto, pelo apresentado até aqui, pode-se observar que há vantagens 
em firmar um TAC ou um TC, ao invés de ingressar com a ação civil pública. 
Evitando-se o desgaste das partes, o gasto financeiro e a difícil solução am-
biental por meio da via alternativa, ou seja, da negociação “[...] por meio da 
qual todos encontrarão seus lugares e ao final do processo sairão muito mais 
fortalecidos do que se fossem obrigados a obedecer um comando frio e inexo-
rável de uma sentença”.42 

10. exeCuçãO

O título executivo extrajudicial decorrente da celebração do TAC, não é 
direito somente do órgão que o tomou, mas sim de toda a coletividade. Deste 
modo, não necessitará ser executado somente pelo tomador do compromisso, 
podendo qualquer de seus co-legitimados proceder a execução do mesmo. 
Caso verse sobre interesses individuais homogêneos, poderá qualquer lesado 
individual promover a execução do título.43

Já no Termo de Compromisso, havendo o descumprimento total ou 
parcial das obrigações, também ensejará, na esfera civil, o ajuizamento de 
execução, tendo como legitimado a propositura a autoridade ambiental que 
o firmou. 

Por tratar-se de interesse difuso, não há discricionariedade do órgão pú-
blico para avaliar se é ou não conveniente a execução do título firmado e 
inadimplido, mas há um dever de promover tal execução. No caso do TAC, 
não só do tomador, como de todos aqueles co-legitimados que tomem conhe-
cimento dele.

O processo de execução seguirá as mesmas regras constantes nos arts. 
632 e seguintes do CPC, que trata das obrigações de fazer e não fazer.

Entretanto, para dar maior efetividade a essas execuções, o CDC (cujas 
regras são aplicáveis à ACP), em seu art. 84, parágrafo 5º, prevê que para a 
tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá 
o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, re-
moção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade 
nociva, além de requisição de força policial.

42  FINK, Daniel Roberto. op. cit. p. 139.
43  MAZZILLI, Hugo Nigro. (2006) op. cit. p. 110.
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No que salve essa regra ter sido inserida no processo de conhecimento, 
não há qualquer impedimento legal de que seja aplicada no curso de uma 
execução fundada em título executivo extrajudicial.44 

A sentença mandamental consiste em uma ordem judicial, o que significa 
dizer que o descumprimento dessa ordem pode gerar um ilícito penal, como 
todas as suas consequências no âmbito criminal, não apenas um ilícito civil.

A substituição por perdas e danos somente ocorrerá se for impossível o 
cumprimento do termo de ajustamento.45

Vale ressaltar ainda, que não se pode aplicar, tanto na execução do TAC 
como na do TC, a excludente do art. 248 do Código Civil, onde prevê que 
caso a prestação do fato se torne impossível sem culpa do devedor a obriga-
ção estará resolvida ou se for com culpa, será resolvida a obrigação em perdas 
e danos, pois estaria ferindo o princípio da responsabilidade objetiva pela 
reparação do dano.46

Do mesmo modo, não poderão ser aplicados os incisos II e III do art. 
794 do CPC [remissão e renúncia], para extinção das obrigações de fazer 
assumidas em compromisso de ajustamento de conduta ou termo de com-
promisso, devendo ocorrer somente, conforme o inciso I do mesmo artigo, 
ou seja, com o devido cumprimento, devidamente amparado em análise de 
cunho técnico.47

Por fim, cumpre mencionar o entendimento que a doutrina vem apre-
sentando, no sentido de que a sentença de extinção da execução (art. 795 do 
CPC) não produz efeitos de coisa julgada, podendo reiniciar a execução, caso 
posteriormente seja verificado que não ocorreu a integralidade no cumpri-
mento das obrigações contidas no título extrajudicial.48

11. extInçãO e víCIOs

Se o compromissário cumprir as obrigações assumidas em TAC ou em 
Termo de Compromisso, na forma, prazo e condições fixadas no termo, fica-
rão elas extintas.49

Entretanto, o TAC poderá ser desconstituído pela via judicial, pelos ví-
cios do ato jurídico em geral, ou pelo mesmo modo como foi feito, pela via 
consensual. Nesta última hipótese, para ser recompromissado, deverá existir 
um fato novo, ou ainda, se o causador do dano aceitar ampliar suas próprias 
obrigações, não se admitindo que nenhum co-legitimado público, reduza ou 
dispense as exigências já tomadas por um co-legitimado.50 Por analogia, po-
de-se aplicar este entendimento doutrinário para o Termo de Compromisso.

44  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 152-153.
45  MAZZILLI, Hugo Nigro. (2006) op. cit. p. 110.
46  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 156.
47  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 170.
48  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 173.
49  VIEIRA, Fernando Grella. op. cit. p. 245.
50  MAZZILLI, Hugo Nigro. (2006) op. cit. p. 105.
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No caso de já haver ação judicial e durante sua tramitação ser firmado 
extrajudicialmente um TAC onde se verifica ilegalidade ou inadequação à 
efetiva tutela do bem difuso que pretendia proteger, caberá ao juiz a aplicação 
do art. 462 do CPC, levando em consideração no momento da prolação da 
sentença o fato novo, deixando de submeter a seus termos, lançando sentença 
de mérito.

Havendo possibilidade de emenda à inicial, deverá ser incluso no pólo 
passivo o órgão subscritor do TAC que possua o vício, a fim de requerer a 
anulação do mencionado título.51

Caso aconteça do TAC ou do TC ter sido tomado por órgão que não 
possuía legitimidade para tal, este não terá eficácia jurídica, ou seja, não ge-
rará os efeitos que lhe são próprios nem impedirá a propositura da ação civil 
pública pelos legitimados. Não haverá sequer necessidade de sua desconsti-
tuição, já que se trata de ato inexistente.52

12. COnClusões artICuladas

12.1 O Compromisso de Ajustamento de Conduta, previsto na Lei Federal nº 
7.347/1985, popularmente designado por Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) é instituto jurídico diferenciado do Termo de Compromisso, previsto 
na Lei Federal nº 9.605/1998 e Decreto Federal nº 6.514/2008.

12.2 O objeto do TAC pode versar sobre qualquer matéria referente à tutela 
de interesses transindividuais, consistentes em obrigações de fazer, não fazer e 
indenizar. O objeto do TC pode versar apenas sobre serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, portanto consistente 
apenas em obrigações de fazer. 

12.3 Inexiste regulamentação quanto aos aspectos formais de aplicação do 
TAC, lacuna esta, suprida pela doutrina. O Decreto Federal nº 6.514/2008 
regulamenta os aspectos formais de aplicação do TC, podendo tal regulamen-
tação ser utilizada por analogia, naquilo que for cabível, ao TAC.

12.4 O TAC pode ser firmado por qualquer dos entes que possuem legitimida-
de para a propositura da ação civil pública, com exceção das associações civis, 
sindicatos, fundações privadas e empresas estatais e sociedades de economia 
mista que explorem atividade econômica. O TC pode ser firmado apenas por 
órgãos ambientais integrantes do SISNAMA com atribuição de fiscalização.

51  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op. cit. p. 97.
52  VIEIRA, Fernando Grella. op. cit. p. 247.
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O dIreItO à InfOrmaçãO ambIental  
nas relações de COnsumO1

MAnuelA PrAdo leitÃo
Advogada e Mestre em Direito Constitucional pela  
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

1. IntrOduçãO

A ideia de consumo sustentável vem ganhando destaque na sociedade ho-
dierna. O apelo às qualidades ambientais de produtos disponibilizados no mer-
cado mostra-se cada vez mais presente e o consumidor começa a ser instado a 
assumir responsabilidade, no plano ambiental, pelo produto que consome. 

A consagração máxima de que o dever de proteção ambiental abarca 
dos cidadãos consumidores está no caput do artigo 225 da Constituição Fe-
deral do Brasil, de 1988, ao determinar que o direito o meio ambiente eco-
logicamente equilibrado é direito de todos, “...impondo-se ao Pode Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.” Trata-se, pois, de um dever fundamental imposto a cada cidadão 
no contexto de uma justiça intergeracional. Esse dever, na esfera dos con-
sumidores, começa pela realização de escolhas ecologicamente seletivas2 de 
produtos que adquirem.

No plano infraconstitucional, encontramos um exemplo na Lei 
12.305/10, que introduz uma Política Nacional de Resíduos Sólidos no or-
denamento jurídico nacional. Ela institui deveres de gestão de resíduos para 
todos os agentes da cadeia de consumo, de forma individualizada e enca-
deada, através de uma responsabilidade compartilhada. Inclui, portanto, o 
consumidor, ao estabelecer-lhe a obrigação de armazenar adequadamente o 
resíduo dos produtos que consome, bem como sua respectiva separação e dis-
ponibilização para coleta seletiva, conforme previsto pelo plano municipal de 
gestão de resíduos. Ademais, o Decreto 7.404/10, que regulamenta a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, impõe pagamento de multa ao consumidor 
que descumprir a sua função dentro da cadeia de gestão de resíduos.

O consumo sustentável é reflexo de uma mudança de paradigma, resul-
tante de conferências internacionais, a exemplo das promovidas pelas Nações 

1  Esta tese foi baseada em alguns dos argumentos elaborados por esta autora na sua dissertação de Mestrado em 
Direito Constitucional, intitulada “Verdes Rótulos, Verdes Direitos? Os rótulos ecológicos de produtos visitados 
pelos direitos fundamentais do consumidor à informação e ao ambiente”, com algumas adaptações.
2  CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada: arts. 1º ao 107º. 
v.1. 4ª.ed.rev.Coimbra: 2007, p.847.
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Unidas no Rio de Janeiro e em Johanesburgo, respectivamente em 1992 e 
2002, que incluíram a temática ambiental nos programas e políticas de de-
senvolvimento. A partir da verificação de que o planeta não mais suportaria 
níveis de consumo excessivos, tanto os movimentos de proteção do ambiente, 
quanto os de defesa do consumidor, passaram a trabalhar em conjunto em 
prol da sustentabilidade, impondo limites ao consumo desenfreado3.

A concretização de um consumo mais ecologicamente consciente passa 
necessariamente pelo acesso à informação em relação aos aspectos ambien-
tais dos produtos, tais como consumo de energia, água, recursos naturais e de 
seus resíduos4. Materialização da análise integrada dos direitos fundamentais 
do consumidor ao ambiente e à informação, passamos a expor os meios de 
disciplina e tutela da informação ambiental no ordenamento jurídico brasi-
leiro, a fim de atingir o objetivo de sustentabilidade nas relações de consumo.

2. O dIreItO à InfOrmaçãO ambIental 

O direito à informação conceitua-se entre os direitos fundamentais, sen-
do fruto da evolução das diversas gerações desses direitos. Surgiu no contexto 
das revoluções liberais como manifestação individual do pensamento ante 
os regimes absolutistas, começando, aos poucos a consolidar-se não apenas 
como liberdade de expressão, mas também como a faculdade de investigar, 
receber e difundir informação5. 

Surgiu, assim, um direito à informação, que procurava assegurar ao ci-
dadão a obtenção de informações do Poder Público ou de entidades privadas, 
comportando a função de ampliar seu conhecimento e discernimento, ainda 
que através de uma educação informal6.

No que tange especificamente à obtenção de informação ambiental, 
revela-se uma vertente do direito à informação, para evidenciar que o cida-
dão tem o direito de receber dados de cunho ambiental do Poder Público em 
relação aos empreendimentos e projetos a serem desenvolvidos por este. Seu 
objetivo é, segundo Canotilho, “assegurar a publicidade crítica em torno das 
questões ambientais e possibilitar o direito e dever de participação de forma 
ciente e consciente”7 , a fim de democratizar políticas ambientais8. 

3  KYE, Cecelia. Environmental Law and the Consumer in the European Union. Journal of Environmental Law, v. 
7, n. 1, 1995, p. 32 
4  SODRÉ, Marcelo Gomes. Padrões de Consumo e meio ambiente. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, 
n. 31, jul.-set. 1999, p. 31 e ss.
5  CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira. Rio de Janeiro: Renovar, 1994, p. 49 a 55.
6  FILOMENO menciona a educação informal no contexto das relações de consumo, identificando-se pela informa-
ção fornecida pelos particulares aos consumidores acerca dos produtos que disponibilizam no mercado. (FILOME-
NO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 
66 e 67).
7  CANOTILHO, et al., idem, p. 846.
8  PRIEUR, Michel. Droit de l’Environnement. 4ª Ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 100
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A Declaração do Rio, de 14.6.1992 estabeleceu, em seu artigo 10, que o 
melhor tratamento das questões ambientais ocorre com a participação dos cida-
dãos, sendo seu direito a disponibilização adequada de dados ambientais. O seu 
máximo expoente, porém, deu-se com o advento da Convenção sobre o Acesso 
À Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e 
Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente, assinada em Aarhus, em 25.6.19989.

A Convenção de Aarhus foi celebrada no âmbito dos países europeus 
apenas. Todavia, o seu conteúdo, devido ao seu caráter universal e à impor-
tância que representa para o direito ambiental – e para os direitos humanos 
– teve repercussões que se estenderam para além das fronteiras europeias, 
influenciando o ordenamento jurídico de outros países10. Logo no seu artigo 
1º confere as bases para a materialização de um direito ao ambiente como um 
direito subjetivo: o fácil acesso do público às informações ambientais detidas 
pelas autoridades públicas, a participação da sociedade civil e agentes econô-
micos nas decisões que interferem no meio ambiente e, como último desses 
três pilares, o acesso à justiça quando do descumprimento dessas premissas 
ou violação da proteção ambiental.

O direito à informação é expresso de forma genérica no art. 5º, inciso 
XXXIII da Constituição Federal Brasileira de 1988. Quando da sua interpre-
tação conjunta com o art. 225, inciso IV, do mesmo diploma constitucional, 
que prevê a publicidade obrigatória das avaliações de impacto ambiental pela 
administração pública, para acesso pela coletividade, podemos concluir que 
esse direito fundamental é aplicável às informações de cunho ambiental deti-
do pelas autoridades públicas. Encontramos também a Lei nº 10.650/200311 
sobre acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entida-
des integrantes do Sisnama, já anteriormente constituído através da Política 
Nacional do Meio Ambiente12, no seu art. 9º. 

Não obstante a positivação de um direito à informação ambiental deti-
da pelas autoridades públicas, a sua existência restrita ao âmbito das políticas 
públicas e empreendimentos encampados, no todo ou em parte, pelo Poder 
Público não nos oferece grandes conclusões para a materialização de um con-
sumo sustentável. 

3. O dIreItO à InfOrmaçãO ambIental na relaçãO de COnsumO

Não encontramos, no ordenamento jurídico brasileiro, regras de nature-
za legal ou administrativas que regulem a extensão e profundidade dos dados 

9  Convenção sobre o Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de Decisões e Acesso 
à Justiça em Matéria de Ambiente, celebrada em Aahrus, em 25.6.1998 e em vigor desde 31.10.2001 entre países 
europeus membros do UNECE.
10  O Brasil não foi parte signatária na referida convenção, mas algumas de suas premissas podem ser verificadas no 
ordenamento nacional. Cf. RIBEIRO, Diego Freitas. A informação ambiental no Direito Brasileiro. 2009. Disserta-
ção (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra: 2009
11  De 16.4.2003, DOU 17.4.2003.
12  Lei 6.938/81, de 31.8.1981, DOU 2.9.1981.
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ambientais de produtos e a obrigatoriedade de sua disponibilização ao con-
sumidor, salvo em matéria de transgênicos, materiais ou resíduos perigosos 
ou tóxicos à saúde humana, entre outros que ofereçam riscos à segurança e 
vida do consumidor. São regras, porém, que se voltam a outros direitos fun-
damentais, relacionados de alguma forma com o meio ambiente, mas que não 
afetam este último bem jurídico por si só.

Por outro lado, esse cenário começa a se alterar: a já mencionada Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos impõe ao fornecedor o dever de informar o 
consumidor acerca do modo de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos 
associados a seus respectivos produtos.13 A lei e seu respectivo Decreto pe-
cam apenas por não terem ido além, ao ponto de delimitar a obrigatoriedade 
quanto à forma como essa informação deve chegar ao consumidor e a exten-
são de seu conteúdo.

Destarte, embora constatemos a inexistência de normas específicas para 
a vertente ambiental do direito à informação do consumidor, estamos diante 
apenas de uma lacuna aparente. A ausência de lei específica, neste caso, não 
deve ser interpretada como a liberdade irrestrita do fornecedor de disponibi-
lizar informações sobre os aspectos ambientais de seus produtos, de acordo 
com a sua conveniência, para atender a fins exclusivamente mercadológicos 
e objetivo de lucro. A interpretação sistemática do direito nos remete, nes-
te caso, aos princípios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor 
quanto ao direito à informação, à publicidade e à oferta. 

O direito do consumidor à informação é direito fundamental por força 
de remissão expressa do art. 5º, inciso XXXII da Constituição de 1988 ao 
dever do legislador em promover lei em defesa do consumidor, o que resultou 
na elaboração da Lei nº 8.078/9014 – o Código Brasileiro de Defesa do Consu-
midor (CDC). A razão da constitucionalização desse direito se justifica pelo 
objetivo de minimização da vulnerabilidade do consumidor diante do forne-
cedor, tendo em vista que este último é detentor de todos os dados referentes 
à produção, natureza, riscos e impactos do produto para quem os consome 
direta ou indiretamente ou para o meio ambiente. 

A informação sobre as qualidades do produto é considerada um direito 
básico do consumidor, por força do artigo 6º desse Código, e deve observar 
determinados parâmetros, conforme reiterado pelo artigo 31. Determinam 
que os dados que possam influenciar a capacidade de escolha do consumidor – 
quantidade, características, composição, qualidade, preço e riscos – devem ser 
adequados, claros, completos, transparentes, precisos e, sobretudo verdadeiros.

Tais requisitos apresentam, pois, o objetivo de reduzir a assimetria de 
informação entre o consumidor e o fornecedor, a fim de que o cidadão apre-
sente condições de exercer o seu direito de escolha e compra de forma es-

13  Cf. Art. 31, inciso II, da Lei 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, publicada no 
D.O.U. em 3.8.2010.
14  Datada de 11.9.1990, DOU 12.9.1990.
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clarecida, consciente em relação às características do produto que adquire15, 
protegendo-o contra a publicidade enganosa ou abusiva. 

Nesse sentido, na medida em que aspectos sobre os produtos que dizem 
respeito à sua interação com o ambiente, ao longo de todo o seu ciclo de vida, co-
meçam a ser elementos de ponderação pelo consumidor no momento de realizar 
a sua compra, eles passam a integrar o conceito de características e qualidade do 
produto. Tornam-se, pois, informação essencial, apta a influenciar a decisão de 
compra do consumidor16, conceito a partir do qual se pode exigir a obrigatorie-
dade para informações ambientais mais relevantes sobre os produtos.

 Alguns exemplos são as informações que abarcam riscos ambientais, 
consumo de matéria-prima in natura ou reciclada, forma de utilização dos 
produtos ao consumidor de modo a minimizar impactos ambientais (econo-
mia de energia, água etc.) e a prolongar a vida útil do produto, e ainda, como 
já prega a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o meio de descarte do resí-
duo do produto ambientalmente tido como o mais adequado, de acordo com 
o plano de gestão de resíduos sólidos local.

É preciso cuidar, porém, para que essas informações não se tornem ex-
cessivas, a fim de impedirem a cognição do consumidor médio.17 Conforme 
afirma Marzagão, a discricionariedade deve caber ao órgão público compe-
tente, de acordo com os princípios da razoabilidade e ponderação18, a fim de 
que não haja abusos ou omissões por parte do setor privado, que tende a criar 
critérios onde prepondera o interesse empresarial.

4. a InfOrmaçãO ambIental vOluntárIa: a PublICIdade verde 

Destacamos que a informação ambiental vem ganhando status de as-
pectos de qualidade do produto e, portanto, informação essencial ao con-
sumidor, o que enseja a sua obrigatoriedade. Apesar disso, a prática mais 
comum que verificamos na atualidade é a reiterada utilização da informação 
ambiental como meio de se enaltecer um produto em comparação aos seus 
similares no mercado. Revela-se, pois, instrumento de prática concorrencial, 
como forma de atrair o consumidor pelos supostos elevados padrões ambien-
tais que o produto apresenta. Estamos diante, pois, da publicidade “verde”.

Conforme aludimos acima, a publicidade também encontra limites no 
código de defesa do consumidor, independentemente da temática que envol-

15  cf. BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. Da oferta; Da Publicidade; Das Práticas abusivas. In: GRI-
NOVER, Ada Pellegrini et al.. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteproje-
to. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 256; Cf. CAVALIERI FILHO, Sérgio. O direito do consumidor no 
limiar do século XXI. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, n. 35, jul-set./2000, p. 101 e ss. 
16  Sobre o conceito de informação essencial, BENJAMIN, idem, p. 195, 197 e 200. Sobre dados ecológicos tornarem-
-se aspectos de qualidade dos produtos, cf. SODRÉ, idem e também o nosso artigo A proteção do ambiente entre os 
deveres e direitos fundamentais do consumidor, REID, nº 9, fev-maio 2011.
17  Sobre o excesso de informação como meio prejudicial ao direito do consumidor, cf. MARZAGÃO, Nelcina C. de 
O. Tropardi. Da Informação e dos efeitos do excesso de informação no Direito do Consumidor. 2005. Tese (Douto-
rado), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 200 e 241 e ss..
18  MARZAGÃO, idem.
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ve. Em se tratando de meio ambiente, a atenção deve ser redobrada, pois os 
abusos publicitários violam não apenas os direitos dos consumidores, como 
também podem prejudicar o meio ambiente, sobretudo invocarem benefícios 
ecológicos que não se verificam na prática e que são suscetíveis, inclusive, de 
causar danos ambientais ainda mais graves. 

Verificamos, pois algumas condutas que ao invés de contribuírem para 
o consumo sustentável, tornam ainda mais vulneráveis o consumidor e o 
meio ambiente. 

4.1. a maquiagem “verde” de Produtos

A maquiagem de produtos se configura toda vez que a quantidade de 
uma mercadoria é alterada para menos, mas a sua embalagem, utilizando-se 
de artifícios de design, aparenta comportar um conteúdo em volume igual 
ou maior, de forma que a informação sobre a redução desse conteúdo passa 
despercebida pelo consumidor.19 Há, portanto, uma espécie de camuflagem 
do produto.

Essa ideia de camuflagem é a que está por trás da expressão inglesa gre-
enwashing ou “lavagem verde”, que corresponde à informação ambiental trans-
mitida ao consumidor nos rótulos, embalagens ou publicidade do produto com 
o objetivo de “pintar” uma imagem ecológica, sem, no entanto, que essa in-
formação seja devidamente precisa, objetiva e verdadeira. A analogia com a 
maquiagem de produtos, adaptada para as questões de publicidade ambiental 
enganosa gera o conceito de maquiagem verde de produtos, que, aos poucos, 
começa a ser utilizada pela mídia e por órgãos de defesa do consumidor.20

O greenwashing ou a maquiagem verde se caracteriza por algumas prá-
ticas já identificadas no mercado por entidades de consultoria em marketing 
ambiental internacionais.21 A partir de pesquisas sobre os produtos colocados 
à disposição do consumidor, foram levantadas espécies de condutas que ca-
racterizam a publicidade ambiental enganosa. Vejamos: 

 a falsidade – informações mentirosas;

 a ausência de provas – informações que não podem ser embasadas 
cientificamente ou comprovadas na prática, dificultando, assim, a prova de 
sua veracidade. Para ilustrar, corresponde às informações alegadas nos pro-
dutos sem que seja realizado qualquer tipo de teste ou quando ele é impossí-
vel, como a mensagem “a menor emissão de carbono do mercado”. Do mesmo 

19  Revista Fundação Procon-SP, n.9, mar-abr 2008; Nota Técnica n. 22 CGAJ/DPDC/2006, de 1.2.2006, do Depar-
tamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça.
20  http://www.idec.org.br/rev_idec_texto2.asp?pagina=1&ordem=1&id=724;
 http://www.idec.org.br/rev_idec_texto_impressa.asp?pagina=3&ordem=3&id=1308 
21  TERRACHOICE ENVIRONMENTAL MARKETING INC., The seven sins of greenwashing. Environmental 
Claims in Consumer Markets. Summary Report: North America, April 2009, disponível em http://sinsofgreenwash-
ing.org/findings/greenwashing-report-2009 .

Book conf e prof.indb   444 11/05/11   12:24



445Teses de Profissionais / Independent Papers

modo, informações cujas consequências para o ambiente ainda não foram 
passíveis de identificação pelo estado de desenvolvimento científico, não se 
podendo afirmar a “ausência de danos ao ambiente”;

 a utilização de informações genéricas – dados vagos, imprecisos e pouco 
objetivos, que se revelam insuficientes para o consumidor compreender a com-
pletude de seu significado, eg. amigo do ambiente, reciclável, biodegradável, sem 
qualquer outra informação que explique em pormenores essas características;

 a aposição de símbolos criados pelas próprias empresas que se asse-
melham a marcas de certificação de elevados padrões ambientais;

 a ocultação de aspectos negativos sob qualidades positivas – quando 
se afirma que um produto, por exemplo, traz baixas emissões de CO2 , mas 
não menciona o elevado nível de resíduos tóxicos oriundos de sua produção. 
Inexiste, nesses casos, uma informação calcada numa avaliação completa do 
ciclo de vida do produto;

 a irrelevância – o fornecimento ao consumidor de dados irrelevantes, 
seja porque a natureza do produto jamais poderia causar os danos aos quais 
se refere (eg., um desodorante em bastão com a mensagem não contém CFC) 
ou quando há vedação legal da conduta que a empresa alega não realizar22;

 a ambiguidade – quando a informação é dúbia, apresenta vários sen-
tidos e por isso, revela-se enganosa e apta a induzir o consumidor em erro23, 
como mencionar “reciclável” na embalagem de um produto sem especificar 
tratar-se de qualidade do conteúdo ou da própria embalagem ou de ambos.

A utilização de informações enganosas ou que possam de alguma ma-
neira induzir o consumidor em erro e causar prejuízos ambientais em descon-
formidade com a vontade daquele que adquire o produto resulta na perda de 
credibilidade do consumidor na informação ambiental aposta nos produtos. 
Esse meio de educação e comunicação torna-se, por consequência, viciado, 
perde a sua eficácia e seu potencial transformador dos hábitos de consumo. 
Eis a razão pela qual ela deve ser combatida.

4.2. meios de Controle

Já salientamos que a ausência de norma específica não deve furtar o 
Poder Público e demais legitimados ao controle da maquiagem verde de pro-
dutos. As normas do Código de Defesa do Consumidor não restringem seu 

22  BEAUVOIS, Caroline: ROUSSEAU, Catherine. Étiquetage écologique: pour une information plus honnête des 
consommateurs. In BOUQUEY, Nathalie (Ed.). Le Droit Européen des Consommateurs et la gestión des déchets. 
Louvain-la-Neuve: Centre de Droit de la Consommation, Université Catholique de Louvain, 1999, p. 136; GERTZ, 
Renate. Access to environmental information and the German Blue Angel: lessons to be learned? European Envi-
ronmental Law Review, v.13, n.10, 2004, p. 273.
23  BENJAMIN, idem, p. 208
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âmbito de aplicação a determinadas formas e natureza de publicidade ou 
oferta. Ao contrário disso, buscam abranger o maior conteúdo possível de in-
formação, a fim de que a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor 
seja reduzida. Até mesmo nos aspectos ecológicos dos produtos.

No entanto, o controle não deve servir de desincentivo ao uso da pu-
blicidade verde, pois exemplos como a rotulagem ecológica de produtos já 
se mostraram eficientes para o estímulo a produtos com elevados padrões 
ambientais, satisfazendo ao mesmo tempo as necessidades do consumidor e 
o dever de preservação ambiental. Pregamos, pois, a coibição dos abusos e 
da utilização ilimitada desse tipo de publicidade, a fim de que haja rigor na 
observância das regras do direito consumerista e ambiental. 

O descumprimento das normas pertinentes já foi objeto de repreensão 
administrativa e judicial em outras jurisdições, o que demonstra a relevância 
do tema para a atualidade.

4.2.1 esfera administrativa –– o exemplo da Federal Trade Commision

Um dos exemplos que constatamos como forma de intervenção do Po-
der Público na liberdade publicitária da esfera privada, através de regulação, 
é o da Federal Trade Commision, espécie de agência reguladora, competen-
te em todo o território norte-americano para aplicação de normas voltadas 
à promoção da livre-concorrência e à proteção dos consumidores contra as 
práticas comerciais desleais.

Em matéria de publicidade e marketing de bens e serviços, a FTC tem 
competência para a fiscalização e condenação administrativa de empresas que 
violam o Section 5 do FTC Act, o diploma legal o qual disciplina a proibição 
de práticas enganosas ou injustas que possam afetar as relações comerciais, 
suscetível de aplicação nos mais diversos ramos.

No que tange ao tema da publicidade ambiental, o FTC Act é comple-
mentado com diretrizes de interpretação das regras que regem as práticas co-
merciais para o caso específico da publicidade “verde”. O FTC Act-Part 260 
traz um “guia para uso de apelos ambientais na publicidade”, editado em 1992 
e com a revisão mais recente datada de outubro de 201024. Ele traz a forma 
adequada de interpretação de termos como “natural”, “reciclável”, “biodegra-
dável”, “sustentável” etc., apesar de destacar expressamente que tais diretrizes 
de interpretação não são vinculativas nem deverão sobrepor-se a atos norma-
tivos emanados de autoridades estaduais competentes sobre o tema.

O escopo dessas diretrizes é, segundo Arau, uma forma da FTC uni-
formizar a interpretação jurídica das regras sobre práticas comerciais apli-
cadas às mensagens ecológicas, assegurando, destarte, padrões mínimos de 
segurança jurídica e proteção ambiental a serem seguidos por cada estado da 
federação. Para o autor, ante a ausência de diploma legal específico, a falta de 

24  http://www.ftc.gov/os/fedreg/2010/october/101006greenguidesfrn.pdf 
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uniformidade interpretativa poderia ensejar a proliferação de rótulos ambien-
tais e mensagens publicitárias, que causariam confusão ao consumidor, além 
de eventualmente provocarem entraves ao livre-comércio25. 

Na prática, da análise dos processos administrativos de iniciativa da 
própria Comissão norte-americana, podemos verificar que algumas empresas 
que dispunham o conceito de “produto biodegradável” em desacordo com as 
diretrizes supracitadas foram objeto de acusação por parte da FTC, por pra-
ticarem publicidade enganosa ao consumidor. Para o referido Guia, o termo 
biodegradável corresponde à decomposição natural do produto em tempo ra-
zoavelmente curto após a deposição normal do bem. Todavia, no caso concre-
to, as empresas foram acusadas de impossibilidade de sustentar no plano fáti-
co essa característica, além de desconsiderarem que as condições de deposição 
municipal comum para seu produto, no local de sua circulação, não permiti-
rem a decomposição natural completa, nem em tempo razoavelmente curto26.

Os processos administrativos foram instaurados com base nas regras do 
Section 5 aplicados à publicidade ambiental, porém nenhuma das empresas 
submetidas às investigações e processos foi condenada em sede administrati-
va, pois todas celebraram um Termo de Ajustamento de Conduta, no qual se 
comprometeram a retirar de circulação os produtos com a referência à sua 
falsa biodegradabilidade e submeter a sua publicidade verde à análise da FTC 
pelo período dos cinco anos subsequentes, entre outras obrigações.

A avaliação da Comissão se pauta, sobretudo, na questão da enganosi-
dade e da impossibilidade de prova daquilo que se alega na publicidade do 
produto. Impede, pois, a utilização de termos genéricos que possam enaltecer 
o produto. Reflete, portanto, a preocupação de impedir que o consumidor, 
vulnerável, seja induzido em erro por qualidades ambientais evidenciadas no 
produto com o qual se depara no mercado e, consequentemente, preservar a 
confiança do consumidor nos produtos que de fato se revelem mais adequa-
dos ao consumo sustentável, por apresentarem reais padrões de qualidade 
ambiental mais elevados. Ademais, a informação verdadeira possibilita que o 
consumidor atue em conformidade com o seu dever de preservação ambiental 
na sua microesfera.

4.2.2 esfera Judicial – a Jurisprudência francesa e a norte-americana

Houve, na França, um julgado emblemático no tema da publicidade ver-
de enganosa: o caso Eau Rivière de Bretagne versus Monsanto et al.27 Trata-se 
de julgamento pela Corte de Apelação de Lyon, confirmado pela Câmara 
Criminal da Corte de Cassação, que determinou a responsabilização das em-

25  ARAU, Rafael Audivert. Régimen Jurídico de la etiqueta ecológica. Barcelona: Cedecs Editorial, 1996, p. 56.
26  Kmart Corporation versus FTC, docket n. C-4266, de 9.6.2009, disponível em http://www.ftc.gov/os/case-
list/0823186; Dyna-E International, Inc. Corporation versus FTC, docket n.9336, de 9.6.2009, disponível em http://
www.ftc.gov/os/adjpro/d9336/. 
27  Arrêt de la cour de la cassation, chamber criminelle, pourvoi n. 08-87757, julgado em 9.10.2009 pelo não provi-
mento aos recursos. Não publicado.
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presas Monsanto Agriculture France e Societé Scotts France SAS, bem como 
de seus respectivos diretores gerais, ao pagamento de indenização aos reque-
rentes (associação de defesa do meio ambiente e associação de proteção dos 
consumidores), pela prática de publicidade enganosa.

A conduta consubstanciou-se na comercialização do herbicida Round 
Up, contendo glifosato, com rótulo dispondo de alusões a um pássaro e alega-
ções como “respeita o ambiente”, “limpo”, “eficaz e seguro para o ambiente”e 
“biodegradável”. As requerentes sustentaram que a identificação do símbolo 
utilizado com tais frases e as instruções sobre a rápida imobilização do pro-
duto no solo sugeririam que o produto era inofensivo ao ambiente e que o 
preservaria. Ao contrário disso, porém, foram identificadas contaminações 
químicas nas águas de rios que corriam próximo às áreas agrícolas onde o 
produto tinha maior incidência de utilização. Haveria, pois, indução em erro 
ao consumidor ecologicamente preocupado.

As Cortes francesas entenderam que as características ambientais apon-
tadas no produto correspondiam, na realidade, a qualidades essenciais do 
herbicida e apontavam para um consumo sustentável que era apto a influen-
ciar o consumidor no momento da aquisição do produto. Além disso, ao uti-
lizar-se de expressões que sugeriam comprometimento ecológico sem a devida 
comprovação – e, inclusive, apresentando resultados adversos ao ambiente 
– desrespeitavam os princípios da prevenção e da precaução, pois negligencia-
vam as reais consequências ecológicas.

Interessante notar, no caso, que as características ambientais foram con-
sideradas pelos magistrados como integrantes do rol de informações tidas 
como qualidade essencial dos produtos. A repercussão sobre a esfera do con-
sumidor não foi tanto a da gravidade que o glifosato poderia representar para 
a saúde do consumidor, mas simplesmente pelo fato de que, aquele que se pre-
ocupava com o consumo sustentável, teria o seu direito à informação violado 
e sofreria um prejuízo econômico em função da aquisição de um produto que 
acreditou trazer benefícios ambientais. Nesse sentido, haveria enriquecimento 
ilícito da empresa, já que teria o volume de vendas de seu produto expandido 
em função de qualidades falaciosas. Havia, pois, patente violação ao princí-
pio da veracidade da informação.

De modo semelhante ao que relatamos, recentemente foi levada ao Ju-
diciário norte-americano uma ação coletiva envolvendo a prática de maquia-
gem verde.28 A acusação versa sobre a utilização de um logotipo sugerindo, 
para o consumidor leigo, corresponder a uma marca de certificação de eleva-
da qualidade ambiental conferida por algum órgão oficial especializado. 

Todavia, o referido rótulo – denominado Greenlist – nada mais é do que 
criação publicitária da própria fabricante do produto, de acordo com os cri-

28 Caso 5:09-cv-00927-HRL, disponível em
 http://www.courthousenews.com/2009/03/05/NC%20SC%20Johnson.pdf , pendente de julgamento no Tribunal 
Distrital Norte da Califórnia.
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térios ambientais que ela julga pertinentes, sem qualquer garantia de sua ve-
racidade, da transparência acerca da metodologia utilizada e que passa longe 
de uma certificação de qualidade ambiental. Para o consumidor-requerente, 
ademais, não apenas o Greenlist induziu-o em erro, como – e ainda mais gra-
ve – não correspondeu às reais qualidades ecológicas do produto, já que foi 
provado o risco dele causar morte de animais quando ingerido por estes. 

Desse modo, aquisição do produto por consumidores ecologicamente 
seletivos teria levado a uma perda pecuniária pelo consumidor e a um enri-
quecimento ilícito pelo fabricante, devendo este, consequentemente, reparar 
a perda patrimonial do consumidor e ser condenado à violação da ética e da 
ordem pública.

Observamos, nesses casos, que a informação ambiental foi um dos ele-
mentos que impulsionaram os respectivos consumidores à aquisição desses 
produtos e, ainda que exclusivamente pela via da interpretação das regras de 
proteção do direito à informação do consumidor, houve uma tutela que ini-
birá, para o futuro, práticas contrárias aos objetivos do consumo sustentável.

5. lIções Para O OrdenamentO brasIleIrO

Devido à crescente utilização de dados ambientais pelas empresas no 
Brasil, para atrair o consumidor que pondera questões ambientais no mo-
mento da aquisição de produtos, podemos considerar a experiência jurídica 
norte americana e europeia para avaliarmos como podemos aprimorar a re-
gulação sobre a informação ambiental transmitida ao consumidor e a pos-
sibilidade de avaliação pelos órgãos judicantes, no âmbito do ordenamento 
jurídico brasileiro.

5.1 Possível edição de normas regulatórias por Comissão Interministerial

A exemplo da FTC, poderíamos ter, no Brasil, eventual criação de uma 
comissão interministerial, formada por membros no Ministério da Justiça 
e Ministério do Meio Ambiente (nomeadamente pelo CONAMA), com o 
objetivo de elaborar uma resolução que contivesse alguns conceitos-chave (i) 
sobre dados ambientais a serem obrigatoriamente fornecidos ao consumidor 
nos produtos e suas embalagens (talvez no formato de perfis ambientais, asse-
melhados às tabelas nutricionais); e (ii) enaltecedores de qualidades ambien-
tais de produtos, baseados no seu ciclo de vida, para atribuir-lhes significado 
específico e limites à sua utilização em material publicitário.

A elaboração dessas regras deveria, por sua vez, ser objeto de consul-
ta pública e permitir a participação da sociedade civil, tanto para receber a 
opinião acerca dos interesses econômicos das empresas, como também para 
captar os níveis de compreensão dos consumidores acerca de cada conceito 
usualmente utilizado em publicidade ambiental. A participação pública refle-
tiria o princípio do acesso à informação ambiental em face do Poder Público 
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e concretizaria o exercício de uma das facetas do direito fundamental ao am-
biente. Permitiria, pois, a transparência administrativa na vertente ambiental.

Já pela via repreensiva, a partir dessas regras, o Departamento de Pro-
teção e Defesa do Consumidor, como parte integrante do Sistema Brasileiro 
de Defesa do Consumidor, com prerrogativas de fiscalização e imposição de 
sanções administrativas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, 
teria legitimidade para averiguar a devida observância dessas regras referen-
tes à publicidade ambiental. Atuariam, conjuntamente, os Procons estaduais.

5.2 ações Civis Públicas

Não obstante a aplicação de sanções administrativas, não se exclui a 
possibilidade de apreciação dessas questões pelo Poder Judiciário. Com efei-
to, em função do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988, a de-
manda judicial poderá ser ajuizada para fins de reparação de danos patrimo-
niais e morais decorrentes das lesões ocorridas ao consumidor e ao ambiente 
ou ameaças de direitos a eles conexos. 

Assim, terá legitimidade para levar a demanda ao Judiciário o Ministé-
rio Público, entidades da Administração direta e indireta, a Defensoria Pú-
blica e as associações de defesa do consumidor ou representativas de seus 
interesses, tais como previsto na Constituição de 1988, no Código de Defesa 
do Consumidor e na lei de ação civil pública (Lei 7.347/85). Convém salientar, 
porém, que o magistrado deverá basear-se na capacidade cognitiva do consu-
midor médio, sob pena de gerar volume numeroso de ações com conclusões 
meramente subjetivas.

A sentença condenatória, nesses casos, poderia determinar o pagamento 
de indenização aos consumidores prejudicados, mas, principalmente deveria 
a indenização destinar-se ao fundo de defesa dos direitos difusos, como medi-
da inibitória da reiteração da prática. Além disso, na hipótese de haver dano 
concreto ao patrimônio natural, por exemplo, por uma real contaminação 
que se alegou não ser passível de ocorrer, a empresa deve ser condenada à 
restauração desse patrimônio ecológico (eg., realizar ações que viabilizem a 
descontaminação da área).

5.3 educação ambiental

Não obstante tudo o que foi dito para a esfera privada, não podemos 
esquecer o papel do Poder Público na educação ambiental. Com efeito, as 
premissas para a efetivação da educação e conscientização da população em 
matéria de meio ambiente estão consagrados na Lei 9.795/99, que estabelece 
a Política Nacional de Educação Ambiental. Contudo, é preciso que o Poder 
Público adote medidas efetivas de implementação dessa lei, a fim de formar 
consumidores mais capazes de discernir a informação que lhe é veiculada e, 
principalmente, para incorporar o elemento “qualidade ambiental” dentre os 
seus critérios mais importantes de seleção de produtos que adquire. 
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Essas medidas são, por um lado, a edição de atos normativos e leis que 
disciplinem a informação ambiental em relação aos produtos disponibiliza-
dos no mercado. Por outro lado, de nada adiantam as normas, se elas não são 
conhecidas e cumpridas pelos seus destinatários, tornando-se, pois, impres-
cindível, a comunicação do conteúdo dessas regras e da preocupação ambien-
tal através da mídia e das escolas.

A educação ambiental torna-se, pois, um paliativo do desenvolvimento 
da própria humanidade, que deve ser observado simultaneamente pelos se-
tores público e privado. A informação tem a sua função de contribuir para 
o meio ambiente através da modificação de comportamento e, no caso, de 
padrões de consumo, visando à prevenção de danos ambientais. A prevenção 
é menos custosa que a reparação e impede os casos em que a restauração na-
tural se torna impossível ou extensa no tempo.

6. COnClusões artICuladas

6.1 Urge a observância das premissas do direito à informação ambiental não 
apenas em face do Poder Público, mas também nas relações de consumo, para 
a concretização de um consumo sustentável, através das regras e princípios 
atinentes à defesa do consumidor.

6.2 Ante a importância que as questões ambientais vêm adquirindo global-
mente, determinados dados relativos à interação dos produtos com o ambien-
te, ao longo de todo o seu ciclo de vida, devem ser de fornecimento obrigatório 
ao consumidor, pois se enquadram no conceito de qualidade e de informação 
essencial do produto. 

6.3 Em relação à informação voluntária, a publicidade ambiental é crescente, 
mas a sua prática ilícita incide em maquiagem verde de produto, que deve ser 
inibida. No âmbito internacional, existem exemplos que apontam para o seu 
combate através de mecanismos administrativos e judiciais.

6.4 As lições para o ordenamento brasileiro implicariam o estabelecimento 
de conceitos ecológicos uniformes e padronizados por uma comissão inter-
ministerial, com participação da sociedade civil, evitando práticas abusivas 
e que serviria de parâmetro para a esfera privada e de base para repreensão 
administrativa ou judicial.

6.5 Finalmente, o consumo sustentável será alcançado apenas se, além da 
tutela jurídica pertinente, a educação ambiental for efetiva, promovida tanto 
pelo setor privado quanto pelo setor público, para que a informação adequa-
da sirva como meio de prevenção de danos ao ambiente.
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1. IntrOduçãO

O presente trabalho consiste na análise da avaliação ambiental estratégi-
ca como instrumento de integração da sustentabilidade ao processo decisório 
das políticas públicas A justificativa para a escolha do tema reside na atuali-
dade e importância da discussão envolvendo a adequabilidade das políticas 
públicas para a promoção do desenvolvimento sustentável, o que exige que 
suas várias dimensões sejam consideradas e integrem o processo de tomada 
de decisão de tais políticas.

Com isso, o trabalho foi estruturado em dois grandes capítulos, visando 
responder as seguintes questões principais: o que se deve entender por políti-
cas públicas? Como se constitui o seu processo decisório? Qual a sua relação 
com o chamado desenvolvimento sustentável? O que é a avaliação ambiental 
estratégica, e quais os seus objetivos? Quais as possíveis contribuições que a 
adoção desse instrumento pode trazer para que a tomada de decisão em po-
líticas públicas passe a agregar as considerações de ordem socioambiental, e 
assim contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável?

Visando analisar e responder os questionamentos formulados, o traba-
lho foi dividido em dois capítulos, o primeiro dedicado ao tema das políticas 
públicas, e o segundo a avaliação ambiental estratégica. 

No primeiro capítulo, abordamos, inicialmente, o possível alcance da 
expressão políticas públicas, e a visão que enfoca o seu processo decisório, 
com as respectivas fases do seu ciclo de gestão. Após, analisamos a relação 
das políticas públicas com a promoção do desenvolvimento sustentável. A 
questão da incorporação da avaliação de impacto ambienta no ordenamento 
jurídico brasileiro, e a conceituação, possíveis abordagens e objetivos da ava-
liação ambiental estratégica, foram tratados no segundo capítulo. 

Ao final, apresentamos as conclusões a que chegamos com a análise re-
alizada, buscando responder aos questionamentos propostos.
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2. POlítICas PúblICas 

Neste capítulo abordaremos as questões envolvendo a conceituação das 
políticas públicas, o seu processo decisório, e sua relação com a promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

De início, cabe destacar que as políticas públicas desenvolveram-se, origi-
nalmente, como área do conhecimento da ciência política, passando a adquirir 
autonomia a partir da metade do século vinte, com desdobramentos de tra-
balhos que, nos Estados Unidos enfocavam a ação dos governos, e na Europa 
privilegiavam a questão do papel do Estado e suas instituições, dentre elas, o 
governo1. No contexto do presente trabalho, contudo, importante a abordagem 
focada tanto nas ações públicas, pois, como veremos, a avaliação ambiental es-
tratégica objetiva influir no processo de decisão das políticas, quanto no papel 
do Estado, que é essencial na promoção do desenvolvimento sustentável.

A expressão políticas públicas é multívoca em razão das várias dimen-
sões do fenômeno social que busca definir. Desta feita, as definições encontra-
das variam conforme o enfoque teórico eventualmente adotado, e o respec-
tivo contexto social e político2. As diversas visões e abordagens, entretanto, 
não devem ser entendidas como excludentes, pois, ao focalizarem diferentes 
aspectos do fenômeno, permitem a sua melhor compreensão.

Como fenômeno multidisciplinar, a análise e compreensão das políticas 
públicas necessitam do diálogo entre a ciência política, a ciência da adminis-
tração, a economia, o direito, entre outros campos do conhecimento3. A visão 
estritamente jurídica é, assim, insuficiente para lidar com o fenômeno, apesar 
do direito ser um dos seus elementos constitutivos, pois as políticas públicas 
apresentam, necessariamente, uma dimensão jurídico-institucional.

Para uma conceituação de políticas públicas concernente com os obje-
tivos do presente trabalho, destacamos, dentre as diversas abordagens pos-
síveis, a que trata do seu processo decisório, em razão do objeto da análise 
centrar-se na avaliação ambiental estratégica como instrumento de integra-
ção da sustentabilidade nesse processo de tomada de decisão. Assim, faremos, 
a seguir, uma breve análise desse modelo.

2.1 Políticas Públicas como Processo decisório

Dentre os modelos utilizados para o estudo das políticas públicas, visan-
do à simplificação da realidade de modo a identificar aspectos relevantes para 

1  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Políticas públicas. São Paulo: Publifolha, 2010. p. 29 e SOUZA, Celina. O 
estado da arte da pesquisa em políticas públicas. Políticas públicas no Brasil. HOCHMAN, Gilberto, et all (Orgs). 
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. p. 65-86. p. 67
2  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Op. cit. São Paulo: Publifolha, 2010. p. 28.
3 BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia de análise de políticas públicas. In: Fortini, Cristiana; 
Esteves, Júlio César dos Santos; Dias, Maria Tereza Fonseca (Org.). Políticas públicas possibilidades e limites. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2008, p.225-260. p. 226. 
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a sua compreensão4, destacamos o centrado nos seus ciclos ou processos de 
gestão. De acordo com essa concepção, políticas públicas seriam um proces-
so, composto por diversas etapas ou atividades, constituídas de sistemas com-
plexos de decisões e ações, com objetivo de atender às demandas e interesses 
da sociedade5, ou seja, um ciclo deliberativo dinâmico e de aprendizado, for-
mado por vários estágios6.

Nesse sentido, com foco numa visão processual e operacional, temos 
a conceituação proposta por Enrique Saravia7, no sentido de que políticas 
públicas seriam:

“sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou 
corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários seto-
res da vida social, por meio da definição de objetos e estratégias de atuação e 
da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos”.

O processo político é visto, assim, como uma série de atividades políti-
cas, tais como a identificação de problemas, a organização da agenda, formu-
lação, implementação, execução, monitoramento e avaliação8. Cabe destacar 
que essa divisão por etapas nem sempre é verificada de forma clara na prá-
tica, pois o processo pode não observar a esquematização teórica apresen-
tada, invertendo-se ou agregando-se fases. Contudo, as etapas constitutivas 
geralmente estão presentes, o que indica a validade do esquema teórico para 
o estudo e compreensão das políticas públicas. Essa distinção dos estágios 
por que passam as políticas públicas é também importante em razão de cada 
etapa permitir diferentes análises, inclusive quanto à sua coerência interna, 
pois os momentos não devem ser isolados. Vejamos em que consiste cada um 
desses momentos.

A primeira etapa envolve a manifestação das demandas da sociedade 
para a ação governamental9, formando-se a questão pública a preparar a de-
cisão política que irá enfrentá-la, analisando-se se o problema existe, se o 
governo deve se envolver, e de que maneira, e se há mobilização suficiente, em 
termos de capital social, econômico e político, para a inclusão do problema 
na agenda governamental10.

O segundo estágio diz respeito à formação da agenda, tratando da in-
clusão de determinada necessidade ou pleito na lista de prioridades do poder 

4  DYE, Thomas R. Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas. In: HEIDERMAN, Francisco G. e 
SALM, José Francisco. Políticas públicas e desenvolvimento – bases epistemológicas e modelos de análise. Brasília: 
Editora UnB, 2009, p. 99-132. p. 100.
5  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Op. cit. p. 47. 
6  SOUZA, Celina. Op. cit. p. 74.
7  SARAVIA, Enrique. Introdução à teoria da política pública. In: Saravia, Enrique; Ferrarezi, Elisabete. (Org.). 
Políticas públicas. Coletânea. Vol. 1, ENAP, 2006, p. 21-42. p. 29.
8  Alguns autores agregam etapas, tendo-se optado pela sua exposição em separado por questões de ordem 
metodológica. Ver nesse sentido: DYE, Thomas R. Op. cit. 104, SARAVIA, E. Op. cit .p. 33 e 34 e RODRIGUES, 
Marta M. Assumpção. Op. cit. p. 47.
9  DYE, Thomas R. Op. cit. 104.
10  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Op. cit. p. 47 e 48.
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público11, ou seja, o problema sobre o qual o governo decidiu agir torna-se 
uma questão política12. A chamada “inclusão na agenda” é, assim, resultado 
de um conjunto de processos que culminam na atribuição aos fatos sociais de 
status de problema público, a justificar a intervenção pública legítima13. Nesse 
momento, procura-se refletir sobre o porquê de alguns problemas ganharem 
espaço na agenda política governamental e outros não14.

Ao entrar a questão na agenda pública, passa-se à fase de formulação das 
políticas públicas que irão lidar com o problema público15, ou seja, na qual são 
desenvolvidas as propostas de políticas para a sua solução16. Essa etapa visa se-
lecionar a alternativa considerada mais conveniente e decidir pela sua adoção, 
definindo-se os seus objetivos e marco jurídico, administrativo e financeiro17.

A próxima fase diz respeito à implementação da política pública, cons-
tituindo-se no planejamento e organização do aparelho administrativo e dos 
recursos financeiros, materiais, humanos e tecnológicos necessários para a 
sua execução, elaborando-se os respectivos planos, programas e projetos18. O 
momento, assim, traduz-se na preparação para a prática das ações do gover-
no, questionando-se, entre outros, sobre a adequabilidade de tempo e recur-
sos, relações de causa e efeito e meio e fins, e comunicação e coordenação da 
máquina burocrática governamental responsável19. Já a execução é a realiza-
ção da política pública por meio do conjunto de ações destinado a esse fim, 
incluindo o estudo dos obstáculos verificados à sua efetividade20

Por fim, temos as fases de monitoramento e avaliação das políticas pú-
blicas, Durante o monitoramento, deve-se promover a supervisão sistemáti-
ca da execução das atividades envolvidas, objetivando colher as informações 
necessárias a promover eventuais correções de modo a assegurar a realização 
dos objetivos pretendidos21. Na avaliação, cuida-se dos efeitos gerados pela 
execução da política pública, possibilitando verificar se as metas foram, e em 
que medida, atingidas, orientando a tomada de decisões posteriores22, sendo 
uma das áreas de maior desenvolvimento no campo das políticas públicas23.

O monitoramento e avaliação das políticas públicas compreendem, as-
sim, um esforço de conhecimento e aprendizado dos processos que as condu-
zem, contribuindo para o debate público, o redimensionamento e melhoria 
das ações, eficiência dos gastos públicos e sua efetividade, de modo que o seu 
ciclo possa ser dinâmico. 

11  SARAVIA, Enrique. Op. cit. p. 33
12  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Op. cit. p. 48.
13  SARAVIA, Enrique. Op. cit. p. 33.
14  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Op. cit. p. 48.
15  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Op. cit. p. 50.
16  DYE, Thomas R. Op. cit. 104.
17  SARAVIA, Enrique. Op. cit. p. 33.
18  SARAVIA, Enrique. Op. cit. p. 34.
19  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Op. cit. p. 51.
20  SARAVIA, Enrique. Op. cit. p. 34.
21  SARAVIA, Enrique. Op. cit. p. 35
22  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Op. cit. p. 52.
23  SARAVIA, Enrique. Op. cit. p. 35.
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Cabe esclarecermos, neste ponto, que as políticas setoriais, como de 
saúde, educação, saneamento, etc., denominadas conjuntamente de políticas 
sociais, são um subgrupo das políticas públicas, ou seja, toda política social 
é uma política pública, mas nem toda política pública é política social. A efi-
ciência de uma política social, contudo, depende em grande parte da eficácia 
das políticas públicas mais abrangentes24.

Esse modelo que visualiza a política pública como um processo tem sido 
criticado por não tratar do conteúdo ou substância das políticas públicas, mas 
sim dos processos por meio dos quais são desenvolvidas e implementadas. 
Como todo modelo, porém, o enfoque é útil para a compreensão das várias 
atividades envolvidas, sendo possível, ainda, que os meios pelos quais as políti-
cas públicas são formuladas afetem o seu conteúdo, e vice-versa25. Quanto aos 
objetivos propostos no presente trabalho, essa visão nos demonstra, também, 
que os processos decisórios são constantes durante todo o ciclo de gestão das 
políticas públicas, e que resultam da interação social entre os diversos atores.

Não adentraremos, porém, nas discussões envolvendo a racionalidade 
dessa tomada de decisão, adotando-se como pressuposto de análise que a am-
plitude e qualidade das informações disponíveis podem contribuir para que 
os decisores adotem posições mais acertadas quanto aos fins que as políticas 
públicas buscam atingir. Outro pressuposto importante é o de que a parti-
cipação social, especialmente no que diz respeito às questões ambientais, é 
essencial para a legitimidade de tais decisões e para a efetividade das políticas 
públicas respectivas.

Passemos, agora, a uma breve análise da relação das políticas públicas 
com a promoção do desenvolvimento sustentável. 

2.2 Políticas Públicas e desenvolvimento sustentável

No século XIX, prevaleceu a concepção liberal de que a promoção do 
progresso seria realizada pelas forças da economia de mercado, não cabendo 
ao Estado exercer uma política nesse sentido, nos moldes das políticas desen-
volvimentistas que marcaram o século XX26. O modelo de Estado, assim, era 
focado na manutenção da tranquilidade e segurança da sociedade, segundo 
os ideais da “inação” e do “repouso”27, de modo a garantir a segurança jurí-
dica necessária ao desenvolvimento do mercado capitalista. 

No início do século XX, a crise econômica, as duas Grandes Guerras 
e a crescente complexidade das relações sociais, quebraram o paradigma li-

24  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Op. cit. p. 9.
25  DYE, Thomas R. Op. cit. 105 e 106.
26  HEIDERMAN, Francisco G. Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento. In: HEIDERMAN, 
Francisco G. e SALM, José Francisco. Políticas públicas e desenvolvimento – bases epistemológicas e modelos de 
análise. Brasília: Editora UnB, 2009, p. 23-39. p. 24-25.
27  COMPARATO, Fabio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, a. 35, n. 138, abr/jun. 1998. p. 43.
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beral do século XIX28, cujo modelo não mais correspondia aos anseios da 
sociedade, que passou a exigir do Estado uma postura ativa, realizadora das 
condições básicas para o alcance da igualdade social29. Os modelos de Estado 
que surgiram então, caracterizaram-se pela intervenção, em maior ou menor 
grau, na esfera privada, inserindo-se nas cartas constitucionais do século XX 
os direitos sociais30.

Nesse contexto, a questão do desenvolvimento tornou-se um problema 
político, o que implicou no surgimento de políticas governamentais visando 
à sua promoção, mais tarde entendidas como políticas públicas31. O conceito 
de desenvolvimento à época, contudo, foi elaborado em torno do crescimen-
to econômico, não compreendendo, diretamente, nenhum aspecto de meio 
ambiente, saúde ou direitos humanos32. Os principais indicadores eram, as-
sim, de natureza econômica, pois desenvolver um país significava implantar 
uma economia de mercado que pudesse incluir ao menos a maior parte dos 
seus cidadãos, passando os países industrialmente avançados a representar os 
modelos a serem seguidos pelos demais33. No plano do direito internacional 
econômico, desenvolve-se, nesse período, impulsionado pelos países do Sul, o 
chamado direito do desenvolvimento, por meio do qual pleiteava-se normas 
compensatórias da desigualdade econômica com a finalidade de assegurar 
condições mais favoráveis para que tais países pudessem se desenvolver34.

A partir do final da década de sessenta, alguns fatores passaram a tornar 
evidente a necessidade de análise do sistema econômico como imerso num 
sistema maior, com o qual interage e impacta, o meio ambiente35. Podemos 
citar entre tais fatores: a acentuação da poluição que acompanhou a prospe-
ridade pós-II Guerra nas economias industrializadas; as crises do petróleo da 
década de setenta; e a publicação pelo chamado Clube de Roma, do relatório 
entitulado “Limites do Crescimento”, também conhecido como “Relatório 
Meadows”, em 1972, que propunha o crescimento zero como solução possí-
vel para evitar o colapso ambiental anunciado. Até então, o sistema econô-
mico, e seu desenvolvimento, eram tratados de forma isolada, autocontida, 
como se o meio ambiente pudesse fornecer recursos naturais como insumos 
de forma abundante e ilimitada, e servir como depósito, também ilimitado, 
aos resíduos e rejeitos desse sistema36. 

Ainda em 1972, a Organização das Nações Unidas – ONU realizou, em 
Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Huma-
no, na qual se tornou evidente a resistência dos países do Sul às conclusões do 

28  BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 246.
29  COMPARATO, Fabio Konder. Op. cit. p. 43.
30  BUCCI, Maria Paula Dallari. 2002. Op. cit. p. 246.
31  HEIDERMAN, Francisco G. Op. cit. p. 25.
32  VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econômico ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.11.
33  HEIDERMAN, Francisco G. Op. cit. p. 26-27.
34  VARELLA, Marcelo Dias. Op. cit. p. 7.
35  MUELLER, Charles C. Os economistas e as relações entre o sistema econômico e o meio ambiente. Brasília: 
Finatec, 2007. p. 11-12.
36  MUELLER, Charles C. Op. cit. 12.
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Relatório Meadows, sendo, também, a primeira vez que o direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado foi declarado formalmente como um direi-
to fundamental. Em 1980, em estudo entitulado “Estratégia mundial para a 
conservação”, da UICN (International Union for Conservation of Nature), foi 
utilizada pela primeira vez a expressão “desenvolvimento sustentável”, que se 
tornaria conhecida ao ser conceituada, em 1987, no Relatório da Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ligada à ONU, também 
conhecido como “Relatório Brundtland” como: “aquele capaz de satisfazer 
às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de satisfazer as suas próprias necessidades” 37.

A busca pelo desenvolvimento sustentável, assim, nos compele a traba-
lhar com ferramentas diversas das da economia tradicional, de modo a elimi-
narmos o crescimento obtido ao custo de elevadas externalidades negativas, 
sejam sociais ou ambientais38. Tem-se sustentabilidade, com isso, quando na 
relação do homem com o ambiente natural, não ocorrer o esgotamento das 
bases materiais de reprodução das atividades econômicas, sociais e culturais, 
ou seja, quando as ações possam se reproduzir no tempo sem esgotar as bases 
materiais sobre as quais ocorrem39. 

A proteção do meio ambiente torna-se, assim, elemento fundamental no 
processo de desenvolvimento, pois toda forma de crescimento não sustentável 
seria oposta ao conceito de desenvolvimento em si, ao implicar na redução 
das liberdades das gerações futuras40. Neste sentido, temos a concepção do 
desenvolvimento como apropriação efetiva de direitos, eliminando-se as pri-
vações de liberdade que limitam as escolhas e oportunidades dos agentes, 
ou seja, em expansão das liberdades, sendo esta o principal fim e meio do 
desenvolvimento41.

Com isso, o crescimento econômico, ainda que acelerado, não significa 
desenvolvimento, não sendo suficiente maximizar o crescimento do Produto 
Interno Bruto – PIB de um país, para que ele se desenvolva, pois o objetivo 
maior deve ser a redução da pobreza e atenuação das desigualdades, sem de-
preciação da força de trabalho e dos recursos naturais42. Várias dimensões 
passam, com isso, a ser agregadas à ideia de desenvolvimento, como a social, 
ambiental, cultural, política, econômica e territorial, a exigir medidas que as 
promovam em equilíbrio43. 

Deste modo, deve-se buscar transformar as dimensões do desenvolvi-
mento sustentável em critérios objetivos de políticas públicas, sendo o desafio 
da sustentabilidade, um desafio eminentemente político, de aliança entre dis-
tintos grupos sociais a impulsionar as transformações necessárias, sem que se 

37  LEUZINGER, Márcia Dieguez e CUREAU, Sandra. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 9-10.
38  SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sutentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. p. 13-16.
39  LEUZINGER, Márcia Dieguez e CUREAU, Sandra. Op. cit. p. 11.
40  VARELLA, Marcelo Dias. Op. cit. p. 43.
41  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das letras. 8ª reimpressão, 2000.  p. 10.
42  SACHS, Ignacy. Op. cit. p.14.
43  SACHS, Ignacy. Op. cit. p.14 e 15.
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reduza a questão ambiental a argumentos técnicos para a tomada de decisões 
racionais44. Para a promoção do desenvolvimento sustentável, não se pode, 
assim, permitir que o seu discurso transformador seja absorvido apenas no 
nível da retórica, mantendo-se a tendência conservadora inercial dos sistemas 
sociais de resistir à mudança45.

As políticas públicas para que possam promover o desenvolvimento sus-
tentável, devem, portanto, integrar concretamente as suas várias dimensões 
no seu processo decisório. Vejamos, na sequência, em que medida a avaliação 
ambiental estratégica pode ser um instrumento para essa integração.

3. a avalIaçãO ambIental estratégICa

3.1 a Incorporação da avaliação de Impactos ambientais no Ordenamento Jurídico 
brasileiro

A Organização das Nações Unidas – ONU, desde a Conferência de Esto-
colmo em 1972, passou a apoiar uma política ambiental global, influenciando 
as organizações financeiras internacionais a exigir o estudo de impacto am-
biental para o financiamento de projetos46. Desde então, iniciou-se o processo 
de aplicação das ideias e métodos de previsão de impactos de grandes proje-
tos no Brasil, o que envolveu, em sua maioria, a construção de hidrelétricas e 
sua cadeia de consequências ambientais47. 

Ao incorporar a avaliação de impactos ambientais no seu ordenamento 
jurídico, o Brasil teve como inspiração o National Environmental Policy Act 
– NEPA48 de 1969 do direito norte-americano, o primeiro diploma legal a 
cuidar expressamente do tema, ao estabelecer tais estudos quando da reali-
zação de projetos, planos e programas e propostas legislativas de intervenção 
no meio ambiente49. Devemos ressaltar, porém, que, apesar dessa inspiração 
no modelo norte-americano, o sistema brasileiro, ante as particularidades do 
país, sofreu adaptações e aperfeiçoamentos50. Por essa razão, a análise das 
questões ligadas ao tema deve ter sempre em conta a realidade nacional e do 

44  GUIMARÃES, Roberto P. Desenvolvimento sustentável: da retórica à formulação de políticas públicas. In: A 
geografia política do desenvolvimento sustentável. BECKER, Bertha K. e MIRANDA, Mariana (orgs.). Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1997, p. 13-44. p. 17-18.
45  GUIMARÃES, Roberto P. Op. cit. p. 29.
46 RAMOS, Erasmo Marcos. Direito ambiental comparado (Brasil – Alemanha – EUA) – uma análise exemplificada 
dos instrumentos ambientais brasileiros à luz do direito comparado. Maringá: Midiograf II, 2009.
47  AB´SABER, Aziz Nacib e MÜLLER-PLANTENBERG, Clarita. Previsão de impactos: o estudo de impacto 
ambiental no leste, oeste e sul, experiências no Brasil, na Rússia e na Alemanha. São Paulo: Editora Universidade 
de São Paulo, 2ª ed. 2ª reimpr., 2006, p. 23 e 24.
48  A exemplo do Brasil, o NEPA serviu de modelo legislativo para diversos outros países. (RAMOS, Erasmo Marcos. 
Op. cit. 2009, p. 158).
49  ARAÚJO, Ubiracy e RIOS, Aurélio Virgílio Veiga. Política nacional do meio ambiente. In: O direito e o 
desenvolvimento sustentável – curso de direito ambiental. Orgs.: IRIGARAY, Carlos Teodoro Hugueney e RIOS, 
Aurélio Virgílio Veiga. São Paulo: Peirópolis, 2005. p. 149-165. p. 149.
50 BURSTYN, Maria Augusta Almeida e BURSTYN, Marcel. Gestão ambiental no Brasil: arcabouço institucional 
e instrumentos. In: Economia, meio ambiente e comunicação. Orgs.: NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do e VIAN-
NA, João Nildo de. Rio de Janeiro: Garamond, 2006. p. 85 a 112. p. 85.
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ordenamento jurídico em vigor, em que pese possível proximidade na redação 
dos dispositivos legais brasileiros com os do direito comparado.

No âmbito federal51, a primeira lei a estabelecer a necessidade de realiza-
ção de estudos de avaliação de impacto como ato prévio à tomada de decisão 
por parte do poder público foi a Lei nº 6.803, de 02 de julho de 1980, que 
trata do zoneamento industrial em áreas críticas de poluição. Tal Lei, todavia, 
tinha o alcance muito restrito e setorizado52. 

Em 1981, o Congresso Nacional, em resposta ao clamor público provo-
cado pelos efeitos da poluição industrial da cidade de Cubatão, no Estado de 
São Paulo, extensamente noticiado à época, aprovou a Lei nº 6.938, estabele-
cendo a Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, e instituindo o Siste-
ma Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA53. De se destacar que tal Lei, 
que alterou o panorama normativo da proteção e defesa do meio ambiente 
no Brasil, foi recepcionada pelo disposto no art. 225 da CF, o que demonstra 
a sua atualidade e importância54.

A Lei da PNMA, de modo a compatibilizar o desenvolvimento econô-
mico-social do País com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico, instituiu como instrumentos para a sua efetivação a ava-
liação de impactos ambientais – AIA e o licenciamento e a revisão de ativi-
dades efetiva ou potencialmente poluidoras. Tais instrumentos significaram 
um marco no direito ambiental brasileiro, pois, até então, apenas as variáveis 
econômicas eram consideradas no desenvolvimento de planos, projetos e em-
preendimentos, sem a inserção da preocupação com o meio ambiente55. 

A AIA, em sua concepção original, era destinada a todos os níveis de 
decisão, incluindo a avaliação de políticas, planos e programas – PPPs56, que 
é mais conhecida como avaliação ambiental estratégica (AAE). O Decreto re-
gulamentador da Lei da PNMA, e a Resolução Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA nº 01/86, contudo, ao vincularem a AIA ao processo 
de licenciamento ambiental de empreendimentos, terminaram por restringir 
a aplicação do instrumento57, como se constata pela quase exclusividade da 

51 Alguns Estados, a exemplo do Estado de São Paulo com a Lei estadual nº 997/76, já possuíam legislação que 
exigia, em certos casos, o licenciamento ambiental. (REZENDE, Leonardo Pereira. Avanços e contradições do 
licenciamento ambiental de barragens hidrelétricas. Belo Horizonte: Forum, 2007, p. 63.)
52  MILARÉ, Édis. Estudo prévio de impacto ambiental no Brasil. In: Previsão de impactos: o estudo de impacto 
ambiental no leste, oeste e sul, experiências no Brasil, na Rússia e na Alemanha. Orgs.: AB´SABER, Aziz Nacib 
e MÜLLER-PLANTENBERG, Clarita. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2ª ed. 2ª reimpr., 2006, 
p.51-83. p. 56.
53 ARAÚJO, Ubiracy e RIOS, Aurélio Virgílio Veiga. Op. cit., 2006, p. 149.
54  ARAÚJO, Ubiracy e RIOS, Aurélio Virgílio Veiga. Op. cit., 2006, p. 151. e COSTA NETO, Nicolao Dino de C. 
Aspectos da tutela preventiva do meio ambiente: a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental. 
In: Direito Ambiental Contemporâneo. Orgs.: LEITE, José Rubens Morato e BELLO FILHO, Ney de Barros. São 
Paulo: Manole, 2004. p. 177 a 203. p. 202.
Art. 9º, III e IV.
55  MILARÉ, Édis. Op. cit., 2006, p. 52.
56  Adotamos aqui a expressão “políticas, planos e programas – PPPs”, por ser a mais usualmente utilizada na 
literatura que trata da AAE, com a ressalva que a conceituação de políticas públicas, conforme disposto no subitem 
2.1 do presente trabalho, é mais ampla, podendo englobar, em cada caso, os três conceitos.
57 BURSTYN, Maria Augusta Almeida e BURSTYN, Marcel. Op. cit. 2006. p. 92.
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experiência brasileira com AIA ser voltada para projetos58. Também por esse 
fato, verifica-se a confusão59 existente entre AIA e o Estudo de Impacto Am-
biental – EIA, sendo o EIA apenas uma das formas de AIA de abrangência 
restrita ao licenciamento de obra ou atividade que possa causar significativa 
degradação ao meio ambiente, ou seja, AIA de projetos.

Essa confusão entre AIA e EIA acaba por restringir a abrangência da 
AIA à análise de impactos de projetos, restando fora do seu alcance às polí-
ticas, planos e programas, ou seja, a AAE. Ademais, diversos outros tipos de 
estudos ambientais podem ser enquadrados como espécies de AIA, a exem-
plo do estudo de viabilidade ambiental, relatório preliminar ambiental, rela-
tório do controle ambiental, entre outros60. Tais estudos, em se equiparando a 
AIA ao EIA, deixam de ter previsão na Lei da PNMA, o que demonstra não 
ser a interpretação mais adequada. 

No presente trabalho adotamos, assim, o entendimento de que, no caso 
brasileiro, a AIA prevista como instrumento da Lei da PNMA é o gênero, no 
qual são incluídas diversas espécies de instrumentos de avaliação ambiental, a 
exemplo do EIA e da AAE, sendo o EIA referente a projetos individuais, e a 
AAE a ações mais amplas, envolvendo políticas, planos e programas, motivo 
pelo qual muitas vezes denominadas, respectivamente, de AIA de Projetos e 
AIA de PPPs. Vejamos, então, o que seria a AAE e quais os seus objetivos.

3.2 Conceituação, abordagens e Objetivos

Conforme referido na seção anterior, a AAE é o nome que se dá às 
formas de avaliação de impacto mais amplas que as de projetos individuais, 
referindo-se à avaliação, de caráter prévio, das consequências ambientais de 
políticas, planos e programas, a influenciar a sua própria formulação61. Uma 
das definições mais conhecidas é a que a entende como “um processo siste-
mático para avaliar as consequências ambientais de uma política, plano ou 
programa propostos, de modo a assegurar que elas sejam plenamente incluídas 
e adequadamente equacionadas nos estágios iniciais mais apropriados do pro-
cesso decisório, com o mesmo peso que considerações sociais e econômicas”62.

De tal conceituação, verifica-se que a AAE deve discutir as políticas pú-
blicas, e não ser apenas um instrumento para justificá-las, necessitando estar 
articulada com o seu processo de formulação, a fim de subsidiar a tomada 
de decisão frente a alternativas viáveis e sua comparação. Além disso, deve 

58 LEUZINGER, Márcia Dieguez e CUREAU, Sandra. Op. cit. p. 51.
59  A exemplo de: COSTA NETO, Nicolao Dino de C. Op. cit. p. 180 e BENJAMIN, Antonio Herman de Vascon-
celos e. Os princípios do estudo de impacto ambiental como limites da discricionariedade administrativa. Revista 
Forense, Rio de Janeiro, n. 317, p. 25 a 45, jan./mar. 1992. p. 39; e também do Tribunal de Contas da União – TCU, 
por meio do Acórdão nº 2212/2009 – Plenário.
60  CUREAU, Sandra e LEUZINGER, Márcia Dieguez. Op. cit. p. 50.
61  SÁNCHEZ, Luiz Enrique. Avaliação ambiental estratégica e sua aplicação no Brasil. Disponível em: <http://
www.iea.usp.br/iea/aaeartigo.pdf>, acesso em: 28/09/2010. p. 1.
62  Sadler, B. e Verheem, R, apud SÁNCHEZ, Luiz Enrique, Op. cit. p. 2.
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envolver e refletir às visões dos diversos atores, de modo que as escolhas ado-
tadas sejam mais adequadas às questões socioambientais, objetivando a pro-
moção do desenvolvimento sustentável63. Ressalte-se, ainda, que, para uma 
correta gestão dos recursos ambientais, são necessárias políticas ambiental-
mente definidas64, o que não é possível ser obtido com a AIA direcionada 
apenas para projetos.

Dois são, portanto, os principais fatores que tem levado à adoção e de-
senvolvimento da AAE como instrumento de planejamento: o reconhecimen-
to de que as políticas públicas podem ter impactos sócio-ambientais adversos 
e as limitações inerentes ao EIA65. De fato, reconhece-se hoje que as decisões 
tomadas em políticas públicas podem implicar impactos que dificilmente 
poderão ser evitados ou minimizados com soluções propostas em nível de 
projetos, sendo que a AAE pode contribuir não só para a melhoria e eficácia 
desses processos de decisão, mas também para o próprio EIA66, e o respectivo 
licenciamento ambiental.

Dentre os inúmeros exemplos políticas públicas que ocasionaram efeitos 
socioambientais adversos, temos o caso das políticas do governo federal bra-
sileiro relativas à ocupação da Amazônia durante as décadas de 1970 e 1980, 
adotadas em razão da visão governamental dominante à época, no sentido de 
que era necessário ocupar a região a qualquer custo67. Para a implementação 
dessa política foram, por exemplo, transferidos grandes contingentes popula-
cionais de outras regiões do país para a região, concedendo-se benefícios fis-
cais para que empresas e cidadãos que promovessem a derrubada da floresta, 
sem qualquer preocupação com a conservação da biodiversidade ou com as 
comunidades tradicionais e indígenas que já a habitavam.

Quanto ao EIA, o instrumento encontra limitações inerentes à sua pró-
pria dimensão, tendo dificuldades em analisar em profundidade as alterna-
tivas tecnológicas e de localização dos projetos, e de levar em consideração, 
satisfatoriamente, os impactos cumulativos, sinérgicos e indiretos que os en-
volvem, e cuja mitigação requer ação governamental coordenada que não 
há como ser adotada em nível de projeto68. Ademais, muitas vezes no pro-
cesso de EIA são apresentadas controvérsias referentes a decisões tomadas 
anteriormente ou decorrentes da mera continuidade de políticas públicas já 
estabelecidas, como se deu no caso extensamente noticiado do licenciamento 
ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, a ser construída no Rio Xin-
gu, Estado do Pará. 

63  BICHARA, Marco Antônio e THEODORO, Suzi Huff. A contribuição da avaliação ambiental estratégica no 
licenciamento ambiental. In: Direito ambiental e desenvolvimento sustentável. THEODORO, Suzi Huff, et alli 
(Coords). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 65-80. p. 72.
64  PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. AIA de políticas, programas e planos. In: Avaliação do impacto ambiental. 
PARTIDÁRIO, Maria do Rosário e JESUS, Júlio de. Portugal: Centro de Estudos de Planejamento e Gestão do 
Ambiente, 1999. p. 133.
65  SÁNCHEZ, Luiz Enrique, Op. cit. p. 2.
66  PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. 1993, Op. cit. p. 132.
67  SÁNCHEZ, Luiz Enrique, Op. cit. p. 2.
68  SÁNCHEZ, Luiz Enrique, Op. cit. p. 4.
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Outro ponto importante da AAE é a possibilidade de promover a com-
patibilidade da PPP em análise com outras PPPs, articulando-as horizontal-
mente. Nesse sentido, seria necessário, por exemplo, verificar a compatibili-
dade de um plano de transportes, com as políticas de recursos hídricos, de 
conservação da biodiversidade, de uso do solo, entre outras. As dificuldades 
práticas, contudo, dizem respeito especialmente ao fato das PPPs a serem le-
vadas em consideração já não serem compatíveis entre si, e que muitas vezes 
são formuladas com contradições internas69.

O desenvolvimento da AAE, e de seus procedimentos e métodos que per-
mitam a integração de considerações socioambientais na formulação e avalia-
ção de políticas públicas é considerado, assim, um instrumento para a pro-
moção do desenvolvimento sustentável70. É também, meio de fortalecimento e 
facilitação do EIA e do licenciamento ambiental de projetos, identificando-se 
previamente os impactos potenciais das políticas e dos efeitos ambientais cumu-
lativos e sinérgicos das ações e projetos necessários a sua implementação71.

Entre os objetivos da AAE apontados pela doutrina, destacamos, assim: 
a) contribuir para um processo de tomada de decisão em políticas públicas 
que seja adequado ao desenvolvimento sustentável; b) melhorar a qualidade e 
efetividade de políticas, planos e programas; e c) fortalecer e facilitar o EIA72.

Foge ao escopo do presente trabalho, contudo, tratarmos dos procedi-
mentos e métodos da AAE, ou seja, sobre como fazer a avaliação, sendo esta 
ainda uma questão em elaboração, e em estágios diferentes, nos diversos paí-
ses em que é adotada. Cabe destacarmos, porém, que, atualmente, duas gran-
des escolas direcionam a prática da AAE, uma que a entende como uma ex-
tensão da AIA de projetos, adotando métodos e procedimentos semelhantes, 
e outra que considera a AAE como um exercício de planejamento, expandin-
do os seus horizontes para incorporar questões relativas à proteção ambiental 
e ao desenvolvimento sustentável73. A primeira abordagem fundamenta-se no 
reconhecimento da limitação do EIA, e a segunda nas consequências adver-
sas de muitas políticas públicas, ou seja, nas duas grandes justificativas para 
a adoção da AAE.

Na visão da AAE como extensão do EIA, em geral, parte-se de uma 
proposta já elaborada, avaliando-se as suas consequências, o que pode levar a 
recomendações de mitigação ou compensação, ou mesmo de alterações subs-
tanciais, sendo chamada, assim, de reativa. Já na segunda abordagem, a pro-
posta em si é construída durante o processo de AAE, ou seja, à medida que 
as consequências socioambientais são cotejadas com os possíveis benefícios 
da política pública74. 

69  SÁNCHEZ, Luiz Enrique, Op. cit. p. 11.
70  PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. 1993, Op. cit. p. 132
71  MMA, 2002, p. 13.
72  PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. Guia de boas práticas para avaliação ambiental estratégica – orientações 
metodológicas. Portugal: Agência Portuguesa de Meio Ambiente, 2007 . p. 10.
73  SÁNCHEZ, Luiz Enrique, Op. cit. p. 7.
74  SÁNCHEZ, Luiz Enrique, Op. cit. p. 8.
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Assim, o primeiro modelo é visto como uma abordagem de cima para 
baixo (top-down), adotando mecanismos mais abrangentes e estratégicos de 
formulação de políticas, e aplicando os procedimentos de avaliação ambien-
tal aos mesmos, enquanto o de abordagem de projetos é de baixo para cima 
(bottom-up), generalizando a experiência da avaliação de impacto ambiental 
de projetos a decisões em níveis mais altos na hierarquia de planejamento75. O 
modelo de abordagem política confere, deste modo, uma natureza estratégica 
e contínua à AAE, integrando-a aos processos de decisão das PPPs, sendo 
mais adotada em países com um sistema de planejamento e avaliação de polí-
ticas bem desenvolvido, como o Reino Unido e a Dinamarca. Já o modelo de 
abordagem de projetos tem sido mais aplicado nos países em que a avaliação 
de impactos ambientais de projetos está bem institucionalizada, como a Ho-
landa e os EUA76. 

Seja qual for o enfoque de AAE adotado, deve-se reconhecer que exis-
tem diferenças substanciais entre uma AAE e o EIA, ou AIA de projetos, 
sendo apontadas em geral algumas distinções fundamentais, que seguem 
elencadas na Figura 1. 

Algumas diferenças fundamentais entre AAE e AIA de projetos

Em AAE Em AIA de projetos

A perspectiva é estratégica e de longo 
prazo

A perspectiva é de execução e de curto e 
médio prazo

O processo é cíclico e contínuo
O processo é discreto, motivado por 
propostas concretas de intervenção

Não se procura saber o futuro, o objetivo é 
ajudar um futuro desejável

O projeto de intervenção tem que ser 
conhecido com o nível de pormenor 
adequado

A definição do que se pretende fazer é 
vaga, a incerteza é enorme e os dados são 
sempre muito insuficientes

A definição do que se pretende fazer 
é relativamente precisa e os dados são 
razoavelmente disponíveis ou podem ser 
recolhidos em campo

O seguimento da AAE faz-se através da 
preparação e desenvolvimento de políticas, 
programas e projetos

O seguimento da AIA faz-se através da 
construção e exploração do projeto

A estratégia pode nunca vir a ser 
concretizada uma vez que as ações 
previstas em planos e programas podem 
nunca ser executadas

Os projetos sujeitos a AIA são executados, 
uma vez assegurada a sua viabilidade 
ambiental

Figura 1 – Fonte: PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. 2007, Op., cit., p. 13.

75  MMA, 2002, p. 22.
76  MMA, 2002, p. 23.
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A literatura desenvolvida sobre a AAE, e a experiência internacional 
demonstram, contudo, a necessidade de adoção de uma natureza flexível e 
estratégica para o instrumento, que seja consistente com os seus objetivos, in-
dependentemente da escala e abordagem adotada. Importam, assim, mais do 
que uma fixação de uma metodologia rígida, a observância dos princípios da 
responsabilização, participação e transparência, e sua capacidade de acom-
panhar e facilitar, os ciclos preparação, execução e revisão dos processos de 
planejamento, ou seja, do ciclo de gestão das PPPs77,.

No mesmo sentido, as orientações firmadas pela International Association 
for Impact Assessement – IAIA de que um processo de AAE de qualidade, vi-
sando subsidiar e informar os planejadores, decisores e sociedade quanto à sus-
tentabilidade das decisões estratégicas a serem tomadas, de forma a se atingir o 
desenvolvimento sustentável, deve, entre outros, ser ajustável e envolver todo o 
processo de decisão. Ademais, deve assegurar, o mais cedo possível, a disponi-
bilidade dos resultados da avaliação, contendo informações suficientes acerca 
dos impactos reais da implementação da decisão estratégica, a influenciar efeti-
vamente o processo decisório, avaliando-se se a decisão deve ser corrigida, bem 
como fornecer bases para futuras decisões78. O desenvolvimento da AAE está, 
assim, fortemente ligado ao conceito de ciclo de decisão, no qual noção de con-
tinuidade é essencial, pois as decisões estratégicas são tomadas sucessivamente 
ao longo do processo79, conforme vimos no subitem 2.1 do presente trabalho. A 
Figura 2 representa a integração das questões ambientais e de sustentabilidade, 
proporcionada pela AAE, nos processos de decisão em PPPs.

Figura 2 – A AAE facilita a integração das questões de ambiente e sustentabi-
lidade nos processos de decisão (de planejamento ou de programação)
Fonte: PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. 2007, Op, cit, p. 11.

77  PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. 2007, Op, cit, p. 10
78  IAIA, 2002, p. 
79  PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. 2007, Op, cit, p. 10.
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A importância da AAE é destacada em países como o Brasil, onde, na prá-
tica, a maioria dos PPPs são elaboradas com pouca ou nenhuma consideração 
ambiental, e sem articulação entre si, embora possam mencionar ou mesmo se 
referir ao desenvolvimento sustentável como objetivo, sem com que de fato tenha 
sido levado em consideração80, ou seja, utilizando-se da sustentabilidade no nível 
da retórica a fim de legitimar as decisões já tomadas. Nos países em que a AAE 
foi institucionalizada por meio de mecanismos legais, as implicações ambientais e 
de sustentabilidade passam a ser integradas concretamente ao processo decisório, 
devendo ser levadas em consideração antes da tomada de decisão. A instituciona-
lização da AAE é, assim, fundamental para a integração da sustentabilidade ao 
complexo de fatores que influenciam a tomada de decisão em políticas públicas, 
promovendo-se, assim, o desenvolvimento sustentável.

4. COnClusões artICuladas

4.1 Não há uma definição única para a expressão políticas públicas, em razão 
das múltiplas dimensões do fenômeno social que busca definir, sendo que 
cada enfoque teórico de abordagem adota, assim, um conceito próprio. Nesse 
contexto, o modelo de estudo das políticas públicas centrado no seu processo 
de gestão destaca-se ao focar o aspecto decisório do seu ciclo, comportando 
as fases de identificação de problemas, a organização da agenda, formulação, 
implementação, execução, monitoramento e avaliação. 

4.2 As políticas públicas, na medida em que busquem promover o desenvolvi-
mento, não podem mais ater-se à visão que o compreende como crescimento 
econômico, sendo necessária a integração das demais variáveis que passaram 
a integrá-lo, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. A tomada 
de decisão em políticas públicas, em todo o seu ciclo, deve, assim, observar os 
critérios de sustentabilidade, que não podem ser utilizados apenas no nível da 
retórica, legitimando-se decisões já concebidas.

4.3 A avaliação ambiental estratégica (AAE), como forma de avaliação de im-
pactos ambientais de políticas, planos e programas, numa escala mais ampla que 
a do estudo de impacto ambiental de projetos, é instrumento que objetiva contri-
buir para que o processo de tomada de decisão em políticas públicas seja adequa-
do ao desenvolvimento sustentável, melhorando a sua qualidade e efetividade. 

4.4 A institucionalização da AAE é fundamental para a integração da sus-
tentabilidade ao complexo de fatores que influenciam o processo decisório em 
políticas públicas. Tal medida é de importância destacada em países como o 
Brasil, onde muitos planos, políticas e programas são elaborados sem que se 
levem essas variáveis em consideração, ainda que o desenvolvimento sustentá-
vel seja indicado, retoricamente, como objetivo fundamental a ser alcançado.

80  SÁNCHEZ, Luiz Enrique, Op. cit. p. 8.
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1. IntrOduçãO

Na implantação das cidades, rios foram canalizados e sua vegetação 
ciliar destruída para dar lugar a construções e a vias de circulação.1 Essas 
obras estrangulam do fluxo das águas, que atualmente estão sob a terra e 
sofrem ainda maior estreitamento com o acúmulo do lixo. O resultado de 
políticas de urbanização guiadas por tais decisões (ou a falta de políticas) é 
a ocorrência das enchentes nos períodos de chuva, com consequências cada 
vez mais graves. Além dos prejuízos materiais, as enchentes colocam em risco 
a saúde e a vida das pessoas, já que os esgotos, nem sempre tratados, conta-
minam as águas.2

Daí a necessidade de investimentos na drenagem urbana, serviço de 
saneamento básico previsto na Lei nº 11.445, de 5-1-2007.3 Na drenagem,4 
retoma-se a questão das Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas, 
essenciais para a solução do problema, e que permanecem esquecidas pelos 
administradores. A própria legislação – Código Florestal – estabeleceu re-
gras distintas ao longo do tempo, causando dúvidas quanto à regularidade 
das ocupações em margens dos rios urbanos, dificultando as ações relativas 
à sua proteção. 

1  Cf. LUCAS, Renata Paula.  O Código Florestal em Meio Urbano: Implicações da aplicação da Lei nº 7.803/89 na 
regularização de assentamentos irregulares em grandes cidades. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009. p. 18-23.
2  Para maiores detalhes sobre essas questões, cf. TUCCI, Carlos E.M. Gestão de Águas Pluviais Urbanas. Ministério 
das Cidades – Global Water Partnership - Wolrd Bank – Unesco 2005. 
3  O art. 3º, inc. I, da Lei nº 11.445/07, conceitua saneamento básico como o “conjunto de serviços, infra-estruturas e 
instalações operacionais”, entre outros, de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, que por sua vez consistem 
no “conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 
pluviais drenadas nas áreas urbanas”.
4  Independentemente do conceito de drenagem urbana trazido pela lei, recomenda-se ao leitor a análise de textos 
sobre hidrologia e drenagem urbana para uma compreensão mais ampla da questão. Cf., e.g., TUCCI, Carlos 
E. M.(org.). Drenagem urbana. Porto Alegre: ABRH/Ed. da UFRGS, 1995; United Nations Environment 
Programme, International Environmental Technology Centre, International Source Book on Environmentally 
Sound Technologies for Wastewater and Stormwater Management, 2000. Disponível em: http://www.unep.or.jp/
Ietc/Publications/TechPublications/TechPub-15/preface.asp. Acesso em 22-01-2011.
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Na implantação dos planos de drenagem urbana, há que repensar as 
APP, buscando soluções econômica e ambientalmente sustentáveis. Cabe, 
neste trabalho, analisar a relação entre as normas que regem a matéria, a evo-
lução das normas relativas à proteção das margens dos rios e cursos d’água 
municipais e as soluções que poderiam ser adotadas a respeito dos danos 
causados pelo desrespeito às normas aplicáveis. 

2. PlanO de drenagem e aPP urbana 

O tema em foco são as APP em áreas urbanas, objeto do art. 2º, § único 
da Lei nº 4.771, de 15-9-1965, (Código Florestal) e as suas relações com os 
planos de drenagem, que preveem as obras e demais medidas para impedir a 
ocorrência de enchentes e suas consequências. Sobretudo após as catástrofes 
ocorridas em Santa Catarina nos últimos anos5 e no Rio de Janeiro em 2010 e 
2011,6 a drenagem urbana é matéria importante e atual no país. 

Primeiramente, a Lei nº 6.938, de 31-8-1981, que instituiu a Política Na-
cional do Meio Ambiente, determina que “as atividades empresariais públicas 
ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Na-
cional do Meio Ambiente”.7 Drenagem urbana é atividade da administração 
pública; faz parte do rol de obrigações do Município para garantir saúde e 
segurança aos munícipes;8 e é serviço público. Além das questões da engenha-
ria - como os projetos e as obras civis e hidráulicas - deve ser considerada a 
vertente ambiental na arquitetura dos planos de drenagem, incluindo, por-
tanto a consideração das APP.

Em segundo lugar, quando o município organiza seu plano de drenagem 
urbana, não deixa de causar um impacto – negativo ou positivo – na situação 
do recurso ambiental recursos hídricos,9 com a finalidade de controlar even-
tos catastróficos e impedir danos a pessoas e bens decorrentes de enchentes. 
Portanto, tal atividade mantem relação direta com “[a] prevenção e a defesa 
contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais”,10 um dos princípios da Política Nacional 
de Recursos Hídricos (PNRH) instituída pela Lei nº 9.433, de 8-1-1997, (Lei 
9.433/97). Nessa esteira, embora o município não seja detentor do domínio 
dos recursos hídricos, exerce um papel fundamental para assegurar o princí-
pio acima mencionado. 

Esta última questão também está diretamente relacionada com as APP, 
na medida em que um dos tipos de APP previstos no Código Florestal, con-

5  Cf. Folha Online, Chuva em Santa Catarina. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2008/
chuvaemsantacatarina/. Acesso em 22-01-2011. 
6  Cf. G1, Chuvas no RJ. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/chuvas-no-rj/. Acesso em 22-01-2011.
7  Lei 6.938/81, art. 5º, parágrafo único.
8  Tal afirmação decorre da leitura conjunta dos artigos 23, IX, e 30, V, da CF/88; art. 2º, IV, da Lei 11.445/07; e art. 
2º, I, da Lei nº 10.257, de 10-07-2001.
9  Lei 6.938/81, art. 3º, inc. V.
10  Lei 9.433/97, 2º, inc. III.
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forme será analisado mais detalhadamente adiante, tem justamente a função 
de assegurar a proteção e a função ambiental dos corpos d’água.11 

Por fim, ambas as leis urbanísticas que envolvem o tratamento jurídico 
do saneamento e da drenagem – as leis 10.257/01, de 10-7-2001, (Estatuto da 
Cidade) e 11.445/07 – são guiadas por princípios ambientais. Assim, não só a 
saúde e a segurança da população urbana estão asseguradas, mas também a 
sustentabilidade ambiental. Desse modo, mais uma vez, a questão ambiental 
e, portanto, as APP, permeiam as políticas urbanas.

3. O PaPel dOs munICíPIOs na tutela dO meIO ambIente urbanO

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabeleceu como direito de 
todos “o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”.12 A defesa e a preservação incumbem, portanto, ao poder público 
– União, Estados, Distrito Federal, Municípios e os respectivos órgãos e en-
tidades - e também à coletividade, que pode ser entendida, nesse caso, como 
a sociedade em geral. 

3.1 Competências municipais legislativas e materiais

O art. 24, § 1º, da CF/88, no âmbito da competência legislativa con-
corrente, determina que a competência da União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais, regras com aplicação em todo o território nacional.13 Os Es-
tados e o Distrito Federal podem detalhar essa norma, de acordo com suas 
características e necessidades.14 Se não existir norma geral sobre determinada 
matéria, é facultado aos Estados exercer a competência plena. A partir do 
momento em que se editar a norma geral pela União, a norma estadual deve 
adequar-se àquela, ficando suspensa a eficácia das disposições da lei estadual 
em conflito com a norma geral federal.15

Se a norma estadual deve adequar-se à norma geral posterior, sob pena 
de ter suspensa a eficácia em caso de discrepância com a norma geral, vale 
dizer que o Estado não poderá legislar em sentido contrário à norma geral 

11  De fato, Direito Urbanístico e Direito Ambiental atualmente são disciplinas tratadas como distintas, mas que 
mantêm uma relação muito próxima, uma vez que, se por um lado o ordenamento da ocupação urbana é um dos 
instrumentos da política ambiental, por outro, a política ambiental guia as ações na política urbana. Sobre este 
tema, cf. SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 220 – 224; 
e, do mesmo autor Direito Urbanístico Brasileiro. 5ª ed. Malheiros: São Paulo, 2008, p. 39.
12  CF/88, art. 225.
13  Paulo Affonso Leme Machado comenta essa disposição como sendo a adoção de “uma nova concepção de 
federalismo”. Lembre-se ainda que não existe uma definição assentada de “norma geral”. Cf. MACHADO, Paulo 
Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 117 e 118. 
14  CF/88, art. 24, § 2º.
15  CF/88, art. 24, § 3º.
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existente. O mesmo ocorre com o município, a quem compete legislar sobre 
assuntos de interesse local e suplementar à legislação federal e à estadual no 
que couber,16 para adequar as provisões às suas peculiaridades e necessidades 
locais. Muito embora essa competência não esteja expressamente prevista na 
constituição, é reconhecida não só pela legislação, mas pela interpretação da 
doutrina em geral.17

Nessa linha, e ao contrário do que ocorre com as competências ma-
teriais (administrativas) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios,18 existe uma verdadeira hierarquia entre os entes federados, no 
sentido de observância da legislação da União pelos Estados e Municípios e 
da legislação dos Estados pelos municípios. Estes, ao legislar sobre interes-
se local, não podem ignorar o interesse geral transmitido pela norma geral. 
Em matéria ambiental e urbanística, referência é feita, em especial, às leis nº 
6.938/81, 4.771/65, 10.257/01 e 11.445/07. Essas normas expressam o interes-
se nacional, que prevalece sobre os interesses regionais e locais, na linha do 
federalismo brasileiro.19

O município, ao formular sua política urbana deve, por lei, respeitar as 
normas gerais traçadas pela União. Portanto, ao editar o Plano Diretor, o li-
mite da definição e do exercício do interesse local será o interesse geral - regio-
nal ou nacional -, pois o município está localizado em um Estado, ou mesmo 
em um ecossistema ou bacia hidrográfica, em que se exprime um interesse que 
muitas vezes extrapola o local.

3.2 garantia da função sócio-ambiental da Propriedade urbana

A proteção do meio ambiente, assim como de outros direitos difusos, 
implica necessariamente o estabelecimento de regras de ordem pública, que 
orientam a conduta das pessoas, de modo que as atividades humanas sejam 
desenvolvidas dentro de parâmetros legalmente impostos, sem causar danos 
expressivos ao meio ambiente. A regra da proteção ambiental permeia todo 
o texto constitucional, ficando muito clara a profunda alteração trazida pelo 
texto de 1988 no que se refere aos recursos ambientais: de uma situação de 
exploração ilimitada para outra em que se impõem limites às atividades hu-
manas, condicionando-as às normas ambientais.20

16  CF/88, art. 30, I e II. Note-se que não existe uma definição clara de interesse local, o que leva a diversas discussões 
sobre a competência legislativa do município e a fragmentação da legislação ambiental em detrimento da proteção 
ambiente.
17  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 79 – 80.
18  Tais competências são competências comuns, conforme previstas na CF/88, art. 23.
19  Nesse sentido, cf. LEMOS, Patrícia Faga Inglecias. Direito Ambiental: Responsabilidade civil e proteção ao meio 
ambiente. 2ª ed. São Paulo: RT, 2008, p. 48-50.
20  Cf. BENJAMIN, Antônio Herman. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. In: Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. Org.: CANOTILHO, J.J.G. e LEITE, J. R.M. São Paulo: Saraiva, 2008, pp 57 -130.
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Um dos casos desse tipo de limitação trazidos pela CF/88 é o princípio da 
função social da propriedade.21 De acordo com tal previsão constitucional, o 
direito de propriedade deve ser exercido com vistas a atender ou a não prejudi-
car o interesse público, em que se insere a proteção do meio ambiente e o uso 
racional dos recursos.22 Daí a existência de normas impondo recuos, gabaritos e 
coeficientes de aproveitamento; e estabelecendo zoneamento, restrições ao uso 
das APP, obrigação de reservar um percentual da propriedade e posse rurais a 
título de reserva legal florestal, dentre outras regras e normas ambientais. 

A CF/88 definiu a função social da propriedade rural no art. 186.23 No 
que se refere à propriedade urbana, a CF/88 remeteu ao Plano Diretor de 
cada município para tal definição.24 A política urbana, a ser definida pelos 
poderes públicos municipais, estabelece as regras necessárias para garantir 
que o direito à propriedade urbana seja exercido em observância à sua função 
social.25 Considerando que o Plano Diretor deve ser guiado pela sustentabili-
dade e pela proteção ambiental, a propriedade urbana também deve observar 
tais parâmetros.

4. áreas de PreservaçãO Permanente 

As APP referem-se a um regime jurídico especial de uso do solo e dos 
recursos vegetais, que se volta à proteção do ambiente. Esse regime foi estabe-
lecido pela CF/88 e pelo Código Florestal. A CF/88 consagra-as como espa-
ços protegidos (art. 225, §1º, III) e o Código Florestal detalha sua formação, 
utilização e supressão (art. 2º, 3º e 4º). Toda regra desenvolvida neste âmbito 
tem o mister de conduzir a uma mudança no comportamento humano para 
racionalizar a exploração de florestas e outras formas de vegetação e proteger 
outros recursos naturais.

O Código Florestal de 1934 já previa a proteção para essas áreas, sob a 
denominação de florestas protetoras.26 Atualmente, a APP é “área protegida 
nos termos dos arts. 2º e 3º do Código Florestal, coberta ou não por vege-
tação nativa, com 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 e assegurar o bem-estar das populações humanas”.27

21  CF/88, art. 5º, XXIII.
22  O conceito de função sócio-ambiental da propriedade é recente e se refere justamente à consideração de que a 
função social atualmente envolve elementos de proteção do meio ambiente e uso racional dos recursos ambientais. 
Assim, a função social abarcaria a função ambiental da propriedade, seja urbana, seja rural. Para maiores detalhes 
sobre essa questão, cf. LEMOS, Patrícia Faga Inglecias. Direito Ambiental: Responsabilidade civil e proteção ao 
meio ambiente. 2ª ed. São Paulo: RT, 2008, p. 172-174.
23  CF/88, art. 186.
24  CF/88, art. 182, § 2º.
25  Para alguns exemplos concretos sobre exercício do direito de propriedade respeitando a sua função social, além 
do foco que é adotado neste trabalho, v.  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª Ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010, p. 215-217.
26  Decreto nº 27.793, de 23-01-1934, art. 4º.
27  Lei 4.771/65, art. 1º, § 2º, inciso II, alterado pela MP nº 2.166-76/2001.  
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O Código Florestal atual prevê diversas espécies de APP: ao longo das 
margens de cursos d’água (art. 2º, “a”, “b”, e “c”), em áreas topográficas (art. 
2º, “d”, “e”, “g”, e “h”), de áreas de vegetação específica (art. 2º, “f”) e de 
destinação por ato do Poder Público (art. 3º).28 Neste artigo, focamo-nos nas 
APP às margens de cursos d’água e, mais especificamente, conforme já men-
cionado, nas áreas urbanas.

4.1 app ao longo de Cursos d’água e sua função ambiental

4.1.1 rios, Cursos d’água e nascentes

Entre outros espaços, são APP as áreas localizadas ao longo dos rios 
ou de qualquer curso d’água. As áreas localizadas ao redor das lagoas, lagos 
ou reservatórios d’água naturais ou artificiais também constituem Áreas de 
Preservação Permanente, assim como as localizadas nas nascentes, ainda 
que intermitentes e nos chamados olhos d’água. Cabe verificar a que se re-
fere o dispositivo. 

Rio vem do latim rivus, que significa “corrente de água”. Pode ser clas-
sificado segundo seu potencial de utilização ou sua grandeza em extensão e 
caudal. Assim, o rio pode ser entendido como um curso considerável de água 
(de grande monta) que tem origem nas montanhas, recebe águas de regatos e 
ribeiras e se lança por uma ou outra embocadura, no mar ou noutro rio.29 De 
acordo com o Glossário da ANA, rio é “curso de água de grande dimensão 
que serve de canal natural para a drenagem de uma bacia”. 30 Conforme o 
Glossário da UNESCO trata-se de um “grande curso de água que serve de 
canal natural de drenagem a uma bacia hidrográfica”.31 Independentemente 
da diversidade dos conceitos, a essência do que se entende por rio repousa, 
conforme Antonio de Pádua Nunes, “no volume de água e na sua extensão”.32

A água que corre nos rios está, necessariamente, em uma calha, ou seja, 
sobre um leito – ou álveo – e entre margens, onde justamente se localizam as 
APP. 33 Segundo Pádua Nunes, citando Daniel de Carvalho, “a água corrente, 
as margens e o leito são os três elementos que formam o rio, como partes 
integrantes de um todo”.34 O termo corrente vem do latim currens entis, que 

28  Deixamos de abordar neste artigo as APP objeto do art. 3º do Código Florestal, tendo em vista que se trata de 
regime jurídico diverso do tema em estudo.  
29  Cf. FREIRE, Laudelino. Grande e Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa, RJ, A Noite, S/A Ed., 1.943, 
vol. V, p. 4.473.
30  Agência Nacional de Águas (ANA). Glossário de Termos Hidrológicos. Disponível em: http://www.ana.gov.br/
gestaoRecHidricos/TecnologiaCapacitacao/tecnologia_glossario.asp. Acesso em: 22-01-11.
31 Glossário Internacional de Hidrologia. Disponível em: http://91.121.162.160/glu/HINDPT.HTM. Acesso em: 22-
01-11.
32  Código de Águas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, tomo 1, p. 3.
33  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas. Disciplina Jurídica das Águas Doces. 3ª. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006, p. 29.
34  Nunes, Antonio de Pádua. Código de Águas. São Paulo: RT, 1980, tomo 1, p. 19.

Book conf e prof.indb   474 11/05/11   12:24



475Teses de Profissionais / Independent Papers

quer dizer “curso de água”. É a água dos rios, córregos ou ribeirões.35 Ou 
ainda “água corrente; parte do escoamento que entra num curso d’água de-
pois de queda de chuva ou de fusão de neve”; “igual à soma do escoamento 
superficial, subsuperficial e da precipitação direta sobre a calha fluvial”.36 O 
sistema de drenagem natural é formado por corpos d’água, cujas águas fluem 
de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. O curso d’água origina-se 
em uma nascente e tem seu destino em uma foz.

4.1.2 função ambiental das aPP situadas às margens de Corpos hídricos

A lei em vigor estabelece para a APP uma função ambiental. A função 
vincula-se a um objetivo final, estabelecido pela norma jurídica, não cabendo 
a plena liberdade de ação, uma vez que a finalidade está determinada a prio-
ri.37 Ou seja, se existe uma função legalmente estabelecida e se cabe ao poder 
público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para 
as presentes e futuras gerações, qualquer ação contrária ao cumprimento des-
sa função passa a ser antijurídica.

As APP que se situam nas margens de corpos hídricos destinam-se à sua 
proteção, ou, como determina a lei, à função ambiental de preservar, entre 
outros, os recursos hídricos. Há todo um embasamento constitucional e legal 
para a observância das restrições relativas à APP, muito embora a própria lei 
– Código Florestal – permita a supressão de vegetação nessas áreas, em casos 
de utilidade pública, interesse social ou ainda a intervenção ou supressão de 
vegetação eventual e de baixo impacto ambiental, como será visto diante. 

Além do embasamento jurídico, a função ambiental das APP também 
está relacionada a necessidades de ordem física/geológica/biológica/hidroló-
gica, ou seja, há o intuito de proteger o solo e outros recursos ambientais.

4.2 a evolução das aPP ao longo de Corpos d’água no Código florestal

As larguras mínimas das APP, que devem ser medidas desde o seu nível 
mais alto em faixa marginal, estão atualmente fixadas pelo Código Florestal 
da seguinte forma: 1. de 30m para os cursos d’água de menos de 10m de lar-
gura; 2. de 50m para os cursos d’água que tenham de 10m a 50m de largura; 
3. de 100m para os cursos d’água que tenham de 50m a 200m de largura; 4. 
de 200m para os cursos d’água que tenham de 200m a 600m de largura; 5. de 
500m para os cursos d’água que tenham largura superior a 600m.38

35  VALLADÃO, Haroldo. Direito das Águas. São Paulo: RT, 1931, p. 28
36  Agência Nacional de Águas (ANA). Glossário de Termos Hidrológicos. Disponível em: http://www.ana.gov.br/
gestaoRecHidricos/TecnologiaCapacitacao/tecnologia_glossario.asp. Acesso em 22-01-2011.
37  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, p. 77.
38  Lei 4.771/65, art. 2º, alínea a, alterado pela MP nº 2.166-76/2001.
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No entanto, as medidas atualmente em vigor não são as mesmas do 
Código Florestal na redação de 1965, que previa as seguintes regras para as 
margens: 1. de 5m para os cursos d’água de menos de 10m de largura; 2. igual 
à metade da largura dos cursos que meçam de 10m a 200m de largura; 3. de 
100m para todos os cursos cuja largura seja superior a 200m. 

Ao ser implantada a legislação ambiental, no início da década de 80, ao 
invés de se tentar exigir, efetivamente, a proteção da faixa mínima de 5m, a de-
cisão política foi aumentar a largura da faixa, sem que se adotassem políticas 
adequadas para garantir essa proteção. A Lei nº 7.511, de 8-7-198639 alterou 
a redação do art. 2º do Código Florestal, ampliando a largura das margens 
para: 1. de 30m para os rios de menos de 10m de largura; 2. de 50m para os 
cursos d’água que tenham de 10m a 50m de largura; 3. de 100m para os cursos 
d’água que meçam entre 50m e 100m de largura; 4. de 150m para os cursos 
d’água que possuam entre 100m e 200m de largura;  igual à distância entre as 
margens para os cursos d’água com largura superior a 200m.

A falta de estrutura financeira e administrativa para ancorar essa nova 
decisão política aprofundou os conflitos relacionados ao uso das APP em 
todo o país. Tampouco foi instituído um processo de articulação com os mu-
nicípios localizados em regiões metropolitanas, para a fiscalização específica. 
O resultado é que se continuou desrespeitando as APP, situação agravada 
pela exclusão das áreas urbanas não contidas em regiões metropolitanas – 
tema apresentado com mais detalhes em item posterior. APP era, nessa épo-
ca, uma espécie de letra morta da lei.40

A Lei nº 7.803, de 18-7-1989 (Lei 7.803/89), veio modificar mais uma vez 
o art. 2º do Código Florestal, no que se refere à definição das extensões de 
margens, procedendo às seguintes alterações: (...) 4. de 200 (duzentos) metros 
para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros 
de largura; 5. de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros.

Apesar das medidas mais protetivas adotadas, três relevantes elementos 
minaram a observância da lei: (i) o descaso com que se tratou o Código Flo-
restal ao longo de décadas, deixando-se de proteger inclusive as faixas míni-
mas de 5m de largura, para os cursos de água com menos de 10m de largura, 
dentro e fora das cidades;41 (ii) a possibilidade de supressão da vegetação por 
motivo de utilidade pública, sem uma regulamentação esclarecedora do que 
consistia de fato utilidade pública; (iii) a exclusão tácita das áreas urbanas não 
metropolitanas do campo de aplicação do Código Florestal de 1978 a 1986. 

39  Revogada pela Lei 7.803/89.
40  De fato, essa situação permaneceu e pode ser verificada pela análise da jurisprudência atual sobre áreas de 
preservação permanente, que vem lidando sistematicamente com ações de dano ambiental referente a construções 
realizadas em áreas de preservação permanente e outras áreas protegidas. A título de exemplo, cf. STJ, RESP 
1107219, Relator Ministro Luis Fux, DJE 23-09-2010; STJ, RESP 176753, Relator Ministro Herman Benjamin, 
DJE 11-11-2009.
41  Um exemplo bastante relevante no caso urbano são os loteamentos realizados em desacordo com a legislação 
no município de São Paulo. Para maiores detalhes sobre alguns casos expressivos, cf. BERÉ, Cláudia Maria. 
Legislação urbanística: a norma e o fato nas áreas de proteção aos mananciais da Região Metropolitana de São 
Paulo. Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2005, p. 59-76.
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5. aPP em zOna urbana

5.1 evolução da Proteção Jurídica

Originalmente, o Código Florestal não mencionava o âmbito de sua 
abrangência, ou seja, não se restringia expressamente a áreas rurais ou ur-
banas. Se não estabeleciam os limites de sua aplicabilidade, o entendimento é 
de que esses não existiam, vigorando o Código Florestal em todo o território 
nacional.42 Lembre-se que o art. 1º dessa lei estabelece que “as florestas exis-
tentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas 
de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do País”. Se a norma menciona o território nacional, sem fixar 
qualquer exceção, não há dúvida da sua aplicação nos espaços urbanos. 

Todavia, em face de ocupações ocorridas em desacordo com as normas 
ambientais, sobretudo nas cidades, pois a legislação que cuida da proteção do 
meio ambiente é muito posterior à implantação da maioria destas, entendeu-
-se necessário um adendo ao Código Florestal. A Lei nº 6.535, de 15-6-1978,43 
acrescentou a alínea i ao artigo 2º, estendendo sua aplicação às “áreas metro-
politanas definidas em lei”.

Essa regra parece excluir as áreas urbanas não metropolitanas da 
abrangência do Código Florestal no período de vigência desse dispositivo, 
já que nada dispôs sobre estas. Foi aqui então estabelecida uma distinção 
entre os campos de aplicabilidade da lei no que se refere às áreas urbanas. 
Essa alteração havida no Código Florestal abriu a possibilidade de ocu-
pação principalmente das margens de rios e encostas de montanhas, sem 
que os Poderes Públicos, já totalmente omissos, tivessem base legal para 
modificar o quadro que se estabelecia. Resta dizer que nas regiões metro-
politanas tampouco os poderes públicos se manifestaram, permitindo ocu-
pações em áreas de risco que, décadas depois, ainda vêm sendo cenário de 
desastres e mortes. 

Posteriormente, a Lei 7.803/89 incluiu um parágrafo único ao art. 2º, 
que modificou o regime jurídico das florestas e demais formas de vegeta-
ção em áreas urbanas, estabelecendo que, “no caso de áreas urbanas, assim 
entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei mu-
nicipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o ter-
ritório abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores 
e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este 
artigo”. (grifamos) 

A partir da vigência da Lei 7.803/89, as disposições do Código Florestal, 
no que se refere às APP disciplinadas em seu art. 2º, passaram a aplicar-se 
claramente a todas e quaisquer áreas urbanas compreendidas nos perímetros 

42  Nesse sentido, cf. FINK, Daniel Roberto, PEREIRA, Márcio Silva. Vegetação de Preservação Permanente e Meio 
ambiente. In: Revista de Direito Ambiental, v. 2, abril-junho de 1996, pp. 77-90.
43  Revogada pela Lei 7.803/89.
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urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomera-
ções urbanas, em todo o território abrangido.44 

Em síntese, os regimes jurídicos das florestas e demais formas de vege-
tação localizados nas áreas urbanas passíveis de serem caracterizados como 
APP variaram ao longo do tempo, o que causou e ainda causa insegurança 
jurídica. Os poderes públicos municipais nem sempre acompanharam essa 
evolução, o que deflagrou uma ocupação urbana generalizada e ilegal em 
muitas áreas que deveriam estar cumprindo uma função ambiental. Isso im-
plicou a ocorrência de verdadeiros desastres. 

Todavia, para definir a legalidade ou ilegalidade de um imóvel situado 
especialmente a menos de 30m de um corpo hídrico, em área urbana, há 
que verificar a época de sua implantação, pois a lei permitiu essa ocupação 
em determinados momentos e em diferentes extensões. Se a norma evoluiu 
para uma restrição maior, é porque os riscos ambientais com impactos nos 
seres humanos e no meio ambiente se agravaram, à medida que ocorreu 
uma forte ocupação antrópica nesses espaços, ainda que legalmente em 
certos casos. 

De qualquer modo, garantir cobertura vegetal nas áreas frágeis locali-
zadas na área urbana que auxiliam a impedir as enchentes e o assoreamento 
dos corpos hídricos, nada mais é que observar a CF/88, no que refere ao 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, fixado pelo art. 225. Desse modo, 
atualmente deve prevalecer a faixa mínima de 30m em APP localizadas em 
área urbana.

5.2 O Papel do município na questão das aPP urbanas

O Município define sua área em perímetros de zona urbana, urbanizável 
e rural. A zona urbana corresponde ao perímetro definido pela Lei Muni-
cipal, onde estejam presentes pelo menos dois dos melhoramentos públicos 
apontados em lei: 1. meio-fio ou calçamento, com canalização de águas plu-
viais; 2. abastecimento de água; 3. sistema de esgotos sanitários; 4. rede de 
iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 5. 
escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de três quilôme-
tros do imóvel considerado.45

A zona urbanizável, ou de expansão urbana, é aquela destinada por lei à 
urbanização, mas que ainda não possui pelo menos dois dos melhoramentos 
públicos apontados pela legislação. A zona rural é o perímetro excluído da 
zona urbana ou urbanizável.

44  No mesmo sentido, cf. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. A Propriedade no Direito Ambiental: a dimensão 
ambiental da função social da propriedade. Rio de Janeiro: Esplanada, 2004, p. 226 – 227. Cf. também a seguinte 
decisão recentemente publicada: STJ, AgRg no REsp 664.886-SC, Rel. originário Min. Humberto Martins, Rel. 
para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 4/2/2010.
45  Lei nº 5.172/66, art. 32, parágrafo 1º.
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As APP urbanas devem ser disciplinadas pelo que dispuser o Plano Di-
retor e a legislação municipal de uso e ocupação do solo,46 o que vai ao encon-
tro do conteúdo do art. 182 da CF/88, que remete ao município a definição 
de sua política urbana, traduzida no plano diretor.47 Todavia, o município, ao 
estabelecer a sua política urbana, deve respeitar os princípios e limites a que 
se refere o art. 2º do Código Florestal, que representa a norma geral sobre a 
matéria.48 Cabe verificar quais seriam esses princípios e limites.

Tendo em vista a definição de APP incluída no Código Florestal pela 
MP nº 2.166-67/01, entende-se que os princípios que regem esse tema são as 
funções ambientais das APP, como espaços protetores dos recursos hídricos, 
da paisagem, da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico 
de fauna e flora, do solo e também do bem-estar das populações humanas, 
coadunando-se com as regras de proteção dos recursos ambientais estabeleci-
dos no art. 3º, III da Lei nº 6.938/81.49

No que se refere aos limites, trata-se das distâncias estabelecidas no corpo 
do art. 2º do Código Florestal: largura de margens, declives, altitudes. O Código 
Florestal é claro quando dispõe que os planos diretores devem observar esses 
princípios e limites, que se inserem em tal norma geral, de abrangência nacional.

5.3 faixa não-edificável e aPP urbana

Cabe ainda estabelecer a relação entre as APP e a denominada Faixa 
Não-Edificável (FNE) ou non aedificandi, restrição administrativa do direito 
de construir. Instituída pela Lei nº 6.766, de 19-12-1979 (Lei 6.766/79), a FNE 
destina-se à instalação de equipamentos públicos urbanos, de abastecimento 
de água, serviços de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede 
telefônica e gás canalizado.50

A Lei 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, obri-
ga, entre os requisitos exigidos para o loteamento, ao longo das águas cor-
rentes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, a 
reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo 
maiores exigências da legislação específica.51

A APP e a FNE são institutos jurídicos distintos, com conceitos, finali-
dades e efeitos diversos. Cabe, portanto, estabelecer uma relação entre a APP 
e a FNE localizada ao longo das águas correntes e dormentes, ficando claro 
que as restrições do Código Florestal, em relação à Lei 6.766/79, limitam-se 
às margens dos rios e lagos, não atingindo as outras faixas. 

46  Lei 4.771/65, art. 2º, parágrafo único.
47  CF/88, art. 182.
48  Nesse sentido, cf. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª Ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 420.
49  Lei 6.938/81, art. 3º, V (redação dada pela Lei 7.804/89).
50  Lei 6.766/79, art. 5º, parágrafo único.
51  Lei nº 6.766/79, art. 4º, III. 
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Para as faixas que coincidem com a APP, a menção às leis municipais 
(plano diretor e leis de uso e ocupação do solo) não implica que essas normas 
possam ignorar as distâncias definidas no Código Florestal, estabelecendo li-
mites inferiores aos mesmos, que devem ser observados em qualquer situação. 
O entendimento a prevalecer é de que as leis municipais podem estender os 
limites de APP em áreas urbanas e não restringi-los, cabendo aos municípios 
a fiscalização dessas áreas, de acordo com o disposto no art. 22, parágrafo 
único, do Código Florestal.52

Os questionamentos sobre a matéria referem-se ao fato de o Código Flo-
restal ter estabelecido, inicialmente, para as APP, a faixa mínima de 5m para 
a proteção dos cursos d’água e posteriormente ter alterado as regras. Ficou, 
dessa forma, ampliada a faixa mínima de proteção dos recursos hídricos de 
5m (Lei nº 4.771/65) para 15m (Lei nº 6.766/79), por força da lei posterior, que 
ressalva maiores exigências de legislação específica, mas não acata menores 
exigências. Com a alteração havida no Código Florestal, pela Lei nº 7.511, 
de 07-07-1986, a faixa mínima de preservação permanente passou para 30m, 
distância mantida pelas várias leis posteriores que alteraram esse diploma 
legal, vigorando essa medida até o presente.

A dúvida que surge refere-se à extensão da faixa mínima: 15m, conforme 
a Lei nº 6.766/79 ou 30m, de acordo com as disposições do Código Florestal 
a partir de 1986? O entendimento é que a faixa mínima a ser mantida para a 
proteção dos recursos hídricos em área urbana é de 30m, pois a Lei nº 6.766/79 
ressalva que o limite por ela estabelecido será modificado por “maiores exigên-
cias de legislação específica” que, no caso, é o próprio Código Florestal. Frise-
-se que leis municipais não estão autorizadas a diminuir a largura da faixa de 
30m, pois o § 2º do art. 2º do Código Florestal é claro ao mencionar que devem 
ser respeitados os princípios e limites a que se refere o dispositivo.53

Para reservatórios, naturais ou artificiais, em áreas urbanas consolida-
das, as Resoluções CONAMA nº 302/02 e 303/02 determinam um mínimo de 
30m de área de preservação permanente. Essa regra permite outra discussão, 
pois o Código Florestal não trata desse caso específico. As resoluções são 
regulamentos e não leis, prevalecendo, assim, para essas hipóteses, o disposto 
na Lei de Uso e Ocupação do Solo - faixa non aedificandi de 15m.

5.4 supressão de vegetação em aPP

Vegetação é o conjunto de vegetais que ocupam uma determinada área; é 
a comunidade de plantas de um lugar54. Suprimir é eliminar, extinguir. Quan-
do se menciona a expressão suprimir vegetação, está-se referindo à eliminação 
da cobertura vegetal nesse espaço, que pode ser permanente ou temporária.

52  Lei nº 4.771/65, art. 22, § único (incluído pela Lei 7.803/89).
53  Sobre essa matéria, ver o artigo de FINK, Daniel Roberto e PEREIRA, Márcio Silva, Vegetação de Preservação 
Permanente e Meio Ambiente Urbano. In: Revista de Direito Ambiental, v. 2, abril-junho de 1996, pp. 77-90.
54  MOREIRA, Iara Verocai, Vocabulário Básico de Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Fundação Estadual de 
Engenharia do Meio Ambiente, 1990, p. 204.

Book conf e prof.indb   480 11/05/11   12:24



481Teses de Profissionais / Independent Papers

A rigor, o sentido da expressão preservação permanente diz respeito a 
um espaço geográfico cuja cobertura vegetal deve ser necessariamente manti-
da para o exercício de sua função ambiental, garantindo a proteção do solo, 
dos recursos hídricos e a estabilidade do relevo, entre outros. Preservação é 
a ação de proteger, contra a destruição e qualquer forma de dano ou degra-
dação, um ecossistema, uma área geográfica definida ou espécies animais e 
vegetais ameaçadas de extinção, adotando-se medidas preventivas legalmente 
necessárias e as medidas de vigilância adequadas.55 Essa proteção deve ser du-
radoura, vale dizer, não pode deixar de existir, pois a cessação pode ocasionar 
graves danos não apenas à natureza, mas também ao ser humano. 

Todavia, em alguns casos excepcionais, é necessário realizar supressão 
da vegetação nas APP, o que é permitido desde que de acordo com as deter-
minações vigentes. Neste item, vamos tratar desse tema, focando nas inter-
venções nas APP urbanas, com a finalidade de esclarecer em quais casos po-
deria ser suprimida a vegetação em APP urbanas, permitindo ao leitor julgar 
se as ocupações hoje existentes se encaixam nesses casos.

O art. 4º do Código Florestal já estabelecia as hipóteses de interesse pú-
blico em que a supressão seria permitida.56 A MP nº 2.166-67/01, alterando a 
redação do art. 4o e trazendo mais detalhes, estabeleceu que a supressão de 
vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autoriza-
da em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracteri-
zados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. A MP também 
definiu as hipóteses de utilidade pública ou interesse social, fixando, ainda, a 
possibilidade de supressão eventual e de baixo impacto. 

A partir da MP citada, a utilidade pública é verificada em áreas urbanas 
nos seguintes casos: (i) atividades de segurança nacional e proteção sanitá-
ria; (ii) obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos 
de transporte, saneamento e energia; (iii) demais obras, planos, atividades ou 
projetos previstos em resolução do CONAMA.57 Já em relação ao interesse 
social, seriam as seguintes hipóteses: (i) as atividades imprescindíveis à pro-
teção 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; e (ii) demais obras, planos, atividades ou proje-
tos definidos em resolução do CONAMA.58

A Resolução CONAMA nº 369, de 29-03-2006, dispõe sobre os casos ex-
cepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental 

55  MOREIRA, Iara Verocai, Vocabulário Básico de Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Fundação Estadual de 
Engenharia do Meio Ambiente, 1990, p. 164.
56  O art. 4º do Código Florestal, antes das alterações estabelecidas pelas várias Medidas Provisórias que o 
modificaram, assim considerava o interesse público: a) a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, 
visando à adequada conservação e propagação da vegetação florestal; b) as medidas com o fim de prevenir ou 
erradicar pragas e doenças que afetem a vegetação florestal; c) a difusão e a adoção de métodos tecnológicos que 
visem a aumentar economicamente a vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fases de 
manipulação e transformação.
57  MP nº 2166-67/01, art. 1º, §2º, IV.
58  MP nº 2166-67/01, art. 1º, §2º, V.
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em que se permite a supressão de vegetação em APP. Além das duas primeiras 
hipóteses de utilidade pública trazidas pela MP 2.166-67/01, na Resolução 
CONAMA 369/06 as seguintes seriam aplicáveis em área urbana: (i) a im-
plantação de área verde pública em área urbana; (ii) pesquisa arqueológica; 
(iii) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e 
condução de água e de efluentes tratados. Em relação ao interesse social: (i) 
a regularização fundiária sustentável de área urbana; e (ii) as atividades de 
pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela auto-
ridade competente.

A Resolução CONAMA nº 369/06 definiu ainda o que se considera in-
tervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto ambiental 
em APP. Na situação em foco (áreas urbanas), seriam aplicáveis as seguintes: 
(i) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, 
quando necessárias à travessia de um curso de água; (ii). implantação de ins-
talações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados; (iii) 
plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros 
produtos vegetais em áreas alteradas, plantados junto ou de modo misto; (iv) 
outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventual e de baixo 
impacto ambiental pelo conselho estadual de meio ambiente59.

A norma determina que, em todos os casos, a intervenção ou supressão 
eventual e de baixo impacto ambiental de vegetação em APP não poderá 
comprometer as funções ambientais destes espaços, especialmente: (i) a esta-
bilidade das encostas e margens dos corpos de água; (ii). os corredores de fau-
na; (iii) a drenagem e os cursos de água intermitentes; (iv) a manutenção da 
biota; (v) a regeneração e a manutenção da vegetação nativa; e (vi) a qualida-
de das águas. Além disso, a intervenção ou supressão eventual e de baixo im-
pacto ambiental, da vegetação em APP não pode, em qualquer caso, exceder 
o percentual de 5% da APP impactada localizada na posse ou propriedade60.

De acordo com a Resolução mencionada, o critério básico para que se 
elimine a cobertura vegetal da APP é o da excepcionalidade, traço de distin-
ção entre uma necessidade especial e uma situação comum. A rigor, sempre 
haverá hipóteses de interesse social ou utilidade pública que possam justificar 
a supressão da vegetação em APP. É preciso que essa hipótese encerre uma 
excepcionalidade, um fato incomum, claramente caracterizado no processo, 
que dê ensejo à eliminação temporária ou permanente da vegetação. O cum-
primento da função ambiental das APP é a regra; só excepcionalmente pode 
ser permitida a supressão da vegetação.

Além da excepcionalidade, cabe a caracterização do interesse social, da 
utilidade pública ou do baixo impacto, por meio de motivação técnica. O 
mesmo vale para a comprovação de inexistência de alternativa locacional, 
situação que também fica sujeita à análise do órgão ambiental. A caracteri-

59  Resolução CONAMA nº 369/06, art. 11.
60  Resolução CONAMA º 369/06, art. 11, § 2º.
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zação e a motivação são a justificativa que o empreendedor deve indicar no 
pedido autorização para suprimir a cobertura vegetal em APP. Embora a 
norma não explicite, é necessário descrever a situação física e biótica da área, 
as fragilidades ambientais existentes, assim como as compensações e medidas 
mitigatórias a serem propostas. 

Tendo em vista que as APP têm a função de proteger os recursos hídri-
cos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 
de fauna e flora, o solo e o bem-estar das populações humanas, a simples 
supressão da vegetação já constitui, efetiva ou potencialmente, um dano a 
esses bens e valores ambientais. Por presunção legal, todavia, e nos termos 
das condições fixadas, esse dano deixa de produzir efeitos jurídicos no que se 
refere à responsabilização do agente, prevista no § 3º do artigo 225 da CF/8861 
e no §1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81.

Esse tema condiciona a supressão de vegetação em APP à necessida-
de de licenciamento ambiental e do próprio Estudo de Impacto Ambiental, 
pois, de acordo com o princípio da precaução, se não ficar caracterizada, com 
segurança, que a supressão da cobertura vegetal que dará lugar a um empre-
endimento não causará danos irrecuperáveis, não deve ser autorizada essa 
supressão da vegetação nem, consequentemente, ser licenciada a atividade 
no local. 

A Resolução CONAMA nº 369/06 condicionou, ainda, a autorização da 
intervenção ou supressão de vegetação em APP pelo órgão ambiental com-
petente ao atendimento dos requisitos previstos na legislação aplicável, bem 
como no Plano Diretor, no Zoneamento Ecológico-Econômico e no Plano de 
Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, nos casos de utilidade 
pública, interesse social e intervenção ou supressão de vegetação eventual e 
de baixo impacto ambiental.62 Além disso, outras condições são fixadas na 
Resolução CONAMA nº 369/06 ao empreendedor: (i) o atendimento às con-
dições e padrões aplicáveis aos corpos de água; (ii) a inexistência de risco de 
agravamento de processos como enchentes, erosão ou movimentos acidentais 
de massa rochosa.63

Importante frisar essa condição: não poderá ser suprimida a vegetação 
de APP se houver risco de se agravarem processos relacionados a enchentes, 
erosão ou movimentos de massa rochosa. Esse fator representa relevante va-
lor em um plano de drenagem urbana, destinado justamente a estabelecer as 
obras, critérios e parâmetros de ocupação para evitar acidentes de origem 
hidrológica.

A inexistência de alternativa técnica e locacional, objeto da MP nº 2.166-
67/01, também é mencionada na Resolução CONAMA como condição para 
que o órgão ambiental autorize a supressão eventual e de baixo impacto64.

61  CF/88, art. 225, § 3º.
62  Resolução CONAMA nº 369/06, art. 2º.
63  Resolução CONAMA nº 369/06, art. 3º.
64  Resolução CONAMA nº 369/06, art. 11, §3º.
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As normas em vigor estabelecem, portanto, condições a serem obser-
vadas para que se autorize, em processo administrativo formal, a supressão 
de cobertura vegetal. De fato, ficaram definidas as atividades que podem ser 
implantadas em APP e, portanto, não resta dúvida no que toca ao avanço ob-
tido pela Resolução. Mas ainda há dúvidas quanto à garantia de preservação 
desses espaços especialmente depois de a falta de regulamentação do art. 2º 
do Código Florestal ter permitido, ao longo do tempo, um verdadeiro abuso 
na ocupação desses espaços, sobretudo às margens de corpos hídricos.

Embora a norma já estabeleça os parâmetros básicos para autorizar a 
supressão da vegetação em APP, caberá ao órgão ambiental – titular do po-
der discricionário -, em cada caso, definir as condicionantes a serem impostas 
ao empreendedor, para compensar e mitigar os impactos. 

6. áreas de OCuPaçãO COnsOlIdada e COmPensaçãO ambIental

6.1 Consolidação da Ocupação e Consequências

Não obstante os limites e restrições legalmente impostos nos espaços 
territoriais denominados APP, nessas áreas foram a implantadas pontes, por-
tos, malha viária urbana e residências, entre outros empreendimentos. Por di-
versas razões, seja pela negligência dos Poderes Públicos, seja pelas mudanças 
havidas no Código Florestal, as cidades enfrentam situações consolidadas. 
Trata-se de um claro conflito, que deve ser resolvido não pela aplicação seca 
da lei, mas com ponderação sobre os casos concretos e os princípios gerais 
aplicáveis à matéria. Em um contexto como este, a nosso ver, a decisão me-
nos acertada seria “derrubar tudo e construir novamente”, não só pelo ônus 
político, mas também porque, ao final, a sociedade seria o principal objeto de 
diversas consequências negativas.

Em diversas cidades brasileiras, há casos em que não apenas os rios fo-
ram canalizados, como foram cobertos por lajes de concreto, tendo-se em al-
guns casos construído prédios sobre os mesmos. Essa situação revela a opção 
do administrador público pelo uso indiscriminado do espaço urbano, descon-
siderando os recursos ambientais e também a lei. 

Outra questão a se considerar é a ocupação irregular de APP urbanas, 
especialmente pela população de baixa renda. Existe um quadro consolidado 
de irregularidades que dificilmente será solucionado com a aplicação cega da 
lei. Como garantir, então, que a função ambiental legalmente definida das APP 
seja recuperada, quando milhões de pessoas ocupam ilegalmente esses espaços?

Os tribunais brasileiros já se manifestaram no sentido de que se deve 
realizar a remoção de ocupantes65 e a demolição de obras66 para se alcançar 
a proteção ambiental desejada. Por outro lado, em razão das peculiaridades 

65  Cf., e.g., TRF5, AC 363512/CE, 4ª Turma, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, decisão de 20-02-
2007.
66  Cf., e.g., TRF2, AC 2007.51.09.000401-6, 6ª Turma Especializada, Relator: Desembargador Federal Guilherme 
Couto de Castro, decisão de 26-07-2010. TRF4, AC 2005.04.01.020586-8/SC, 3ª Turma, Relatora: Desembargadora 
Federal Maria Lúcia Luz Leiria, decisão de 15-09-2009.
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do caso, admite-se, por vezes, a manutenção da construção, demandando-se 
outros tipos de reparação.67

Nesse contexto, parece inviável regularizar todos os casos com a total 
recuperação dos rios canalizados e a demolição dos prédios e habitações loca-
lizados nas margens ou sobre os rios. Nenhum administrador público obterá 
apoio político para tanto, a não ser em casos excepcionais. Eis um típico caso 
em que a aplicar estritamente a letra da Lei sem que se ponderem os diversos 
princípios em causa (como razoabilidade, direito à moradia, dignidade da 
pessoa humana, etc.) gera outro tipo de problema, tão ou mais complexo do 
que as enchentes e outros desastres. Ao mesmo tempo, não se podem ignorar 
os inúmeros danos que a cada ano as enchentes provocam e, muito pior que 
isso, as mortes que ocorrem em consequência desses desastres. 

Qualquer situação de ocupação ou edificação em APP deve ser anali-
sada a partir de dois importantes elementos: (i) época da construção, con-
siderando que a faixa de APP alterou-se ao longo do tempo, e (ii) situação 
legal no que se refere à documentação: autorizações e habite-se, e.g.. Daí a 
importância da análise de cada caso concreto. 

Se ficar comprovado que o projeto foi aprovado em compatibilidade 
com as normas então vigentes, assim como o respectivo alvará, nada há que 
fazer. Se o poder público pretender aumentar a faixa, para adequação à ne-
cessidade de drenagem, urbanização ou outra hipótese, poderá desapropriar 
o imóvel. Caso contrário, é necessário verificar se a solução verdadeiramente 
mais adequada é determinar a demolição das obras consolidadas e a recupe-
ração integral da área. 

Na busca de uma proposta de solução para esse problema, cabe abordar 
a questão sob dois pontos de vista: do passado e do futuro. Tecnicamente, 
isso significa que devemos buscar mecanismos de reação preventivos e repa-
ratório-repressivos para abordar o problema adequadamente.68 

6.2 mecanismos reparatório-repressivos: a Compensação

Tomada sob o ponto de vista do passado, a decisão envolve a adminis-
tração do passivo ambiental das APP urbanas, ou seja, adoção de políticas 
voltadas para a reparação de danos já ocorridos. Optamos por utilizar o ter-
mo políticas porque entendemos que os problemas decorrentes de ocupações 
irregulares consolidadas muitas vezes não podem ser resolvidos individual-
mente, ou seja, não basta, e.g., remover uma família de uma área irregular ou 
determinar que o proprietário de um edifício não-passível de ser removido 
apenas destine um determinado valor aos cofres públicos. 

67  Cf., eg., TRF 4, AC 2005.72.08.002256-3/SC, 4ª Turma, Relatora: Desembargadora Federal Marga Inge Barth 
Tessler, decisão de 28-11-2007.
68  Para mais detalhes sobre as medidas existentes, cf. LEMOS, Patrícia Faga Inglecias. Direito Ambiental: 
Responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. 2ª ed. São Paulo: RT, 2008, p. 151-208.
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A reparação de danos, de todo modo, remete-nos para a questão da 
responsabilização: quem será o responsável pelo dano e, portanto, desti-
natário do dever de reparação? Há duas possibilidades nesse caso: iden-
tificar as pessoas responsáveis e/ou responsabilizar o Poder Público por 
sua omissão.69 

Outra questão que se coloca diz respeito à forma de reparação, foco de 
nossa atenção. Primeiramente, reforce-se que toda reparação deve obedecer 
ao princípio da reparação integral. A nosso ver, esse princípio leva, no caso 
sob análise, à necessidade de se realizarem ações que recuperem o máximo 
possível da função ambiental das APP urbanas. Mais precisamente, deve-se 
ter em conta, na imposição de medidas reparatórias, o papel das APP na con-
tenção de enchentes e na fixação de terrenos.

Pois bem, existem duas formas de reparação dos danos ambientais: i) 
restauração da situação anterior ao dano; e ii) compensação. Esta última 
pode ser concretizada pela oferta de um bem equivalente ao que foi lesado 
ou pelo pagamento de uma indenização. No caso das APP urbanas, a restau-
ração é quase sempre inviável, conforme apontamos no item anterior. A res-
posta mais adequada seria a compensação por bem equivalente, sem afastar 
a hipótese de cumulatividade com a indenização.

É de se notar que a compensação por bem equivalente, ou seja, por im-
posição de uma obrigação de fazer, é normalmente a medida mais adequada 
em outros casos de danos irreversíveis ou praticamente irreversíveis, como se 
aponta a partir de sua experiência com casos concretos na Comarca de San-
tos, que abrange uma das áreas que mais sofreram com impactos irreversíveis 
da poluição do ar.70

Dessa forma, deve-se buscar a compensação ambiental pela ocupação 
ilegal que no passado foi permitida pelos poderes públicos em certas loca-
lidades. Em termos concretos, uma resposta para essa complexa questão é 
implantação de parques lineares urbanos, que possam funcionar, na época 
das chuvas, como bacia de acumulação do transbordamento dos rios. Tais 
parques podem ser construídos em áreas menos ocupadas, evitando-se a de-
molição e compensando a população como um todo, pois novos espaços ver-
des, com áreas de lazer, ficariam disponíveis para a população. Mas sempre 
haverá o risco de a irregularidade perpetuar-se, se não houver políticas de 
uso e ocupação do solo que destaquem a racionalidade do uso dos recursos 
ambientais e não for implementada uma fiscalização efetiva, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável, garantindo o espaço urbano para as atuais e 
para as futuras gerações.

69  Cf. LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. Teoria e prática. 3ª ed.. São Paulo: RT, 2010, p. 193-194.
70  Compensação Ambiental diante de danos irreparáveis. In Revista de Direito Ambiental, vol. 21, janeiro-março 
de 2001, p. 283-284.
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7. COnClusões artICuladas

7.1 A canalização de rios urbanos e a ocupação de morros, desrespeitando as 
regras do Código Florestal sobre APP vêm contribuindo para inúmeros de-
sastres ambientais e deixam muito claro, para a população e para o Poder Pú-
blico, que omitir-se na defesa das pessoas e do meio ambiente sai caro demais. 

7.2 Embora não haja dúvida sobre a aplicação do Código Florestal nas ci-
dades, nem sempre é possível fazer com que as áreas ilegalmente ocupadas 
retornem ao estado anterior, cabendo um enfoque temporal sobre a matéria: 
passado e futuro.   

7.3 Na análise do futuro das APP urbanas, é necessário pensar sob o ponto 
de vista da prevenção e da precaução. Ao se elaborar e implantar o planeja-
mento urbano e especialmente um plano de drenagem urbana para um muni-
cípio, o Poder Público deve definir quais medidas de proteção às APP serão 
tomadas. Ao autorizar a supressão de vegetação em APP, a Administração 
deve se ater sempre à excepcionalidade, não permitindo todo e qualquer em-
preendimento em APP.

7.4 Para o futuro, a implantação de parques lineares pode e deve ser incluí-
da em planos de drenagem urbana, cabendo sua análise já no licenciamento. 
Assim, os cálculos de vazão podem se aproximar mais da realidade de cada 
município e as políticas urbanas podem verdadeiramente ser realizadas sob a 
ótica da integração e da transversalidade. Danos podem ser evitados, buscan-
do-se o equilíbrio possível.
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1. O véu dO “nOvO” CódIgO flOrestal

Com efeito, o fato político-ambiental em destaque na atualidade bra-
sileira refere-se aos de projetos de lei (PL) em tramitação no Congresso 
Nacional visando à modificação do Código Florestal de 1965 (Lei Federal 
4.771/65)1. Em meados de março 2011, havia 32 PL em andamento na Câma-
ra dos Deputados e 06 no Senado Federal2, com conteúdo variado: há os que 
objetivam sua revogação, outros que através de alterações pontuais preten-
dem diminuir seu grau de proteção, bem como os que, em menor quantidade, 
esperam torná-lo mais rígido.

Porém, o que mais tem chamado a atenção da sociedade brasileira é o 
Substitutivo ao PL 1.876/99, cujas razões são apresentadas no denominado 
“Relatório do Deputado Aldo Rebelo”3, que originou a Comissão Especial 
do Código Florestal para debatê-lo. Dentre as muitas propostas, este docu-
mento sugere a redução espacial das áreas de preservação permanente (APP), 
a desobrigação de se manter a reserva legal (RL) em certas propriedades, que 
adiante serão analisadas4, além da anistia a multas recebidas pelos proprie-
tários e possuidores de imóveis rurais por infrações ao CFL praticadas antes 
de 22 jul. 2008.

Vê-se, assim, que polêmicas são as proposições legislativas. Mas qual é o 
discurso que as fundamentam? A quem interessa modificar o CFL?

1  MAGALHÃES, Vladimir Garcia; DUTRA, Carolina; SANTOS, Maurício Duarte dos. “Brazilian Environmental 
Law: ‘Green’ Development?”. In: IUCNAEL, Academy of Environmental Law. E-Journal Issue 2011: Country 
Reports, fev. 2011, p. 07.
2  Levantamento realizado em 26 mar. 2011 através das ferramentas de busca disponíveis nas páginas eletrônicas das 
duas Casas Legislativas, utilizando como palavra-chave “Lei 4.771”.
3  BRASIL, Câmara dos Deputados. “Parecer do relator deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) ao Projeto de Lei n. 
1876/99 e apensados”. Disponível: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/777725.pdf>. Acesso: 26 mar. 2011.
4  Item infra, p. 02.
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Segundo o próprio relatório citado, o setor agropecuário é o maior de-
fensor do chamado “Novo” CFL. Um breve levantamento sobre a iniciativa 
destes projetos de lei confirma sua “ideologia”: expressiva parte é de auto-
ria de parlamentares da “Bancada Ruralista”5. Sua argumentação, dirigida 
especialmente ao trabalhador e ao pequeno produtor rural, é liderada pela 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA), que o faz com forte apelo à 
justiça social e à preservação ambiental, sustentando que a vigente legislação 
florestal afronta o direito de propriedade e a segurança jurídica dos proprietá-
rios e possuidores rurais. Sob o lema “no Brasil, a mão que produz é a mesma 
que preserva”, defendem que as restrições ao uso da terra são baseadas em 
técnicas científicas ultrapassadas, induzindo o público alvo à existência de um 
suposto conflito entre conservação ambiental e produção agrícola6.

Através desta estratégia persuasiva, o agronegócio conquistou o apoio 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), 
que com a mesma intensidade aduz ser excessivamente oneroso o cumpri-
mento da norma vigente pelos pequenos agricultores, exigindo a adaptação 
do atual CFL à realidade socioeconômica do campo7.

Há, ainda, outro setor bastante interessado na aprovação do “Novo” 
CFL: a construção civil. Através de discurso também marcado pela tônica 
social, reporta-se à sociedade em geral afirmando que vedações à ocupação 
de áreas como encostas e morros constituem entraves à urbanização. Toca, 
ainda, na latente ferida da questão habitacional, justificando que esta se dá 
pela ineficiência estatal8.

Em tese, o ramo mais interessado na proposta seria o florestal. Todavia, 
produtores de papel e celulose não evidenciam em seu discurso adesão ao 
CFL projetado. Segundo estes, que se alinharam a organizações não gover-
namentais (ONG) ambientais, simples atualizações conceituais e o esforço de 
tornar as atuais regras mais objetivas facilitariam a sustentabilidade do setor9.

Nesse jogo de poder, o equilíbrio do debate é almejado por outro grupo, 
formado por órgãos científicos e de defesa ambiental – que é chamado pelos 
setores interessados no “Novo CFL como “ambientalistas”, suscitando uma 
disputa maniqueísta. Contrapondo, demonstram que o vigente CFL, embo-
ra não tenha esse objetivo, figura como uma das leis brasileiras que prevê 
importantes regras sobre mitigação da mudança do clima, de modo que as 

5  A expressão “Bancada Ruralista” expressa o grupo formado por parlamentares “ruralistas”, que são aqueles 
que declaram à Justiça Eleitoral que em seus patrimônios possuem parcela considerável de propriedades rurais ou 
rebanhos. Segundo o projeto “Excelências”, da Organização Transparência Brasil, dentre os 513 deputados federais, 
cerca de 15,2% são ruralistas, sendo a maioria destes representantes da região centro-oeste; dentre os senadores, 
18 legisladores são assim classificados, com destaque para os parlamentares da região sul (TRANSPARÊNCIA 
BRASIL, Organização Não Governamental. “Projeto Excelências”, 2008. Disponível: <http://www.excelencias.org.
br/@casa.php?bc=ruralista&casa=0>. Acesso: 27 mar. 2011).
6  Mais informações: <http://www.canaldoprodutor.com.br/codigoflorestal>. Vale destacar que a Sociedade Rural 
Brasileira ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para que seja declarado inconstitucional o artigo 1º 
da Medida Provisória 2.166-67/01, que alterou dispositivos no CFL/65, especialmente sobre RL.
7  Mais informações: <http://www.contag.org.br/>.
8  Mais informações: <http://www.cbic.org.br/>.
9  Mais informações: <http://www.dialogoflorestal.org.br/>.
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alterações pretendidas inspiram cuidado e discussão por toda a sociedade 
brasileira10.

Sob tal perspectiva “ambientalista”, a presente tese visa levantar o véu 
do “Novo” CFL, analisando pontos da proposta relativos à APP e RL e cor-
respondentes impactos ambientais, por sua direta influência no cenário dos 
desastres naturais. Realizado esse panorama, será examinada a questão da 
inovação legislativa em face do princípio da proibição do retrocesso.

2. alteraçãO da aPP e rl + POssíveIs ImPaCtOs = desastres naturaIs

Entre as pretensas alterações do “Novo” CFL está a reforma do ins-
tituto das APP. Segundo a proposta, as matas ciliares teriam sua extensão 
mínima reduzida de 30m para 15m de faixa, que não seria mais contada do 
nível maior do curso d’água, mas do leito menor, sendo que, em reservatórios 
artificiais, a extensão mínima passaria a ser fixada em cada licenciamento am-
biental. Já os topos de morro e terras acima de 1.800m deixariam de integrar 
o rol das APP, permitindo-se o desflorestamento.

Outra projetada alteração recai sobre a RL, sendo proposto que as pro-
priedades rurais de até 44 km2 não serão mais obrigadas a mantê-la, podendo 
desflorestar a área toda. Ainda, será facultada aos Estados-membros a redu-
ção de sua área em até 45% via zoneamento ecológico-econômico.

Nota-se, assim, que o “Novo” CFL, tal como proposto, possui como 
argumento básico a limitação da aplicação do princípio geral econômico da 
defesa do meio ambiente, sustentando que tal limite é necessário para sua-
vizar o atual atravancamento ao desenvolvimento do país. O setor agrícola 
brasileiro, no caso, defende que alterações ao atual CFL sobre APP e RL 
seriam importantes para se alcançar maior capacidade de produção, por meio 
da qual poderia o país “alimentar o mundo”. O ramo da construção civil, por 
sua vez, segue a mesma lógica, de que as atuais técnicas de construção permi-
tem construções seguras em áreas de morros, por exemplo, o que ajudaria a 
reduzir o déficit habitacional nas grandes cidades.

Na realidade, uma das falhas de tal fundamentação é ignorar o disposto 
na Constituição Federal prioritariamente quanto ao planejamento da polí-
tica agrícola brasileira, especialmente quanto aos incisos III e IV do artigo 
187, que em resumo tratam da necessidade de incentivo à pesquisa, tecnologia 
e assistência técnica. Outra, é ignorar o que dispõe a Constituição sobre os 
objetivos da política urbana, em seu artigo 182, de ordenar o pleno desenvol-
vimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar da coletividade.

Em outras palavras, por falta de investimentos em pesquisa e tecnolo-
gia, propõe-se uma resposta a uma situação que deveria ser observada sob 
a ótica da prevenção, pois somente esta última seria capaz de proporcionar 

10  LAVRATTI, Paulo; PRESTES, Vanêsca Buzelato (orgs.). “Reforma do Código Florestal: Limites Jurídicos”. São 
Paulo: Instituto o Direito Por um Planeta Verde, 2010, p. 05. 
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uma expansão sustentável ao campo. Nesse sentido, tem-se que é ambiental-
mente, socialmente e economicamente melhor para as cidades e, assim, para 
o Estado Brasileiro, adotar políticas preventivas, como as que versam sobre 
desastres naturais.

Ocorre que, embora lídimos os objetivos explorados no discurso do 
“Novo” CFL, tem-se que concretização de mudanças na vigente legislação 
florestal – frise-se, nos moldes como proposto – levaria a resultado oposto e 
desastroso, como será visto a seguir.

Dentre os impactos relacionados à eventual perda de espaços especial-
mente protegidos como APP e RL estão o assoreamento de rios e a modifica-
ção de seus cursos, o aterramento de áreas alagadas, as erosões, a lixiviação, 
a perda da biodiversidade (fauna e flora), a perda dos corredores ecológicos 
e o aumento da emissão de gases do efeito estufa, efeitos esses que somados 
levam não apenas à desestabilização do clima como ao aumento da vulnera-
bilidade aos desastres naturais.

O CFL trata de forma específica a função ambiental das APP quando 
dispõe no inciso II do artigo 1º que esses espaços especialmente protegidos 
tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, além de proteger 
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Por outro lado, trata 
de forma genérica a função ambiental da RL, o que não afasta sua necessida-
de ao uso sustentável dos recursos naturais, à reabilitação dos processos eco-
lógicos e à conservação da biodiversidade11. Ou seja, o “Novo” CFL almeja 
inserir novas regras sobre estes institutos ignorando sua função ambiental, o 
que no vigente regramento florestal constitui premissa.

Torna-se, assim, evidente que a não conservação de ambos os espaços 
acarretará tanto ao ambiente rural como ao urbano os mencionados impac-
tos. A importância das APP para as cidades é determinante, ao ponto que 
sua não preservação implica em fatores que assolam os cidadãos, entre eles a 
qualidade do ar, da água, do solo, da paisagem e, consequentemente, direitos 
sociais como saúde, trabalho, lazer e moradia, ou seja, atinge diretamente a 
qualidade de vida. Todavia, para que sejam cumpridas essas funções, as APP 
dependem de que o homem cumpra o princípio estabelecido no inciso XXIII 
do artigo 5º da Constituição Federal, que versa sobre a função social da pro-
priedade e corresponde ao fato de exercer o direito de propriedade respeitan-
do o equilíbrio ecológico e o uso sustentável12.

Estudos sobre gestão ambiental no meio rural demonstram que mister 
se faz a prática de simples atividades para que seja consolidada a ideia de uso 
sustentável da propriedade, como: a preservação da mata nativa, através da 
RL; a instalação de fossa séptica; a conservação de árvores entre as pasta-

11  DERIVI, Carolina. “Não tem pendura”. In: FGV, Fundação Getúlio Vargas. “Revista PÁGINA 22”, n. 44, ago. 
2010, p. 23.
12  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça (STJ). Embargos de Declaração n. 519365, Processo n. 200300501824, UF: 
SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Decisão: 03 nov. 2005.
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gens; a separação de resíduos sólidos, pela reciclagem, e de orgânicos, pela 
compostagem; a ponderação no revolvimento do solo; a análise periódica da 
água; a rotação de culturas; e preservação das mata ciliares, através da APP13.

Outra preocupante questão é a perda da biodiversidade resultante da 
redução da cobertura florestal autorizada pelo “Novo” CFL, pois não restam 
dúvidas que sua principal consequência será de impacto global, ao passo que 
contribuirá ao aumento das emissões de gases de efeito estufa, o que, segun-
do relatório publicado pelo IPCC, é apontado entre as principais causas da 
mudança do clima14.

Neste espectro, deve-se atentar ao fato de que Brasil é um dos países de-
tentores de maior biodiversidade do mundo e, por outro lado, é também um 
dos maiores emissores de gases do efeito estufa, especialmente pelo desflores-
tamento e por queimadas. Assim, defende-se que com a eventual aprovação 
do PL do Deputado Aldo Rebelo o Estado Brasileiro estaria descumprindo 
as obrigações assumidas perante a Convenção sobre a Diversidade Biológica 
(CDB) e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Cli-
ma (CQNUMC) e, pela via reflexa, comprometendo ainda a própria consecu-
ção dos objetivos destas convenções tendo em vista as grandes dimensões e a 
megadiversidade de suas áreas de florestas15.

Ayala expressa a conexão entre a perda de biodiversidade e sua influên-
cia na qualidade de vida da coletividade:

“As emissões já tem, nas queimadas e nos desmatamentos, uma fonte expres-
siva. No caso do Brasil, os números são ainda mais expressivos. Aproxima-
damente 70% de nossas emissões decorre de pecuária e monocultura da soja, 
sendo 50% relativos à pecuária. Os custos ambientais destas escolhas já se 
mostram nocivos a um grau que se tornou intolerável e há muito deixou de 
interessar ao Estado Brasileiro, ou à qualidade de vida dos brasileiros”16.

A intervenção antrópica representada, neste caso, pelo acelerado ritmo 
de perda de biodiversidade e de florestas, que são substituídas por monocul-
turas e pastos visando à expansão da fronteira agrícola17, se forem somados à 
urbanização não planejada da maioria das cidades brasileiras e à deficiência 
da tecnologia nos setores respectivos, tornam ainda mais grave essa relação de 
causalidade com a mudança climática e, diretamente, ao aumento da vulnera-
bilidade do ambiente para a ocorrência de desastres naturais.

13  ARRAES, Nilson Modesto. “Meio ambiente e agricultura: no que as fazendas devem se adequar”. Disponível: 
<www.feagri.unicamp.br/destaques/arquivociencia.../ciencia_artes.pdf>. Acesso: 26 mar. 2011.
14  IPCC, Intergovernmental Painel on Climate Change. “Climate Change 2007: Synthesis Report”, p. 40-46. Dispo-
nível: <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf>. Acesso: 10 jan. 2011.
15  MAGALHÃES, Vladimir Garcia; DUTRA, Carolina; SANTOS, Maurício Duarte dos. Ob. cit., p. 08.
16  AYALA, Patrick de Araújo. “A proteção dos espaços naturais, mudanças climáticas globais e retrocessos existen-
ciais: Por que o Estado não tem direito de dispor sobre os rumos da existência da humanidade?”. In: SILVA, Solange 
Teles da; CUREAU, Sandra; LEUZINGER, Marcia Dieguez (coords.). Código Florestal: Desafios e Perspectivas. 
São Paulo: Editora Fiuza, 2010, p. 313.
17  Idem, ibidem, p. 313.
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3. mudança dO ClIma e desastres naturaIs: alternatIvas  
à aPrOvaçãO dO “nOvO” Cfl?

Como analisado, os impactos ambientais decorrentes das mudanças 
propostas pelo PL do Deputado Aldo Rebelo resultarão tanto no agravamen-
to da mudança do clima quanto no aumento da vulnerabilidade das popula-
ções à ocorrência de desastres naturais, lembrando que, notadamente após 
as fatídicas tragédias do Vale do Itajaí/SC (2008), de Angra dos Reis (2010), 
de Niterói (2010) e da Região Serrana de Petrópolis/RJ (2011), não se pode 
afirmar que o Brasil seja um país preparado para a ocorrência de desastres18.

O orçamento da União considera dois programas relacionados à Defe-
sa Civil, sendo eles: Prevenção e Preparação para Desastres e Resposta aos 
Desastres. No período entre 2004 e 2009, o programa de prevenção teve seu 
investimento máximo em 2008, atingindo R$ 57,4 milhões pagos, e o progra-
ma de resposta teve seu maior gasto em 2009, quando chegou a R$ 1,1 bilhão 
pago19. É lamentável o fato de que o orçamento da União tenha empenhado 
um montante absurdamente menor em prevenção e preparação do que em 
resposta aos desastres.

Tal fato somente consolida a ideia de que não há justificativa, de qual-
quer natureza, para que sejam estendidos pelo “Novo” CFL os limites de su-
pressão de APP, esteja esta em área rural ou urbana. Por outro lado, ressalta 
a necessidade de redefinir ações e investimentos que visem ao planejamento 
adequado ao uso e ocupação do solo, para que consequentemente a socie-
dade brasileira possa fruir de espaços rurais e urbanos fortalecidos, menos 
vulneráveis aos desastres naturais.

Destarte, resta claro que, mais do que mudanças na legislação florestal 
fomentando a expansão agropecuária, imobiliária ou de qualquer ativida-
de econômica, é necessário, além de investimentos e planejamento em tais 
atividades, buscar novos caminhos. Segundo a Ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, nesses casos “vale a reflexão estratégica sobre os desafios 
da gestão ambiental no Brasil, inclusive sobre a governança, dos formatos de 
instituições, os processos de tomada de decisão, a mediação de conflitos, a ne-
gociação com as populações interessadas, os espaços de diálogos”20. Por isso, 

18  BRASIL, Presidência da República. Decreto n. 7.257, de 04 ago. 2010, que regulamenta a Defesa Civil. “Art. 
2o - Para os efeitos deste Decreto, considera-se: II - desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados 
pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes 
prejuízos econômicos e sociais”. Importante lembrar que para a Organização Meteorológica Mundial (OMM), os 
desastres naturais são fenômenos meteorológicos e climáticos extremos que se produzem por causas naturais em 
qualquer lugar do mundo, ou quando existem regiões mais vulneráveis que outras. Estes fenômenos constituem 
desastres naturais quando ocasionam a destruição de vidas e de meios de subsistência entre a população. Mais 
informações: <http://www.wmo.int/pages/themes/hazards/index_es.html>.
19  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). “Desastres naturais no Brasil: Análise das por-
tarias de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública de 2003 a 2010”. Disponível: <http://portal.
cnm.org.br/sites/9000/9070/Estudos/PlanejamentoUrbano/DesastresNaturaisnoBrasil-CNM.pdf>. Acesso: 26 mar. 
2011, p. 12.
20  SAFATLE, Amália. “Papel Articulador”. In: FGV, Fundação Getúlio Vargas. “Revista PÁGINA 22”, n. 44, ago. 
2010, p. 16.
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questiona-se: será que neste desafiador cenário de mudança do clima e desas-
tres naturais, que de todos exige nova postura, não há alternativas aos setores 
interessados senão o “Novo” CFL?

Com intensidade, tem-se discutido no Brasil, além do mecanismo de de-
senvolvimento limpo (MDL), outra forma concreta de atenuar as emissões de 
carbono, que é a oportunidade de financiar a recuperação florestal através do 
mecanismo de redução de emissões por desmatamento (REDD), cuja regu-
lamentação ainda está em análise. Em reportagem sobre o atual CFL e esse 
novo mecanismo, é esclarecido que:

“O Brasil tem 21 milhões de toneladas de créditos de carbono anuais regis-
trados no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) […]. Na pauta 
de exportações, esse montante coloca os projetos de carbono em uma posição 
atrás do suco de laranja e à frente do algodão. Ressalta-se que no momento 
há apenas projetos de energia limpa, área em que o Brasil tem poucas chan-
ces de competir com países de matriz mais suja, como China e Índia. ‘Hoje, 
o Brasil ocupa por volta de 7% desse mercado. Com a entrada em vigor do 
Redd, poderíamos dominar tranquilamente 30% a 40%’ […] O obstáculo é o 
critério de adicionalidade. Pelas regras atuais, um projeto que resulte do mero 
cumprimento da lei não é elegível para gerar créditos, pouco importando se 
no caso do Brasil trata-se de letra morta […]. ‘Vamos focar no que o Brasil 
tem potencial competitivo, que é a floresta, em lugar de ficar brigando pelo 
Código’”21.

No mesmo patamar, podemos destacar o papel da certificação de ativi-
dades produtivas, cujos sistemas, bastante rigorosos, exigem aos candidatos 
a estrita observância à legislação do país onde desenvolverão suas atividades. 
Nesta ordem de ideias, surge a dúvida se tais mecanismos como a certificação 
e o REDD já não fazem parte dos propósitos dos setores interessados no 
“Novo” CFL: em um raciocínio estreito, é mais fácil flexibilizar a legislação 
para se mostrar cumpridor de suas obrigações do que investir recursos finan-
ceiros, técnicos e humanos em suas atividades. Logo, o requisito da adiciona-
lidade não seria mais um entrave, nem a pressão de embargos nos mercados 
internacionais de commodities (soja, laranja, açúcar e biocombustíveis), nos 
quais empresários brasileiros tem papel de destaque. 

Como não seria diferente, ao direito também são impostos novas pers-
pectivas, das quais não pode fugir seus operadores. O atual obstáculo ao di-
reito ambiental na atualidade parece ser o esforço do permanente progresso 
mesmo diante de adversidades que tentam limitá-lo. Já no direito dos de-
sastres, em especial, sustenta-se uma readequação dos vigentes sistemas de 
responsabilidade, que por sua natureza eminentemente preventiva – como o 
direito ambiental, possui a função fundamental de mitigar os prejuízos cau-
sados pelos desastres e também pelas mudanças climáticas.

21  DERIVI, Carolina. Ob cit., p. 23.

Book conf e prof.indb   495 11/05/11   12:24



496 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Neste sentido, Nolon apresenta a necessidade dos quadros estruturais 
de leis estaduais, federais e municipais estarem coligados para incentivar os 
planos de mitigação aos desastres, pois traz a ideia de que as cidades – com-
postas por área urbana ou rural – podem investir simultaneamente em in-
fraestrutura e no uso controlado da terra. O autor utiliza como exemplos as 
cidades de Nova Iorque, Geórgia e Carolina do Norte, onde foi adotada a 
metologia que privilegia a criação de normas locais sobre o uso da terra, que 
figuram como peça chave de comunidades resilientes aos desastres22.

O direito dos desastres privilegia igualmente o papel de governança23 
nessa postura de prevenção. O órgão das Nações Unidas (ONU) que trata 
das estratégias internacionais para redução de desastres apresenta cinco for-
mas de envolvimento da sociedade baseado não apenas na legalidade, mas 
também no processo de governança, sendo elas: a) pelo governo: reduzindo 
as áreas vulneráveis e investindo recursos em políticas de redução de desas-
tres; b) por profissionais ou especialistas: compartilhando seu conhecimento, 
juntando-se às redes sociais e contribuindo com informações para redução de 
desatres; c) por organizações internacionais: assegurando que seus programas 
e atividades estão preocupados com os riscos; d) por pessoa doadora, física 
ou jurídica: analisando suas políticas e redirecionando recursos financeiros 
a programas de desenvolvimento e a projetos humanitários e de cobertura 
de desastres; e) pelos cidadãos: aprendendo sobre os riscos em seu próprio 
ambiente e participando de uma rede social sobre prevenção e redução dos 
desastres24.

Portanto, resta claro que há alternativas para fomentar o crescimento de 
atividades como o agronegócio brasileiro, mas é óbvio que estas respostas não 
devem caminhar num sentido de retrocesso legal, pois, como demonstrado, as 
propostas que formam o “Novo” CFL não se coadunam com desenvolvimen-
to sustentável, assim como andam na contramão dos estudos formadores do 
direito dos desastres.

22  NOLON, John R. “Disaster Mitigation Trough Land Use Strategies”. In: FARBER, Daniel A.; FAURE, Michael 
G. (orgs). Disaster Law. Reino Unido: Ed. Edward Elgar, 2010, p. 130-140.
23  A Comissão sobre Governança Global conceitua governança como “totalidade das diversas maneiras pelas 
quais os indivíduos e as instituições, publicas e privadas, administram seu problemas comuns. É processo continuo 
pelo qual é possível realizar ações cooperativas. Governança diz respeito não só as instituições e regimes formais 
autorizados a impor obediência, mas também a acordos informais que atendam aos interesses das pessoas e 
instituições” (COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL. “Nossa Comunidade Global”. Rio de Janeiro: 
FGV, 1996, p. 02). Cumpre também destacar os dizeres de Gonçalves, “[…] enquanto a governabilidade tem uma 
dimensão essencialmente estatal, vinculada ao sistema político-institucional, a governança opera num plano mais 
amplo, englobando a sociedade como um todo” (GONÇALVES, Alcindo. “O conceito de governança”. In: Anais 
do XIV Encontro do Conselho Nacional de Pós-Graduação em Direito. Manaus: 2005, p. 01. Disponível: <http://
www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf>. Acesso: 25 nov. 2008).
24  UNITED NATIONS, ISDR. “The International Strategy for Disaster Reduction – Connect and Convince to Save 
Lives and Reduce Disaster Impacts”, p. 6. Disponível: <http://www.unisdr.org/preventionweb/ISDR.pdf>. Acesso: 
28 mar. 2011. (tradução livre)
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4. aPrOvaçãO dO “nOvO” Cfl: PrOgnóstICO de um desastrOsO retrOCessO

Como visto, a sociedade brasileira está enfrentando um poderoso movi-
mento setorial de mudança do vigente CFL que, sob o discurso de simplifica-
ção de suas regras que na visão dos interessados seriam muito complexas, na 
prática, considerados os correspondentes impactos socioambientais, importa 
em verdadeira proposta de flexibilização da lei em favor de suposta expansão 
econômica à custa da proteção do meio ambiente. E a gravidade dos mencio-
nados impactos é tamanha a ponto de tornar o ambiente mais vulnerável a 
desastres naturais. Em outras palavras, está-se diante de uma opção política 
destinada ao retrocesso ambiental.

Segundo Prieur, em razão da soberania do Poder Legislativo e do siste-
ma democrático, rejeita-se no direito moderno a ideia de um direito adquiri-
do à lei: o que uma lei pode fazer outra lei pode desfazer. E essa lógica não é 
diferente no direito ambiental, cuja finalidade é contribuir para a diminuição 
da poluição e a preservação da biodiversidade sem restrições territoriais, uma 
vez que o ambiente não tem fronteiras. Mas, questiona o autor, isso não seria 
uma contradição com a busca da equidade ambiental25?

A sociedade atual retrata o meio ambiente como um valor político, que 
reflete a procura permanente por um ser humano melhor em nome do pro-
gresso social. Todavia, ao passo em que o direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado está formalmente consagrado em muitas Constituições 
como direito fundamental26, paradoxalmente na prática é ameaçado em subs-
tância das seguintes formas: a) politicamente: a vontade demagógica de “sim-
plificar” o direito ambiental, por conta do crescente número de normas, pode 
levar à sua desconstrução; b) economicamente: a crise econômica mundial fa-
vorece o discurso menos exigente em termos de obrigações legais em matéria 
ambiental, o que segundo alguns seriam um obstáculo ao desenvolvimento e 
à luta contra a pobreza; c) psicologicamente: a amplitude de normas em ma-
téria ambiental forma um complexo de difícil acesso para não especialistas, 
o que favorece o discurso em favor de uma redução de seus comandos27. No 
caso do “Novo” CFL, como visto, vê-se claramente o emprego de todas essas 
estratégias no discurso que o fundamenta.

Ainda consoante Prieur, as hipóteses de retrocesso são também diver-
sas: a) no direito internacional, até o momento não se constatou retrocesso 
ambiental. Já no direito comunitário, há histórico de retrocesso difuso no ato 
de revisão de diretivas; b) no direito nacional, numerosos Estados passam 
por uma regressão crescente, muito mais insidiosa. Sob o pretexto de alinhar 

25  PRIEUR, Michel. “De L’urgente Necessité De Reconnaître Le Principe De “Non Régression” En Droit De 
L’Environnement”. In: IUCNAEL, Academy of Environmental Law. E-Journal Issue 2011: Putting the Earth to 
Rights?, fev. 2011, p. 02.
26  MAY, James R.; DALY, Erin. “New Directions in Earth Rights, Environmental Rights and Human Rights: 
Six Facets of Constitutionally Embedded Environmental Right Worldwide”. In: IUCNAEL, Academy of 
Environmental Law. Ob. cit., p. 01-13.
27  PRIEUR, Michel. Ob. cit., p. 08.
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procedimentos, são reduzidos os direitos dos cidadãos. E nas revogações to-
tais ou parciais de regras materiais do direito ambiental, são reduzidas suas 
proteções ou são elas transformadas em inoperantes28. Novamente, é esta a 
situação do CFL projetado.

Com efeito, defende-se que em face dessas ameaças de retrocesso, aos 
operadores do direito ambiental cabe reagir com firmeza. A opinião pública 
alerta que não suportará recuos na proteção ambiental, pois sabe que em 
última análise isso interfere na qualidade de vida de todos. Assim, é premente 
a necessidade de se reconhecer no direito ambiental doméstico o princípio 
da proibição do retrocesso. Este princípio, que já apresenta manifestações no 
direito ambiental internacional, proíbe o Estado de abolir ou modificar legis-
lações de modo a gerar diminuição da proteção (socio) ambiental. Igualmen-
te, as políticas ambientais, consideradas como reflexos desse avanço, devem 
coibir regressões.

Nessa linha, segundo o autor, são três as bases teóricas ao princípio. 
A primeira consiste no próprio fundamento do direito ambiental, existente 
não apenas para regular o ambiente, mas igualmente para prevenir tanto sua 
degradação com a depleção de seus recursos naturais. Em outras palavras, 
o direito ambiental, como evidenciado por seus princípios informadores da 
prevenção, da participação pública, da equidade intergeracional e da precau-
ção, serve à constante melhora do ambiente. Em segundo lugar, para a segu-
rança das futuras gerações, o direito ambiental deve ser uma exceção à regra 
de que legisladores podem mudar sem limites o direito. Finalmente, mesmo 
quando orientados a concretizar os direitos sociais, econômicos e culturais, 
os Estados devem constantemente se esforçar para melhorar a proteção do 
direito ao ambiente saudável29.

Destaca o autor que há quem sustente que a não aplicação das nor-
mas ambientais ou a sua violação também acarreta retrocesso – o que, 
como evidenciado, é usado como argumento pelos interessados no “Novo” 
CFL. Em tese, concorda o autor, mas sinaliza que não é esta a finalidade 
do princípio. Este não objetiva resolver o problema de eficácia da lei por 
sua não aplicação ou aplicação indevida, bem como de passividade da ad-
ministração ou sua falta de controle na aplicação da legislação vigente. Seu 
foco é limitado a alcançar certas situações em que, a partir da legislação 
vigente e independente de sua aplicação, tende um Estado a revogar ou 
alterar uma lei levando a uma redução do grau de proteção ambiental. Fi-
nalmente, conclui o autor que o direito ambiental apresenta um conteúdo 
nuclear imutável, intrinsecamente relacionado ao direito à vida. E o con-
ceito de permanência, que se expressa na proibição do retrocesso, protege 
essa frágil e essencial construção humana30.

28  Idem, ibidem, p. 09.
29  PRIEUR, Michel. Ob. cit., p. 10.
30  Idem, ibidem, p. 15.
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Por essas razões, defende-se que a pretensão de se aprovar o “Novo” 
CFL constitui um desastroso retrocesso socioambiental. Oportuna, vale des-
tacar a ideia de Sarlet e Fensterseifer:

“As razões para manter o Código Florestal Brasileiro com o padrão normativo 
(no sentido da tutela do ambiente) atualmente vigente são muitas – tanto 
a partir de uma abordagem social e ecológica, quanto pelo prisma de uma 
perspectiva econômica –, ao passo que, do outro lado, as razões para se endos-
sarem as mudanças afunilam-se no interesse – puramente econômico e exclu-
sivo – do setor agropecuário. O descaso do projeto de lei com a qualidade e 
o equilíbrio ecológico é gritante, alinhando-se a isso também todos os aspec-
tos sociais e econômicos vinculados à degradação ecológica. A prevalecerem 
os termos do projeto, mais uma vez, o ônus ecológico (socioambiental) do 
aumento do desmatamento das nossas florestas, que inevitavelmente virá em 
função dos estímulos do novo regramento recairá sobre os indivíduos e grupos 
sociais mais pobres e necessitados, consoante, aliás, dão conta os exemplos 
dos últimos desastres naturais – São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 
etc – provocados por episódios climáticos extremos, que já foram objeto de 
referência quando do exame da alteração legislativa levada a efeito em Santa 
Catarina”31.

Com efeito, o sistema constitucional brasileiro, embora expressamen-
te não reconheça o princípio da proibição do retrocesso, veda hipóteses que 
representam retrocesso como é o caso do “Novo” CFL. Como debatido ao 
longo desta tese, a pretensa reforma não é simples, tampouco benéfica à 
tutela dos direitos fundamentais, ao contrário do que assinala o discurso 
dos interessados. Na realidade, insere no jogo de poder como mercadorias 
bens que são tão caros aos presentes e futuros brasileiros, com efeitos ainda 
globais. Em face deste desastroso cenário, o nosso “defensivo jurídico” está 
em “toda teia normativa de proteção dos direitos fundamentais – liberais, 
sociais e ecológicos – [que] faz peso na balança no sentido de caracterizar 
a inconstitucionalidade das “flexibilizações” legislativas que venham a com-
prometer a proteção hoje dispensada a eles e, acima de tudo, a tutela de uma 
vida digna e saudável”32.

5. COnClusões artICuladas

5.1 Ainda que se admitisse que o vigente Código Florestal demanda revisão, 
esta não poderia ocorrer validamente nos moldes propostos pelo PL do De-
putado Aldo Rebelo, que na realidade mascara interesses particulares, essen-
cialmente econômicos.

31  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. “Notas sobre os deveres de proteção do Estado e a 
garantia da proibição de retrocesso em matéria (sócio)ambiental”. In: LAVRATTI, Paulo; PRESTES, Vanêsca 
Buzelato (orgs.). Ob. cit., p. 172.
32  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Ob. Cit., p. 172.
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5.2 Partindo-se da ideia de que mais urgente que a alteração da lei é a imple-
mentação de políticas públicas que tornem exequíveis os objetivos do Código 
Florestal, a meta é aumentar seu grau de eficiência mediante a conjugação de 
novos mecanismos, não menos restritivos.

5.3 As propostas do “Novo” Código Florestal de redução das APP e RL não 
se coadunam com o princípio geral econômico da defesa do meio ambiente, 
com o planejamento da política agrícola brasileira, tampouco com a política 
de desenvolvimento urbano. 

5.4 Os impactos ambientais decorrentes da aprovação de tais alterações agra-
varão a mudança do clima e influirão no aumento da vulnerabilidade do am-
biente aos desastres naturais.

5.5 A sociedade brasileira não suportará alteração da proteção ambiental que 
consolide a ideia de retrocesso na qualidade de vida de todos e, portanto, o 
direito ambiental, o emergente direito dos desastres, assim como a governan-
ça, por seu caráter preventivo, devem figurar como fonte para a solução de 
conflitos oriundos da proposta de um “Novo” Código Florestal.

Book conf e prof.indb   500 11/05/11   12:24



aCessO x COleta: uma defInIçãO 
neCessárIa à PrOteçãO da 

bIOdIversIdade

Micheline MendonÇA neiVA
Procuradora Federal junto à Procuradoria Geral do IBAMA. 

Mestre em Direito pela Universidade de Brasília

1. IntrOduçãO

O presente trabalho tem por objeto a análise do conceito de acesso ao 
patrimônio genético na legislação brasileira e da legalidade do regulamento 
expedido pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético que especificou 
este conceito, a Orientação Técnica n° 1/2003.

Justifica-se a escolha do tema não só em razão de serem escassos 
os trabalhos que o enfrentam, mas também em razão do impacto que a 
definição de acesso ao patrimônio genético tem na análise dos pedidos de 
autorização de acesso. A magnitude desses impactos no sistema brasileiro 
de concessão de autorizações está sendo discutida na Câmara Temática 
de Procedimentos Administrativos do Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético1, o que denota a atualidade do tema e a relevância do desenvol-
vimento de estudos sobre ele.

2. O POder regulamentar dO Cgen

Em 5.6.1992, foi editado o Decreto Legislativo n° 2, que aprovou o texto 
da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), assinada durante a Con-
ferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Posteriormente, o Decreto 
n° 2.519/98 promulgou a CDB, determinando sua a integral execução2.

A CDB inovou ao proteger a biodiversidade como um todo e assegurar 
o direito soberano dos Estados sobre seu patrimônio genético e o conheci-
mento tradicional e tem como objetivo expresso:

1  Vide Ata da 80ª Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, item 8, disponível em < http://
www.mma.gov.br/estruturas/222/_arquivos/item_2_ata_da_80_reunio_cgen_verso_final_222.pdf>, acesso em 31.3.2011
2  Em 2001, foi proferido acórdão nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.480-DF, em que o pleno 
do Supremo Tribunal Federal afirmou que, uma vez parte do ordenamento brasileiro, os tratados internacionais 
tem hierarquia de lei ordinária. Esse entendimento decorre da expressa adoção da concepção dualista, segundo a 
qual a esfera internacional e a interna são autônomas e independentes, sendo, portanto, necessário um ato formal 
de recepção constitucionalmente previsto
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“Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de acordo com as dispo-
sições pertinentes, são a conservação da diversidade biológica, a utilização 
sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos bene-
fícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o 
acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tec-
nologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos 
e tecnologias, e mediante financiamento adequado.”

Em 29.6.2000, foi editada a Medida Provisória nº 2.052, que regulamen-
tou o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 2253 da Constituição, os arts. 1o, 8o, 
alínea “j”4, 10, alínea “c”5, 156 e 16, alíneas 3 e 47 da Convenção sobre Diver-

3  CF 88:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para 
as presentes e futuras gerações.
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material genético;  
§ 4º – A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
4  CDB, Artigo 8°, alínea “j”
j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas 
das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização 
sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos 
detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição eqùitativa dos benefícios oriundos da 
utilização desse conhecimento, inovações e práticas;
5  CDB, Artigo 10, alínea “c”
c) Proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais 
compatíveis com as exigências de conservação ou utilização sustentável;
6  CDB, artigo 15
1. Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, a autoridade para determinar 
o acesso a recursos genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional.
2. Cada Parte Contratante deve procurar criar condições para permitir o acesso a recursos genéticos para utilização 
ambientalmente saudável por outras Partes Contratantes e não impor restrições contrárias aos objetivos desta 
Convenção.
3. Para os propósitos desta Convenção, os recursos genéticos providos por uma Parte Contratante, a que se referem 
este artigo e os artigos 16 e 19, são apenas aqueles providos por Partes Contratantes que sejam países de origem 
desses recursos ou por Partes que os tenham adquirido em conformidade com esta Convenção.
4. O acesso, quando concedido, deverá sê-lo de comum acordo e sujeito ao disposto no presente artigo.
5. O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao consentimento prévio fundamentado da Parte Contratante 
provedora desses recursos, a menos que de outra forma determinado por essa Parte.
6. Cada Parte Contratante deve procurar conceber e realizar pesquisas científicas baseadas em recursos genéticos 
providos por outras Partes Contratantes com sua plena participação e, na medica do possível, no território dessas 
Partes Contratantes.
7. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso e em 
conformidade com os arts. 16 e 19 e, quando necessário, mediante o mecanismo financeiro estabelecido pelos 
arts. 20 e 21, para compartilhar de forma justa e eqùitativa os resultados da pesquisa e do desenvolvimento de 
recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial e de outra natureza com a Parte Contratante 
provedora desses recursos. Essa partilha deve dar-se de comum acordo.
7  CDB, artigo 16, alíneas 3 e 4
3. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para 
que as Partes Contratantes, em particular as que são países em desenvolvimento, que provêem recursos genéticos, 
tenham garantido o acesso à tecnologia que utilize esses recursos e sua transferência, de comum acordo, incluindo 
tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual, quando necessário, mediante as 
disposições dos arts. 20 e 21, de acordo com o direito internacional e conforme os §§ 4 e 5 abaixo.
4. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para 
que o setor privado permita o acesso à tecnologia a que se refere o § 1 acima, seu desenvolvimento conjunto e sua 
transferência em benefício das instituições governamentais e do setor privado de países em desenvolvimento, e a esse 
respeito deve observar as obrigações constantes dos §§ 1, 2 e 3 acima.
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sidade Biológica, e dispôs sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção 
e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios 
e o acesso à tecnologia e a transferência de tecnologia para sua conserva-
ção e utilização. Sua última edição foi a Medida Provisória n° 2.186-16, de 
23.8.2001, que está em vigor por força do artigo 2º da Emenda Constitucional 
nº 32/20018.

O artigo 10 da Medida Provisória n° 2.186/019 criou o Conselho de Ges-
tão do Patrimônio Genético (CGEN), de caráter deliberativo e normativo, e 
o artigo 11 estabeleceu as competências do Conselho, in verbis:

“Art. 11.  Compete ao Conselho de Gestão:
I  -  coordenar a implementação de políticas para a gestão do patrimônio 
genético;
II - estabelecer:
a) normas técnicas;
b) critérios para as autorizações de acesso e de remessa;
c) diretrizes para elaboração do Contrato de Utilização do Patrimônio Ge-
nético e de Repartição de Benefícios;
d) critérios para a criação de base de dados para o registro de informação 
sobre conhecimento tradicional associado;
III - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convê-
nio com outras instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra 
de componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicio-
nal associado;” 

Assim, para concretizar (1) o comando constitucional que incumbiu o 
Poder Público de garantir a conservação da diversidade biológica e (2) os ob-
jetivos da CDB de preservar a diversidade biológica, a integridade do patri-
mônio genético do País, viabilizar o acesso adequado ao patrimônio genético 
e ao conhecimento tradicional associado e a repartição equitativa de benefí-
cios, foi criado o CGEN e instituído seu poder de expedir regulamentos sobre 
as matérias elencadas no art. 11 da MP 2.167/01.

Ao analisar o contexto material de incidência da MP 2.186/01, fica evi-
dente o motivo pelo qual foi instituído o poder regulamentar do CGEN. O 
acesso ao patrimônio genético, por sua própria natureza, está diretamente 
relacionado ao uso de tecnologias avançadas que permitam o estudo do códi-
go genético dos seres vivos para fins de pesquisa científica ou bioprospecção. 
O acesso ao conhecimento tradicional associado, por sua vez, é questão que 

8  Emenda Constitucional n° 32, de 11.9.2001
Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que 
medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.
9  MP 2.186/01
Art. 10.  Fica criado, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, 
de caráter deliberativo e normativo, composto de representantes de órgãos e de entidades da Administração Pública 
Federal que detêm competência sobre as diversas ações de que trata esta Medida Provisória.
§ 1o  O Conselho de Gestão será presidido pelo representante do Ministério do Meio Ambiente.
§ 2o  O Conselho de Gestão terá sua composição e seu funcionamento dispostos no regulamento. 
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merecerá tratamento específico dependendo de cada comunidade e suas pecu-
liaridades para poder se chegar a um entendimento sobre o que é uma reparti-
ção equitativa de benefícios. Vê-se, portanto, que o objeto da regulação sofre-
rá frequentes alterações em decorrência da evolução tecnológica e, também, 
dos contextos sociais que envolvem o conhecimento tradicional associado.

Para normatizar matérias de grande complexidade técnica e que exigem 
constantes mudanças, o Poder Legislativo pode lançar mão das leis quadro 
ou standartizadas – segundo definição de Alexandre Santos de Aragão10 -, 
que definem os parâmetros mais gerais da regulamentação a ser efetuada pela 
Administração Pública. Com relação a essas, o administrador terá grande 
poder de integração do conteúdo da vontade do legislador, já que o objetivo 
das leis assim formuladas é exatamente introduzir uma vagueza que permita 
o trato de fenômenos sociais muito fugazes para se prestarem ao aprisiona-
mento em uma regra precisa. 

As matérias tratadas em leis quadro sofrem a ‘deslegalização’ e passam 
a ser objeto de regulação pela Administração Pública. No trabalho antes ci-
tado, arremata o professor Aragão:

“Não há qualquer inconstitucionalidade na deslegalização, que não consiste 
propriamente em uma transferência de poderes legislativos, mas apenas na 
adoção, pelo próprio legislador, de uma política legislativa pela qual trans-
fere a uma outra sede normativa a regulação de determinada matéria.”

Operada a deslegalização da matéria, com a delegação legislativa à Ad-
ministração Pública, no caso, ao CGEN, a ele competirá o exercício do poder 
regulamentar11. Nesse sentido, ao apreciar a constitucionalidade de Resolu-
ções do Conselho Monetário Nacional — que é também conselho criado no 
âmbito da Administração Pública, com caráter normativo, com a competên-
cia de expedir regulamentos sobre a estrutura do sistema financeiro nacional 
— o Ministro Eros Roberto Grau concluiu pela legalidade do exercício do 
poder regulamentar, desde que exercido sobre a matéria delimitada em lei:

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4º, VIII, DA LEI N. 
4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À CONSTITUI-
ÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM 
ESSA MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capaci-

10  ARAGÃO, Alexandre Santos de. Legalidade e regulamentos administrativos no Direito contemporâneo (uma análise 
doutrinária e jurisprudencial), Revista Forense nº 368. Revista Forense Eletrônica, 2003, disponível em CD-Rom.
11  “O poder regulamentar pode ser compreendido como a faculdade do Poder Executivo de baixar normas que 
‘traduzem os seus comandos, sua orientação, seus critérios de direção’ das políticas públicas de sua competência. 
Mesmo assim, vale ressaltar de pronto que, ‘embora de natureza infralegal, tem o regulamento a mesma força 
coercitiva da norma legal, por isso que é editado para sua fiel execução’. (SADDI, Jairo. Crise e regulação bancária 
– navegando mares revoltos. São Paulo: Texto Novo, 2001, p. 32)
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dade normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura12 --- no 
exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, 
o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas 
atividades no plano do sistema financeiro. 10. Tudo o quanto exceda esse 
desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido 
pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A produção de atos normativos pelo 
Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das 
instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade.
(ADI 2591, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: 
Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2006, DJ 29-09-2006 PP-
00031 EMENT VOL-02249-02 PP-00142 RTJ VOL-00199-02 PP-00481) 

Acerca do exercício do poder regulamentar, o Ministro Celso de Melo, 
no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n° 996-6 (DJ de 6.5.1994), trouxe luz à discussão sobre seus limites, esclare-
cendo que os regulamentos devem explicitar o conteúdo das leis, de modo a 
viabilizar sua execução e garantir que seus objetivos sejam alcançados:

“É preciso ter presente, neste ponto, que, não obstante a função regulamen-
tar esteja sujeita aos condicionamentos normativos impostos imediatamente 
pala lei, o Poder Executivo, ao desempenhar concretamente a sua compe-
tência regulamentar, não se reduz à condição de mero órgão de reprodução 
do conteúdo material do ato legislativo a que se vincula.
Há que se reconhecer ao Executivo, desse modo, um círculo de livre regra-
mento da matéria, não obstante sujeite-se o exercício da competência regu-
lamentar atribuída ao Chefe desse Poder às imposições subordinantes da lei.
Daí, a advertência do saudoso Min. Carlos Medeiros Silva, no sentido de que, 
verbis: “A função do Regulamento não é reproduzir, copiando-os literalmen-
te, os termos da lei. Seria um ato inútil, se assim fosse entendido. Deve, ao 
contrário, evidenciar e tornar explícito tudo aquilo que a lei encerra. Assim, 
se uma faculdade, ou atribuição, está implícita no texto legal, o regulamento 
não exorbitará se lhe der forma articulada e explícita” (RDA 33/457).
Igual orientação perfilha o eminente Prof. Miguel Reale, para quem: “Os 
regulamentos têm por fim tornar possível a execução ou aplicação da lei, 
preenchendo lacunas de ordem prática ou técnica porventura nela existen-
tes, sendo plenamente legítimas as regras destinadas à consecução dos ob-
jetivos visados pelo legislador. Essa é uma exigência conatural à atividade 
administrativa, e correspondente à dinâmica do Direito”. 

No mesmo sentido, o entendimento firmado no âmbito do Superior Tri-
bunal de Justiça:

12  A capacidade normativa de conjuntura é definida por Eros Grau em sua obra “O Direito posto e o Direito 
Pressuposto” (5ª Ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 232): “Nesse clima, a instabilidade de determinadas situações 
e estados econômicos, sujeitos a permanentes situações – flutuações que definem seu caráter conjuntural –, impõe 
sejam extremamente flexíveis e dinâmicos os instrumentos normativos que deve lançar mão o Estado para dar 
correção a desvios ocorridos no desenrolar do processo econômico e no curso das políticas públicas que esteja a 
implementar. Aí, precisamente, o emergir da capacidade normativa de conjuntura, via da qual se pretende conferir 
resposta à exigência da produção imediata de textos normativos, que as flutuações da conjuntura econômica estão, 
a todo tempo, a se impor.”
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
TRANSPORTADOR-REVENDEDOR-RETALHISTA (TRR). PORTA-
RIA ANP 201/99.PROIBIÇÃO DO TRANSPORTE E REVENDA DE 
GLP, GASOLINA E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO DO PO-
DER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. 
LEGALIDADE.
Omissis
5. “Ao contrário do que alguns advogam, trata-se do exercício de função admi-
nistrativa, e não legislativa, ainda que seja genérica sua carga de aplicabilidade. 
Não há total inovação na ordem jurídica com a edição dos atos regulatórios das 
agências. Na verdade, foram as próprias leis disciplinadoras da regulação que, 
como visto, transferiram alguns vetores, de ordem técnica, para normatização 
pelas entidades especiais.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. “O Poder 
Normativo das Agências Reguladoras” / Alexandre Santos de Aragão, coorde-
nador – Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, págs. 81-85).
6. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido formulado na 
inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.
(REsp 1101040/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TUR-
MA, julgado em 16/06/2009, DJe 05/08/2009)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AGÊNCIA NACIONAL DO PE-
TRÓLEO. LEI 9.487/1997. PODER REGULAMENTAR. PORTARIA 
201/1999/ANP. EMPRESA TRANSPORTADORA- REVENDEDORA-
-RETALHISTA – TRR. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Omissis
10. No Direito brasileiro, os chefes do Poder Executivo podem regulamentar a 
lei por meio de Decreto, facultando-se, ademais, à autoridade administrativa 
editar atos normativos administrativos gerais – como Portarias e Resoluções 
– com o intuito de disciplinar e instrumentalizar a boa aplicação da legislação 
que lhes é superior. Em ambos os casos as normas administrativas editadas 
não precisam repetir, palavra por palavra, o que está na lei, desde que respei-
tem seus limites, principiologia, estrutura e objetivos.
11. Recurso Especial provido.
(REsp 1048317/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 30/09/2010)

Da leitura dos precedentes colacionados acima, pode-se concluir, com 
tranquilidade, que é constitucional e legítima a criação de órgãos de caráter 
normativo no âmbito da Administração Pública, que tem o poder-dever de 
expedir regulamentos sobre determinadas matérias previstas em lei, com o 
objetivo de viabilizar a eficácia de seus comandos, objetivos e princípios. 

3. a legalIdade da edIçãO da Ot nº 01/03: a defInIçãO dO aCessO aO 
PatrImônIO genétICO

Fixada a premissa quanto à legalidade do exercício do poder regula-
mentar do CGEN, passo à análise específica da Orientação Técnica n° 1, que 
torna mais claro o conceito de acesso ao patrimônio genético.
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3.1 O conceito de Patrimônio genético

Antes de iniciar a discussão sobre o conceito de acesso, é necessário te-
cer algumas considerações com relação ao conceito de patrimônio genético. 
A CDB utiliza o termo “recursos genéticos”, assim definidos em seu texto:

“Artigo 2
Utilização de termos para os propósitos desta Convenção:
Material genético significa todo material de origem vegetal, animal, micro-
biana ou outra que contenha unidades funcionais de hereditariedade.
Recursos genéticos significa material genético de valor real ou potencial.”

Para a CDB, os recursos genéticos são todo material de origem vegetal, 
animal, microbiana ou outra que contenha unidades funcionais de heredita-
riedade, que possuam valor real ou potencial. 

Com o apoio da União Internacional para Conservação da Natureza 
(International Union for Conservation of Nature) – UICN, foi editada obra 
“Um guia para elaboração do arcabouço legal de acesso aos recursos genéti-
cos” (tradução livre de “A Guide to Designing Legal Frameworks to Determi-
ne Access to Genetic Resources”). Ao analisar os temas que necessariamente 
deveriam ser enfrentados pelos governos para a implementação da Conven-
ção da Biodiversidade, a obra destaca a necessidade de as legislações nacio-
nais definirem o status legal dos recursos genéticos13 e destaca a relevância da 
informação obtida a partir desses recursos:

“De acordo com alguns observadores, o ideal seria que o status jurídico 
dos recursos genéticos fosse capaz de distinguir os direitos sobre a entidade 
física (um organismo, suas partes, incluindo o material genético, ou uma 
amostra do meio ambiente que contenha organismos inteiros ou parte deles) 
e a informação proveniente ou contida na entidade física. O componente 
informacional é o mais valioso para os bioprospectores. (...)”14.

A definição do status legal dos recursos genéticos passa pela distinção 
entre os direitos sobre os recursos biológicos que contêm os traços de here-
ditariedade e a informação genética contida nesses recursos biológicos. Essa 

13  L. Glowka, A Guide to Designing Legal Frameworks to Determine Access to Genetic Resources. IUCN, Gland, 
Switzerland Cambridge and Bonn, 1998, p. 4: “While every State is different, comprehensive future access legisla-
tion will undoubtedly share many similarities. For example, access legislation is likely to have to: specify principles, 
objectives and definitions; identify scope of application and clarify the legal status of genetic resources; establish or 
designate appropriate institutions to determine and enforce access; and outline an access determination procedure.” 
Tradução livre: Ainda que cada Estado seja diferente, a futura legislação de acesso de cada país indubitavelmente 
terá pontos em comum. Por exemplo, é provável que a legislação de acesso: especifique princípios, objetivos e defini-
ções; identifique o escopo de aplicação e torne claro a natureza jurídica dos recursos genéticos; estebeleça ou designe 
instituições apropriadas para definir e executar o acesso; e defina um procedimento de determinação do acesso.
14  L. Glowka, Op. cit, p. 31. Tradução livre de Ideally, according to some observers, the legal status of genetic 
resources would distinguish between rights over the physical entity (an organism, its parts, including genetic 
material, or an environmental sample containing whole organisms or parts) and the information embodied by or 
in the physical entity (Correa, 1994). It is the informational component which is most valuable to bioprospectors 
(Vogel, 1994; Correa, 1994; Feinsilver, 1995; Swanson, 1995; Stone, 1995)
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definição é necessária porque a CDB, segundo seus próprios conceitos, pro-
tege a entidade física que contenha a valor real ou potencial, sendo que esse 
valor só poder advir da informação a ser obtida – daí a vagueza do conceito 
da CDB e a necessidade de posicionamento claro dos países signatários.

O Brasil, já visualizando a relevância da informação que é obtida a par-
tir do patrimônio genético, definiu o status legal dos recursos genéticos brasi-
leiros a partir da informação, daí o conceito de patrimônio genético constante 
na Medida Provisória 2.186/01:

“Art. 7°. Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, considera-se para os fins desta Medida Provisória:
I - patrimônio genético: informação de origem genética, contida em amos-
tras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou ani-
mal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo 
destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, 
encontrados em condições in situ, inclusive domesticados, ou mantidos em 
coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ no território na-
cional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva;
II - conhecimento tradicional associado: informação ou prática individual 
ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real 
ou potencial, associada ao patrimônio genético;”

A legislação pátria, ao definir o “patrimônio genético” como objeto ju-
rídico de tutela da MP 2.186/01, ressaltou o valor real ou potencial dos recur-
sos genéticos, que é a informação genética extraída desses recursos. 

A partir das informações genéticas contidas no núcleo da célula de cada 
ser vivo (DNA ou RNA), é emitido um comando para a produção de mo-
léculas ou substâncias. A CDB faz referência ao material genético, que é o 
próprio DNA ou RNA. A lei brasileira, por sua vez, protege a informação 
que se extrai desse material. 

3.2 O acesso ao Patrimônio genético

A dificuldade de definir o conceito de acesso aos recursos genéticos foi 
constatada em vários ordenamentos jurídicos, como registrado na obra “En-
frentando los problemas de acceso: protegiendo las fuentes, mientras que se 
brinda certeza a los usuários”15

“Particularmente,  la  vaguedad  de  la  deinición incluida en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica ha sido debatida, la cual ha sido criticada 
por su falta de precisión. En  la misma forma, no siempre ha sido claro el 
momento en que ocurre el acceso a los recursos genéticos, en oposición al 
acceso a los recursos biológicos, ni cuándo tiene  lugar  la utilización de 

15  MEDAGLIA, Jorge Cabrera, SILVA, Christian López. Enfrentando los problemas de acceso: protegiendo las 
fuentes, mientras que se brinda certeza a los usuários. UICN, Gland, Suiza. Xv, 2008
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recursos genéticos  y  si  esto  constituye  una  fase  del  todo diferente.  Pre-
dominantemente,  en  la  mayoría  de  la legislación que trata sobre acceso 
a recursos genéticos, aun cuando estos términos son deinidos, no es simple 
establecer  cuáles  actividades  constituyen  “acceso  a recursos  genéticos”  y  
cuáles  son  “acceso  a  recursos biológicos.” Pocas  leyes  estatales de ABS 
proveen  los mecanismos para determinar si  los recursos genéticos han sido 
accesados y/o utilizados.”

No caso do Brasil, o “acesso ao patrimônio genético” foi definido no art. 
2° da MP 2186/01, que deve ser lido em conjunto com o art. 7°:

“Art. 2o O acesso ao patrimônio genético existente no País somente será 
feito mediante autorização da União e terá o seu uso, comercialização e 
aproveitamento para quaisquer fins submetidos à fiscalização, restrições 
e repartição de benefícios nos termos e nas condições estabelecidos nesta 
Medida Provisória e no seu regulamento.”
“Art. 7°. Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, considera-se para os fins desta Medida Provisória:
(...)
IV - acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de componente do 
patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tec-
nológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra 
natureza;
V - acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção de informação 
sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimô-
nio genético, de comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de 
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando 
sua aplicação industrial ou de outra natureza;”

Em um primeiro momento, a norma brasileira encontrou a mesma am-
biguidade enfrentada por vários dos países signatários da CDB: da leitura 
da expressão a expressão “obtenção de amostra de componente do patrimônio 
genético”, não estava claro se o acesso ao patrimônio genético ocorria com 
o acesso ao recurso biológico ou com o acesso ao recurso genético propria-
mente dito. 

Partindo do conceito da “lei quadro” que rege a matéria e que ressaltou 
o conteúdo informacional do patrimônio genético, o CGEN editou a OT n° 
01/03, no sentido de que a informação genética só pode ser acessada por meio 
das atividades realizadas sobre o material genético, in verbis:

“Considerando a necessidade de se esclarecerem  expressões  cuja  indeter-
minação  vem dificultando a exegese e aplicação da Medida Provisória nº 
2.186-16, de 2001, resolve: 
Art. 1º Para fins de aplicação do disposto no art. 7º, inciso IV, da Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, entende-se por “obtenção 
de amostra de componente do patrimônio genético” a atividade realizada 
sobre o patrimônio genético com o objetivo de isolar, identificar ou utilizar 
informação de origem genética ou moléculas e substâncias provenientes do 
metabolismo dos seres vivos e de extratos obtidos destes organismos.”
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Dessa maneira, ao definir o conceito da expressão “obtenção de amostra de 
componente do patrimônio genético”, o artigo 1° da OT n° 01/03 acabou por con-
ferir contornos precisos à palavra “acesso”, que passou a equivaler à atividade, 
geralmente realizada em laboratório, de obtenção da informação genética. 

O art. 7° foi redigido especificamente para definir os conceitos dos ter-
mos utilizados na norma. Seu inciso I define o patrimônio genético como a 
“informação de origem genética”, por conseguinte, o acesso ao patrimônio 
genético só pode significar o acesso à “informação de origem genética”. Até 
porque não há como obter a “informação” se não for por meio de atividade 
realizada sobre o material genético. Não se sabe quais são as propriedades de 
uma fruta qualquer apenas por estar em posse da fruta, é preciso acessar seu 
código genético para daí retirar as informações de origem genética.

A edição do regulamento, nesse caso, alcançou um dos principais ob-
jetivos da delegação legislativa, que é permitir aos órgãos reguladores que 
esclareçam obscuridades que porventura existam no corpo da norma. 

3.3 acesso ao Patrimônio genético x Coleta de recursos naturais

Ao definir o acesso ao patrimônio genético como a obtenção da informação 
de origem genética, a OT 01/03 deixou claro que esse acesso não se confunde com 
a obtenção dos recursos biológicos16, que consiste na atividade de coleta.

Vale lembrar que a CDB também tem o intuito de proteger os recursos 
biológicos e garantir sua utilização sustentável17. O item 1 de seu Artigo 15 da 
CDB claramente estabelece a autoridade dos governos soberanos para definir 
como se dará o acesso físico aos recursos biológicos, que contém as informa-
ções genéticas, em suas áreas de jurisdição.18 

16  A CDB define recursos biológicos como: “Recursos biológicos compreende recursos genéticos, organismos ou 
partes destes, populações, ou qualquer outro componente biótico de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou 
valor para a humanidade.”
17  CDB
“Artigo 8
Conservação in situ
Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso:
c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a conservação da diversidade biológica, 
dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de assegurar sua conservação e utilização sustentável;
d) Promover a proteção de ecossistemas, hábitats naturais e manutenção de populações viáveis de espécies em seu 
meio natural;”
“Artigo 10
Utilização Sustentável de Componentes da Diversidade Biológica
Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso:
a) Incorporar o exame da conservação e utilização sustentável de recursos biológicos no processo decisório nacional;
b) Adotar medidas relacionadas à utilização de recursos biológicos para evitar ou minimizar impactos negativos 
na diversidade biológica;”
18  L. Glowka (1998), A Guide to Designing Legal Frameworks to Determine Access to Genetic Resources. IUCN, Gland, 
Switzerland Cambridge and Bonn, pag. 4. “Article 15(1) establishes clearly the authority of a government to determine 
physical access to genetic resources in areas within its jurisdiction. This derives from the sovereign rights States have over 
the natural resources in areas within their jurisdiction”. Tradução livre: Artigo 15(1) estabelece claramente a autoridade 
de um governo para determinar como se dá o acesso físico aos recursos genéticos em suas áreas de jurisdição. Essa 
autoridade deriva dos poderes soberanos dos países sobre seus recursos naturais em suas áreas de jurisdição.
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Vê-se, portanto, que, nos termos da Convenção, é necessário que os paí-
ses assegurem não apenas a repartição justa e equitativa dos benefícios decor-
rentes da exploração dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional 
associado, mas também a exploração sustentável dos recursos biológicos que 
carregam essa informação.

Com relação à atividade sustentável de coleta dos recursos biológicos in 
situ para acessar o patrimônio genético, o guia para elaboração do arcabouço 
legal de acesso aos recursos genéticos da UICN apresenta a seguinte reflexão:

“As atividades de coleta podem ameaçar a diversidade biológica em níveis 
genético, taxonômico e de ecossistema. Por exemplo, coletar de uma pe-
quena população de organismos pode causar erosão genética ou até sua ex-
tinção. Espécies dependentes da espécie alvo podem ser ameaçadas. Se a 
espécie-alvo é crítica para a estrutura ou a função de um ecossistema, uma 
coleta intensiva pode ter impactos em todo o ecossistema.
Assim, a legislação de acesso precisa garantir que as atividades de cole-
ta sejam sustentáveis. Os passos a serem dados devem ter uma abordagem 
pautada pela precaução. A legislação de acesso pode invocar a legislação 
de conservação e uso já existente. Em geral, a legislação de acesso pode 
simplesmente estabelecer que as atividades de acesso devem observar as leis 
ambientais de conservação já existentes. Há dois aspectos dessa opção. Pri-
meiro, as decisões tomadas pela autoridade competente devem ser consis-
tentes com as leis existentes. Segundo, quando uma autorização é emitida, 
as atividades do autorizatário devem estar de acordo com as leis existentes. 
Quando a legislação existente for inadequada, a legislação de acesso pode 
instituir normas suplementares adequadas à ameaça que a atividade de co-
leta e resupply possam representar.
(...)
Dependendo das circunstâncias, as informações [sobre o impacto da coleta] 
podem ser utilizadas como suplemento, ou até dar início, a uma avaliação 
de impacto ambiental (AIA). A legislação deverá deixar claro quando uma 
AIA será exigida. A legislação existente pode ser aplicada. Alternativa-
mente, a legislação de acesso pode até prever padrões específicos de AIA 
específicos para as atividades de coleta e resupply.19”

19  L. Glowka (1998), A Guide to Designing Legal Frameworks to Determine Access to Genetic Resources. IUCN, 
Gland, Switzerland Cambridge and Bonn, p. 69. Tradução livre de “Collecting activities may threaten biological 
diversity at the genetic, taxonomic and ecosystem levels. For example, collecting from a small population of orga-
nisms could cause genetic erosion or even extinction. Species dependent on the targeted species could be threate-
ned. If the targeted species is critical to the structure or function of an ecosystem intensive collecting could have 
ecosystem-level impacts. 
Therefore access legislation will need to ensure that collecting activities represent a sustainable use. Steps taken should 
be guided by a precautionary approach. Access legislation can rely on already existing conservation and use legislation. 
In general, the access legislation could simply state that access activities must be in keeping with existing environmental 
conservation laws. There are two aspects to this. First, decisions taken by the competent authority must be consistent 
with existing laws. Second, where consent is given, the activities of the permittee must comply with existing laws. Where 
existing legislation is deemed inadequate, access legislation could provide supplemental provisions tailored to the parti-
cular threats which collecting and resupply pose. (…)Depending on the circumstances, information gathered could either 
supplement or trigger an environmental impact assessment (EIA) for the activity proposed. Whether an EIA is required 
should be clarified in the legislation. Existing legislation could be drawn on. Alternatively, access legislation could also 
provide stand alone EIA provisions tailored to the circumstances of collecting and resupply.”
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Resta evidente, portanto, que há impacto ambiental decorrente das ati-
vidades de coleta, que devem ser realizadas de uma maneira sustentável. Uma 
das opções do legislador, capaz de garantir a sustentabilidade dessa ativida-
de, é simplesmente cumprir a legislação já existente. Outra opção é trazer a 
análise da sustentabilidade da coleta para o processo de autorização ao PG. 

No Brasil, já existem normas que regem a coleta de recursos biológicos:
Lei nº 5.197/67:

“Art. 14. Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a instituições cien-
tíficas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicadas, licença especial 
para a coleta de material destinado a fins científicos, em qualquer época.”

Lei nº 6.938/81

“Art. 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões 
e permissões relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental são de 
competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente.” 

Segundo a Lei n° 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação, é exigida prévia autorização do responsável pela uni-
dade de conservação para realização de pesquisa científica em unidades de 
conservação (art. 9°, § 3°; art. 10, § 3°; art. 11, § 3°; art. 13, § 3°; art. 17, § 4°; 
art. 18, § 4°; art. 20, § 5°, II).

Com fundamento nessas leis, foi editada a Instrução Normativa IBA-
MA n° 154/2007, que instituiu o Sistema de Autorização e Informação da 
Biodiversidade – SISBIO20 e instituiu as normas para coleta científica ou di-
dática de material biológico (art. 3°, I). Posteriormente, a Portaria IBAMA n° 
160/2007 instituiu o Cadastro Nacional de Coleções Biológicas, administrado 
por meio do SISBIO. Portaria MMA 236 2008.

Ao distinguir a coleta dos recursos biológicos do acesso ao patrimônio 
genético, a OT n° 01/03 expressou a opção do legislador pátrio de instituir 
normas de acesso à informação genética que devem coexistir com as leis, de-
cretos e regulamentos que garantem a utilização sustentável da biodiversida-
de. 

O artigo 225, § 1° incumbe ao Poder Público o dever de defender e prote-
ger o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, para assegurar a eficácia 
desses direitos, o Poder Público deve:

“I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o ma-
nejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;  

20  O SISBIO foi posteriormente reestruturado pela Portaria MMA n° 236/2008, que transferiu sua gestão para o 
Instituto Chico Mendes da Biodiversidade.
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III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a su-
pressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade poten-
cialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, mé-
todos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente;   
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a cons-
cientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade.”

Segundo o princípio de hermenêutica da máxima efetividade das normas 
ambientais, “a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior 
eficácia lhe dê”21. O art. 225 determina que sejam protegidos, dentre outros, os 
processos ecológicos essenciais, a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético  e a fauna e a flora. Nesse contexto normativo-constitucional, garan-
tir a eficácia concomitante das normas de acesso ao patrimônio genético e de 
coleta dos recursos biológicos é a opção que assegura a maior eficácia do art. 
225. Ademais, a observância das normas de coleta é o mínimo que se pode fazer 
para garantir a utilização sustentável dos recursos biológicos.

Em tese, seria possível que, no processo de autorização de acesso ao 
patrimônio genético, o Poder Público analisasse também se a coleta dos re-
cursos biológicos é sustentável. Nesse caso, porém, seria necessária altera-
ção legislativa expressa permitindo que um órgão ou ente fora do SISNAMA 
concedesse autorização para coleta. Além dos entraves legais, a análise acerca 
da sustentabilidade da coleta poderia tornar o processo autorizativo do patri-
mônio genético mais moroso.

Vale o registro de que o México possui um sistema de concessão de au-
torizações para o acesso ao patrimônio genético que funciona nos mesmos 
moldes do sistema brasileiro, ou seja: é também exigida uma autorização es-
pecífica para a coleta dos recursos biológicos, como se depreende dos norma-
tivos abaixo transcritos:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCI-
ÓN AL AMBIENTE 
Artículo 87. La colecta de especies de flora y fauna silvestre, así como de 
otros recursos biológicos con fines de investigación científica, requiere de 
autorización de la Secretaría y deberá sujetarse a los términos y formalida-
des que se establezcan en las normas oficiales mexicanas que se expidan, así 

21  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6° Ed. rev. Coimbra, PT: Almedina, 1993, p. 227.
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como en los demás ordenamientos que resulten aplicables. En todo caso, se 
deberá garantizar que los resultados de la investigación estén a disposición 
del público. Dichas autorizaciones no podrán amparar el aprovechamiento 
para fines de utilización en biotecnología, la cual se sujetará a lo dispuesto 
en el artículo 87 BIS.
ARTÍCULO 87 BIS.- El aprovechamiento de especies de flora y fauna sil-
vestre, así como de otros recurso biológicos con fines de utilización en la 
biotecnología requiere de autorización de la Secretaría. 
La autorización a que se refiere este artículo sólo podrá otorgarse si se cuen-
ta con el consentimiento previo, expreso e informado, del propietario o legí-
timo poseedor del predio en el que el recurso biológico se encuentre.
Asimismo, dichos propietarios o legítimos poseedores tendrán derecho a 
una repartición equitativa de los beneficios que se deriven o puedan derivar-
se de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, con arreglo a las 
disposiciones jurídicas aplicables.
La Secretaría y las demás dependencias competentes, establecerán los eca-
nismos necesarios para intercambiar información respecto de autorizacio-
nes o resoluciones relativas al aprovechamiento de recursos biológicos para 
los fines a que se refiere este precepto. (destaques daqui)

Vê-se, portanto, que a distinção entre a coleta e o acesso ao patrimônio 
genético em razão da edição da OT n° 01/2003 atende plenamente o coman-
do constitucional do art. 225 e integra as normas que protegem os recursos 
genéticos e as normas que garantem o uso sustentável dos recursos biológicos.

4. COnClusões artICuladas

Assim, considerando que 

4.1 O CGEN tem poder regulamentar para tornar mais claros os comandos 
da Medida Provisória n° 2.186/01;

4.2 O conceito de patrimônio genético contido na OT 01/03 ressalta o com-
ponente mais importante do patrimônio genético, que é seu conteúdo infor-
macional; 

4.3 A ideia da obtenção da informação genética por meio da atividade reali-
zada sobre o patrimônio genético está em plena harmonia com o conceito do 
art. 2° da MP 2.186/01; 

4.5 A opção do órgão regulador por distinguir a coleta do acesso ao patrimô-
nio genético confere a maior eficácia ao artigo 225 da Constituição Federal, 
só se pode concluir pela legalidade da OT n° 01/03.
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PAulA de cAstro silVeirA
Advogada e Assistente Convidada da Faculdade de Direito 

 da Universidade de Lisboa1

1. IntrOduçãO

A questão ambiente versus desenvolvimento, não é novidade, nem tão 
pouco apanágio dos tempos modernos. Contudo, na prática, a discussão cin-
giu-se sempre à análise da, maior ou menor, compatibilidade entre desenvol-
vimento económico e preservação ambiental. 

Acontece que, face aos impasses verificados no âmbito do direito inter-
nacional do ambiente, do qual o incerto futuro do Protocolo de Quioto é um 
exemplo claro, importa ir mais além e, analisar as questões que norteiam, em 
concreto, a compatibilização entre o princípio das responsabilidades comuns, 
mas diferenciadas e o direito ao desenvolvimento.

Esta discussão afigura-se de crucial importância para o Direito Ambien-
tal actual, porque, faltando cerca de um ano para o final do primeiro período 
de validade do Protocolo de Quioto, a estipulação de metas de redução de 
emissões de gases de efeito de estufa (GEE), quer num segundo período de 
validade do mesmo, quer num novo instrumento de direito internacional de-
dicado ao tema, se encontra dela totalmente dependente. 

Ora, encontramo-nos ante um impasse, com várias posições a divergi-
rem entre si. Por um lado, os países desenvolvidos alegam ser “injusto” a 
imposição de redução de emissões abranger, apenas, os próprios e defendem 
a aplicação do princípio das responsabilidades comuns a todas as Partes. Por 
outro lado, dentro dos países em desenvolvimento deparamo-nos, também, 
com posturas contraditórias entre si. Em comum, todos entendem que, face 
às emissões históricas já verificadas pelos países desenvolvidos, deverão ser 
estes a arcarem com a responsabilidade de reduzirem o nível de emissões ac-
tualmente verificado. Contudo, divergem na aceitação, ou não, de metas de 
redução num período pós-quioto. Com efeito, alguns deles tidos como econo-

1  Mestre em Ciências Jurídico-Ambientais, Doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas e Assistente-Convidada da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, responsável pela regência da Cadeira de Direito do Ambiente na 
Unizambeze (Beira, Moçambique), no ano lectivo 2010/2011, ao abrigo do Protocolo de Cooperação celebrado 
entre o Instituto de Cooperação Jurídica da FDL e a Universidade do Zambeze.
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mias emergentes2 defendem a possibilidade de aceitação de metas, mas nesta 
fase, ainda, voluntárias. Enquanto os restantes, tanto economias emergentes, 
como aqueles que ainda se encontram numa posição económica muito pre-
cária, como a maioria dos países africanos, recusam terminantemente essa 
hipótese e alegam que a imposição de metas de redução de emissões de gases 
de efeito de estufa significaria, nesta altura, um travão ao normal curso do seu 
desenvolvimento3. Como conciliar estas posições?   

Deixando de parte a discussão política, iremos aqui cingirmo-nos à aná-
lise dos conceitos e fundamentos jurídicos invocados, ansiando assim, contri-
buir para o esclarecimento de alguns equívocos que, quanto a nós, têm sido 
causa de tão díspares posições. Assim, importa analisar o Protocolo, seus fun-
damentos e objectivos, compreender em que se traduz o aludido princípio das 
responsabilidades comuns, mas diferenciadas e verificar a sua compatibiliza-
ção, ou não, com o direito ao desenvolvimento para, a final, concluir se nos 
deparamos ante um conflito iminente ou meramente aparente entre ambos. 

2.PrOtOCOlO de quIOtO

2.1 antecedentes

Ora, para conhecer o Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, adiante designado Protocolo, 
e, por maioria de razão, o impacto que teve, e tem, no Mundo, é necessário 
retrocedermos a Junho de 1988, em Toronto, no Canadá, aquando da reali-
zação da Conferência Mundial sobre Alterações Climáticas que, entre ou-
tras coisas, criou o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas 
(adiante designado IPCC, sigla da designação em inglês – Intergovernamental 
Panel on Climate Change – como é geralmente conhecido). 

Em 1990, o IPCC publica o seu primeiro relatório atestando que a influ-
ência humana nas alterações climáticas representam uma ameaça à humani-
dade e, com isso, marca uma reviravolta histórica no que respeita a assumpção 
do fenómeno no seio da comunidade científica e política. Consequentemente, 
a partir dessa data, intensifica-se uma onda de negociações com vista a pro-
mover formas de cooperação e comprometimento relativamente à diminuição 
de emissões de gases com efeito estufa e ao uso de tecnologias ditas “limpas”.

Nessa sequência, em 1992, dá-se a aprovação do texto da Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas4. A Convenção, 
como será a partir de agora designada, estabelecia que as Partes mencionadas 

2  Eduardo Viola, O regime internacional de mudança climática e o Brasil, in Rev. bras. Ci. Soc. [online], 
2002, vol.17, n.º50, pp. 25-46 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0102-
-69092002000300003&lng=en&tlng=pt. 
3  Bharathi Pillai, Moving Forward to 2012: An Evaluation of the Clean Development Mechanism, in NYU 
Environmental Law, vol.18, pp.357-411.
4  United Nations Framework Convencion on Climate Change (UNFCCC).
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no seu Anexo I, referidas como Partes do Anexo I, (países pertencentes, em 
1992, à OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nómico e, também, pelas antigas Repúblicas Socialistas da União Soviética) 
deveriam adoptar políticas e medidas de mitigação capazes de fazer com que 
os seus níveis de emissão antrópica de gases com efeito estufa retornassem 
aos níveis de 1990.

No entanto, como este compromisso não continha linhas precisas de 
actuação das diferentes Partes Contratantes foi aprovado na Terceira Confe-
rência das Partes (COP 3), realizada em Quioto, no Japão, um protocolo com 
metas precisas e quantitativas de redução de GEE – o Protocolo de Quioto.

2.2 Objectivos

Aprovado em 11 de Dezembro de 1997, o Protocolo é um Tratado que 
complementa e reforça a Convenção, adoptando os mesmos objectivos, prin-
cípios, órgãos e mecanismos. Sendo, como tal, condição sine qua non à sua 
adesão, a adesão prévia à Convenção. O que faz com que uma denúncia a 
mesma signifique, automaticamente, uma denúncia ao Protocolo. 

Quanto à sua entrada em vigor, o art. 25º dispõe que “… entra em vigor 
no nonagésimo dia após a data em que pelo menos 55 partes da Convenção, 
englobando as partes incluídas no Anexo I que contabilizarem no total pelo 
menos 55 por cento das emissões totais5 de carbono em 1990 das Partes inclu-
ídas no Anexo I, tenham depositado seus instrumentos de ratificação, aceita-
ção, aprovação ou adesão”. Ou seja, dois requisitos são exigidos: primeiro, 
que 55 partes ratifiquem-no; depois, que dentro deste número se encontrem 
Partes do Anexo I, cujas emissões signifiquem pelo menos 55% das emissões 
totais verificadas em 1990. Esta foi assim, a forma encontrada para garantir 
a universalidade do mesmo e, paralelamente, potenciar um maior compro-
metimento dos países desenvolvidos, historicamente tidos como responsáveis 
pelos elevados níveis de GEE presentes na atmosfera terrestre.

No entanto, isto fez com que o Protocolo assinado em 1997, apenas 
iniciasse a sua vigência a 16 de Fevereiro de 2005, na sequência da ratificação 
da Rússia, a 4 de Novembro de 2004, país responsável por 17% das emissões 
de CO2 no ano de 1990 e que, por isso, permitiu o cumprimento do disposto 
no preceito supra referido. 

5  “A decisão dos Estados Unidos de não ratificar o Protocolo, anunciada em 2001, gerou incerteza a cerca das 
possibilidades do Protocolo em seguir adiante, uma vez que as emissões deste país representavam, em 1990, 36% do 
total de emissões de gases de efeito estufa”, Mónica Carneiro, Carlos de Miguel y Guillermina Yanguas, Cumplir 
con Kioto en España y en Portugal, in Actualidad Jurídica Uría y Menendez, 11-2005, pp. 25-37.
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Assim, tendo em vista a diminuição das emissões de GEE, o Protocolo6 
impõe aos países desenvolvidos (Partes do Anexo I7), entre 2008 e 2012, uma 
redução das emissões de gases que provocam o efeito de estufa8: Dióxido de 
Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorcarbonetos 
(HFCs), Perfluorocarbonetos (PFCs), Hexafluoreto de Enxofre (SF6) em, pelo 
menos, 5% abaixo dos níveis registados em 19909. Tendo, nessa sequência, 
cada Parte do Anexo I recebido uma meta de redução dos níveis de poluição, 
metas estas que estão listadas no Anexo B do Protocolo10. 

Ora, na sequência da consulta desta tabela, verificamos que as obriga-
ções impostas não são as mesmas para todas as Partes. Desde logo, nem todos 
os países que ratificaram o Protocolo dela fazem parte e, mesmo no âmbito 
daqueles aí previstos, existem diferenças significativas nas metas estipuladas. 
Na verdade, o que se passa é que nas negociações iniciais os governos aceita-
ram níveis diferenciados, que permitiram que os países desenvolvidos nego-
ciassem valores individuais que produzissem, no conjunto, uma redução de 
pelo menos 5% das emissões de GEE verificadas em 1990. 

Assim, a União Europeia aceitou uma redução de 8%, usando um cri-
tério de “bolha”. Ou seja, aceitou uma redução unitária para a União e, pos-
teriormente, atribuiu metas aos seus Estados-Membros de acordo com as 
suas capacidades. Os Estados Unidos da América (EUA) acordaram numa 
redução de 7% e o Japão, num corte de 6%. A Rússia acordou apenas em 
estabilizar as emissões nos níveis de 1990 e alguns países, como a Austrália e 
a Islândia, foram autorizados a aumentar as suas emissões.

2.3 Controvérsias

Apesar de não terem sido, nesta fase ainda, atribuídas metas definidas de 
redução de emissões para os países em desenvolvimento, importa ter em men-
te que este assunto já à data da aprovação do Protocolo foi motivo de ace-
sas discussões e de grande controvérsia. Afinal, a extensão destas metas aos 
países em desenvolvimento, como o Brasil, a Índia e a China (actualmente, 
grandes emissores de GEE, devido ao crescimento exponencial verificado nos 
últimos anos, ao tipo de energia que utilizam, baseada sobretudo em combus-
tíveis fósseis e aos desmatamentos), já nessa altura, foi defendida pelos países 
desenvolvidos, sobretudo pelos EUA. E, inclusivamente, utilizada como argu-

6  Sobre o Protocolo de Quioto: Tiago Antunes, O Comércio de Emissões Poluentes à luz da Constituição da 
República Portuguesa, AAFDL, 2006; I. Sanz Rubiales, El Mercado de Derechos a Contaminar, Editorial Lex 
Nova, Valladolid, 2007; Miren Sarasíbar Iriarte, Régimen Jurídico del Cambio Climático, Editorial Lex Nova, 
Valladolid, 2006.  
7  Também previstos no Anexo B do Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas.
8  Anexo A do Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
9  Artigo 3.º, do Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
10  Anexo II da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
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mento pelo presidente George W. Bush para rejeitá-lo11, em 2006. Chegando 
mesmo, este tema, a ser apresentado para discussão na COP 3 através de uma 
proposta da Nova Zelândia que, no entanto, não foi adoptada e mereceu por 
parte dos países em desenvolvimento12 grande oposição13. 

No entanto, apesar destas disputas iniciais, aceitou-se que as metas pre-
vistas no Protocolo vinculassem apenas os países desenvolvidos e que aos pa-
íses em desenvolvimento coubesse, por enquanto, apenas um papel de apoio 
na luta contra as alterações climáticas. Servindo, por exemplo, como agentes 
receptores de projectos “verdes”, nomeadamente, através dos mecanismos de 
flexibilidade previstos no Protocolo para auxiliar os países desenvolvidos a al-
cançarem as suas metas, recebendo aqueles outros, em contrapartida, a trans-
ferência de know-how que de outra forma levaria anos a chegar aos mesmos. 

Não obstante as diferenciações acima identificadas, e talvez devido a 
estas mesmas, o Protocolo, é hoje considerado um instrumento de aceitação 
quase universal e o de maior vinculatividade no cenário do direito internacio-
nal do ambiente. Contudo, a cerca de um ano do final do primeiro período 
de validade do mesmo, esta força se encontra colocada em causa, devido à 
indefinição quanto ao futuro do mesmo numa era pós-2012. Sendo assim, a 
ausência de Estados responsáveis por um elevado nível de emissões na atmos-
fera como a Índia, a China, os Estados Unidos da América ou a Austrália, do 
lote dos países ratificantes desse instrumento14 muito questionada, não só por 
países desenvolvidos, mas já por alguns países em desenvolvimento. 

Renasce assim, das cinzas a controvérsia inicial. De uma parte, temos 
os países desenvolvidos que entendem que a ausência de compromissos legal-
mente vinculativos por parte dos países em desenvolvimento coloca as suas 
indústrias numa situação de desvantagem e mina a eficácia do Protocolo no 
domínio do ambiente e, por isso, se recusam a avançar com obrigações, e mui-
to menos aumentá-las, num segundo período de validade do Protocolo, caso 
os restantes países também não as aceitem. E, no outro verso da medalha, os 

11  O governador republicano da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, anunciou no dia 30 de Agosto de 2006, ter 
assinado um acordo histórico com o parlamento californiano para reduzir as emissões de gás com efeito de estufa, 
decisão que se demarca da política do governo federal. A Califórnia é assim, o primeiro Estado dos Estados Unidos 
a comprometer-se a reduzir as suas emissões de gás com efeito de estufa, conforme o Protocolo de Quioto.
A estratégia de redução, passa pela criação de um modelo de comércio de emissões semelhante ao modelo Europeu 
e que tem sido rejeitado pelo Presidente Americano. A criação deste sistema depende da aprovação da Global War-
ming Solutions Act que visa a redução das emissões de gases com efeito de estufa, em que o Estado da Califórnia é 
o 12º maior emissor do mundo.
12  “A comunidade internacional espera de Quioto um compromisso firme para a protecção do sistema climático do 
planeta e, por conseguinte, para a qualidade de vida e a própria sobrevivência de gerações futuras. Nas negociações 
de Quioto, os países desenvolvidos, responsáveis pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa no planeta, 
devem, inequivocamente, fazer frente à responsabilidade de reduzir suas emissões em uma quantidade apropriada 
que evite as sérias consequências da mudança do clima. Espera-se, nesse sentido, que os países desenvolvidos respei-
tem o compromisso internacional adoptado em Berlim há dois anos e tomem a liderança na solução de um problema 
ambiental causado principalmente por seus padrões insustentáveis de consumo e produção” in Pronunciamento do 
Presidente Fernando Henriques Cardoso à COP3 (www.mct.gov.br).
13 “Uma proposta não pertinente entrou pelas portas dos fundos e pode comprometer o sucesso da Conferência.” in 
Intervenção da Delegação Brasileira sobre a proposta da Nova Zelândia (www.mct.gov.br).
14  Jorge Barros Mendes, Direito Internacional do Ambiente, in Direito do Urbanismo e do Ambiente, Estudos 
Compilados, Quid Juris Sociedade Editora, Lisboa, 2010, p.245.
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países em desenvolvimento que são, na sua grande maioria, contra compro-
missos formais, ainda que voluntários, que estabeleçam limites máximos para 
as suas emissões. Invocando, para tal, que as suas emissões per capita conti-
nuam a ser baixas comparadas com as dos países industrializados e que estas 
são condição necessária ao seu desenvolvimento económico. Recusando, com 
efeito, a adopção de quaisquer limitações aos seus níveis de emissões de gases 
de efeito de estufa. Salvo, no entanto, um pequeno número destes países que, 
não aceitando a adopção de metas vinculativas, já vê com bons olhos a acei-
tação de metas voluntárias num período de adaptação e transição.

Ora, passados assim, quase 6 anos deste a sua entrada em vigor, somos 
confrontados com o mesmo problema que foi colocado há 14 anos aquando 
da sua elaboração – o da eventual (in) justiça da extensão de obrigações de 
redução de emissões de GEE aos países em desenvolvimento. Acontece que, 
para se poder tomar alguma posição fundada juridicamente, e não apenas 
ao sabor das conveniências políticas do momento, importa analisar esta 
questão tomando em atenção os limites desenhados pelo próprio Protocolo, 
nos termos do disposto quanto ao princípio das responsabilidades comuns, 
mas diferenciadas.

3. PrInCíPIO das resPOnsabIlIdades COmuns, mas dIferenCIadas

Ora vejamos, na prática, apesar de ter tido o seu apogeu nas questões re-
lacionadas com as alterações climáticas e, mais concretamente, com o Proto-
colo de Quioto, o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas 
não se restringe a esta temática. Tanto assim é que, a sua positivação remonta 
a 1992, aquando da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, na sequência da Conferência das Nações Unidas (CNU-
MAD), também conhecida como Rio 92. 

Esta Declaração dispunha, no seu artigo 7º, que “os Estados irão coo-
perar, em espírito de parceria global, para a conservação, protecção e restau-
ração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando as di-
versas contribuições para a degradação do meio ambiente global, os Estados 
têm responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Os países desenvolvidos 
reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do de-
senvolvimento sustentável, tendo em vista as pressões exercidas por suas so-
ciedades sobre o meio ambiente global e as tecnologias e recursos financeiros 
que controlam”.

Posteriormente, este princípio veio a ser adoptado também pela Con-
venção, no n.º 1, do seu art.º 3 onde refere que “as Partes devem proteger o 
sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras da humanida-
de com base na equidade e em conformidade com as suas responsabilidades co-
muns, mas diferenciadas e respectivas capacidades. Em decorrência as Partes 
países desenvolvidos devem tomar a iniciativa no combate à mudança do clima 
e seus efeitos”. 
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Do exposto, apesar de defender a imposição de metas quantificadas de 
redução de GEE, como forma de proteger o sistema climático para as gera-
ções presentes e futuras, a Convenção, bem como o Protocolo, assume que 
existe uma diferença a ser levada em consideração entre os diferentes países 
que dela são Partes. Diferença esta que reside, sobretudo, no facto dos países 
desenvolvidos serem tidos como os responsáveis históricos pelo aumento das 
emissões de GEE verificadas a partir da Revolução Industrial e, em conse-
quência, se impor um tratamento diferenciado entre os países, no tocante 
ao estabelecimento de obrigações e meios para que essas possam ser exequí-
veis15. Mas será que esta diferenciação tem sido entendida correctamente ou, 
apenas, de forma restritiva e castradora dos efeitos pretendidos pelo referido 
Protocolo?

3.1 Interpretação Corrente

Hoje, o que se passa é que da interpretação que se tem feito do princípio 
das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, resulta basicamente a fun-
damentação para se afastar a hipótese de imposição de metas de redução de 
emissões aos países em desenvolvimento. Afinal, entende-se que: as alterações 
climáticas que se fazem sentir resultam da acumulação, ao longo dos anos, 
de GEE na atmosfera proveniente das emissões humanas; que o aumento 
exponencial dessas emissões deve-se, sobretudo, ao modelo económico erigi-
do com a Revolução Industrial, do qual os países industrializados foram os 
principais beneficiários; logo, deverão ser estes a responderem pelos danos 
que daí advierem. 

Tanto assim é que, o Protocolo distingue as Partes Contratantes em Par-
tes incluídas no Anexo I e Partes não incluídas no Anexo I da Convenção. E 
o que significa isto? 

Ora, o Protocolo, tal como a Convenção, diferencia, à partida, as Partes 
inseridas no Anexo I, constituídas por países desenvolvidos, aos quais foram 
atribuídas metas fixas de redução de GEE. E, pelos países com economias 
ditas em transição para economias de mercado, aos quais se atribuiu um re-
gime especial. Estes usufruem de um status que lhes atribui a faculdade de 
prorrogar, por alguns anos, o cumprimento das metas impostas pelo Protoco-
lo ou de usar como ano de base, outro que não 1990, dando-lhes uma maior 
flexibilidade para alcançar os objectivos do Protocolo16. E, por fim, não pre-
vistos no Anexo I, temos os países em desenvolvimento, que não têm metas 
fixas de redução de emissões, mas que devem enveredar esforços no sentido 
de diminuir o nível de emissões de GEE. Não obstante, se isto não se traduzir 

15  Ibrahim Campos e Thiago Noce, Análise da Equidade e dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo no Plano 
Internacional: em busca de uma justiça ambiental, disponível in http://gedi.objectis.net/eventos-1/ilsabrasil2008/ar-
tigos/dema/camposenoce.pdf (última consulta 10/03/2011).
16  Artigo 3.º, do Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
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propriamente numa redução, não se verifica nenhum incumprimento e como 
tal nenhuma sanção no âmbito do Protocolo, porque se presume que esse 
aumento esteja directamente relacionado com o desenvolvimento económico, 
imprescindível à sobrevivência dos mesmos. 

Do exposto, podemos dizer que o Protocolo assenta, hoje, na respon-
sabilização dos países desenvolvidos e na necessidade de cooperação, destes, 
com os países em desenvolvimento. E fá-lo, quanto a nós, através de uma in-
terpretação restritiva do princípio das responsabilidades comuns, porém, di-
ferenciadas. Nos termos da qual, tem-se apenas em consideração as emissões 
já lançadas à atmosfera, ou seja, visa apenas fazer face ao problema gerado 
pela dita responsabilidade histórica. Ficando assim, estipulado que, quanto a 
essa, os países em desenvolvimento não podem ser cobrados de forma a cau-
sar danos ou prejuízos em suas economias, já que estariam a ser responsabili-
zados por encargos que não podem assumir e dos quais não foram os agentes 
causadores17. Mas e, então, as emissões que estão, neste momento, a serem 
lançadas para a atmosfera em todas as partes do Mundo, inclusivamente nos 
países em desenvolvimento? 

3.2 Interpretação actualista e Posição adoptada

Para responder a esta questão, analisemos, faseadamente, o conceito 
previsto no n.º 1, do art.º 3.º da Convenção. Antes de mais, nos termos do 
disposto no n.º 6, do art.º 1.º do Protocolo, entende-se por Parte “uma parte 
do presente Protocolo”, ou seja, tanto é Parte aquelas incluídas no Anexo I, 
compostas por países desenvolvidos e economias em transição, como aquelas 
não incluídas no Anexo I, compostas por países em desenvolvimento, desde 
que tenham ratificado, aceitado ou aprovado o Protocolo. Sendo assim, con-
sideradas Partes do Protocolo, todas têm, nos termos do art.º 24.º do mes-
mo, direito a um voto cada. Pelo que, independentemente das classificações 
e divisões funcionais que o Protocolo realize, sobretudo, por uma questão de 
aplicação e eficácia do mesmo, todos são tidos como Parte Contratante do 
Protocolo, desde que juridicamente assim vinculados, e, como tal, quanto a 
nós, sujeitas a responsabilidade ambiental aí prevista. 

Tanto assim é que, no âmbito da Convenção18, uma série de obrigações 
gerais são aplicáveis a todas as Partes como, sublinha-se a título de exemplo, 
o estabelecimento de inventários nacionais de emissões antrópicas de todos 
os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal19. Con-
tudo, não obstante a aplicação generalizada desta obrigação, ela assume um 
diferente carácter vinculativo e obrigacional, caso se esteja a falar de um país 

17  Artigo10.º, do Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
18  Artigo 4.º da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
19  Protocolo de Montreal sobre as Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozono, adoptado em 16 de Setembro 
de 1987.
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desenvolvido ou de um país em desenvolvimento. Ora, essa diferenciação en-
contra justificação em que preceito?

A resposta a isso encontramos no próprio princípio das responsabilida-
des comuns, previsto no já aludido n.º 1, do art.º 3.º da Convenção, afinal, aí 
deparamo-nos com três elementos essenciais caracterizadores da responsa-
bilidade ambiental em causa: “comum, “diferenciada”, e de acordo com as 
“respectivas capacidades”. Ora, já vimos que todos que aderiram ao Protoco-
lo têm, quanto a nós, em conjunto, a tarefa de enveredarem esforços no com-
bate às alterações climáticas e seus efeitos adversos. Contudo, não obstante 
esta união prevista pelo Protocolo, importa ter em consideração as condicio-
nantes também por ele consagradas. 

Nesse sentido, há que estabelecer os diferentes níveis de contribuições 
de gases emitidos para a atmosfera por cada Parte em particular, bem como 
ter em atenção, depois de identificado o nível contributivo de cada um, a 
relação entre este e a capacidade de resposta dos mesmos à implementação 
de medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas. O mesmo será, 
então, dizer que deve-se ter em conta as “necessidades especiais e específicas 
das Partes20”.

Do exposto, o princípio das responsabilidades comuns, mas diferencia-
das, quanto a nós, está configurado no sentido de atribuir responsabilidade a 
todos aqueles que no âmbito da sua actuação contribua ou agrave os níveis de 
emissão de GEE verificados na atmosfera terrestre. Tendo, contudo, em con-
sideração que os países desenvolvidos devem tomar a liderança no combate 
às alterações climáticas e seus efeitos adversos, por um lado, porque possuem 
meios mais adequados para realizar esta tarefa, por outro, porque o nível 
elevado de GEE presente na atmosfera terrestre deve-se, sobretudo, ao de-
senvolvimento económico descontrolado verificado após a Revolução Indus-
trial. No entanto, tomar a liderança não significa “correr sozinho”, mas sim, 
quanto a nós, ir à frente indicando o melhor caminho àqueles que lhe seguem.

Esta responsabilização, como se encontra configurada, faz todo o sen-
tido, afinal, este princípio está em directa consonância com o princípio do 
poluidor-pagador, que estabelece que aquele que faz, ou fez, o uso irracio-
nal do meio ambiente deve ser o responsável pela reparação do dano que 
causou. Criando assim, uma relação de causa/efeito, onde o poluidor deve 
responsabilizar-se, não podendo penalizar aqueles que mantiveram uma con-
duta ecologicamente mais equilibrada ou aqueles que não contribuíram para 
a prática do facto21. 

Com efeito, concordamos que devem ser levadas em consideração as 
necessidades específicas e especiais de cada parte, principalmente das que es-
tejam mais vulneráveis às mitigações climáticas, como é o caso dos países em 

20  Artigo 3.º, n.º 2), da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
21  Sobre isso, ver Isabel Marques da Silva, O Princípio do Poluidor-Pagador in Estudos de Direito do Ambiente, 
Publicações Universidade Católica, Porto, 2003, pp.97-133.
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desenvolvimento. Mas será isto o mesmo que afirmar que a estes não deverão 
ser aplicadas metas de redução de GEE?

Parece-nos que não. O Direito ao Ambiente é, para começar, um direito 
global ou universalista, isto é, ultrapassa, em larga medida, a visão local ou 
regional. Grande parte dos problemas ambientais tem um impacto que trans-
borda o local da sua ocorrência, não podendo jamais ser encarados na mera 
óptica casuística ou isolacionista22.Tanto assim é que, deparamo-nos, hoje, 
com uma série de catástrofes naturais que afectam países desenvolvidos, mas 
sobretudo países em desenvolvimento, pelo que, se os danos não se restrin-
gem a uns, ou outros, a única atitude capaz de minimizar, porque evitar será 
já impossível, os impactos resultantes das alterações climáticas será, sim, pro-
mover a cooperação entre os Estados, mas mais, será responsabilizar a todos 
pelo uso incorrecto do bem ambiental, quando tal se verifique.

Vejamos, então, como tal se pode levar a cabo sem ferir direitos huma-
nos já consagrados, nomeadamente, o direito ao desenvolvimento.

4. dIreItOs humanOs: dIreItO aO desenvOlvImentO x dIreItO aO ambIente 

Ora, independentemente do sistema económico vigente, constata-se na 
prática que, quer no modelo capitalista, quer no modelo socialista de “acu-
mulação”, a natureza e o envolvente ambiental funcionaram sempre, de al-
gum modo, como meros fornecedores de recursos materiais para o desenvol-
vimento da actividade económica por parte do Homem, e o trabalho humano 
aplicava-se a esses recursos materiais de modo a conseguir maximizar a pro-
dução de bens e serviços susceptíveis de satisfazer as necessidades económicas 
da sociedade23. Ou seja, o desenvolvimento, assim entendido, esteve sempre, 
independente das ideologias políticas e económicas, à frente de qualquer pre-
ocupação ambiental e, por isso, apresentou-se durante muitos anos em con-
flito directo com o ambiente.

Hoje, suposta e idealmente, tal situação já não se deveria verificar, afinal, 
o direito do, e ao, ambiente é, indiscutivelmente, um direito inerente à pessoa 
humana e, como tal, considerado no âmbito dos direitos humanos, tal como 
o direito ao desenvolvimento. Mas isto quererá significar que existe um direi-
to à existência de “pedaços de ambiente equilibrados”24 e, por conseguinte, de 
“outros pedaços desequilibrados”? 

Ora, a resposta só pode ser negativa25. Se numa primeira fase o direito ao 
ambiente foi encarado como um interesse na idoneidade da sua composição 
qualitativa, visando unicamente a protecção do ambiente tendo em conta os 

22  Carlos Serra e Fernando Cunha, Manual de Direito do Ambiente, CFJJ, Maputo, 2008, p.116.
23  António Sousa Franco, Ambiente e Desenvolvimento – Enquadramento e Fundamentos do Direito do Ambiente, 
in Direito do Ambiente, INA, Lisboa, 1994, p.39.
24  Carla Amado Gomes, As Operações Materiais Administrativas e o Direito do Ambiente, 2.ª Edição, AAFDL, 
Lisboa, 2005, p.19.
25  Demétrius Coelho Souza, O Meio Ambiente das Cidades, Editora Atlas, São Paulo, 2010, p. 23. 
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seus elementos constitutivos – naturais e artificiais – actualmente, relaciona-
-se com efeitos que extravasam da consideração isolada dos elementos consti-
tutivos e com as suas implicações do mesmo, preocupando-se nomeadamente 
com a questão da pobreza e do desenvolvimento. 

Nessa sequência, surge uma série de normativos internacionais que vi-
savam fazer face aos novos problemas colocados pelo efeito de estuda e pelas 
alterações climáticas. Instrumentos, que abandonam a ideia de que o sujeito 
relevante seria apenas as pessoas e os grupos de pessoas, para passar a enca-
rar o “sujeito geração”26. Começando-se assim a discutir, ultrapassadas as 
restrições geracionais e fronteiriças, a questão da responsabilidade comum 
dos Países no que respeita a poluição mundial27.

Acontece que, falar em responsabilidade ambiental a escala mundial, 
trás consigo simultaneamente a discussão em torno do direito ao desenvol-
vimento, sendo por isso necessário cuidar da destrinça necessária. Ora, para 
verificar a ocorrência de violação, ou não, do direito ao desenvolvimento, 
importa compreender afinal em que consiste esse alegado direito. E, mais do 
que isso, descortinar se o que está em causa é mesmo o desenvolvimento ou 
um mero crescimento económico. Bem como, se o desenvolvimento em causa 
é aquele que se pretende alcançar numa sociedade civilizada e consciente da 
sua responsabilidade ambiental, onde o ambiente é, de igual modo, consagra-
do como direito humano.

Antes de mais, importa proceder a um reparo, afinal, fala-se em cres-
cimento e em desenvolvimento como se de termos sinonímicos se tratasse. 
Mas, vem dos anos cinquenta uma clarificação de concepções que permitem 
distinguir crescimento e desenvolvimento, reservando a palavra crescimento 
precisamente para a expansão de riqueza resultante da acumulação material 
de bens, em capital ou em rendimento, numa determinada economia (nação, 
região, continente). Assim, se encararmos apenas o aumento estrutural da 
riqueza – em termos de capital ou em termos de rendimento; em termos de 
capacidade produtiva ou em termos de produção – falamos apenas de mero 
crescimento económico28 e não, como geralmente tende a ser apelidado, de 
desenvolvimento. 

Posto isto, a expressão “direito ao desenvolvimento” propriamente dita 
foi utilizada pela primeira vez, em 1971, na conferência inaugural do Instituto 
de Direitos Humanos de Estrasburgo por Keba M`Boye29. Foi positivada, em 
1986, com a Resolução n.º 41/18 da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
através da qual se aprovou a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. 

26  José Joaquim Gomes Canotilho, O Direito ao Ambiente como Direito Subjectivo in Estudos sobre Direitos 
Fundamentais, Coimbra Editora, 2004, pp.177-189.
27  Vasco Pereira da Silva, Da Protecção Jurídica Ambiental, AAFDL, Lisboa, 1997, p.5 e 6.
28  António Sousa Franco, Ambiente e Desenvolvimento – Enquadramento e Fundamentos do Direito do Ambiente, 
in Direito do Ambiente, INA, Lisboa, 1994, p.41.
29  Joel Aló Fernandes, O Direito ao Desenvolvimento como Direito Humano e Prerrogativa dos Estados nas 
Relações Internacionais do Sec. XXI, in Revista Âmbito Jurídico, n.º 50, Ano XI, Fev. 2008.
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E foi, assumidamente, reconhecida como direito humano inquestionável na 
Conferência de Viena de 1993 sobre Direitos Humanos, nos termos da qual, 
se dispõe no seu capítulo I, ponto 10, que “a Conferência Mundial sobre Di-
reitos do Homem reafirma o direito ao desenvolvimento, conforme estabelecido 
na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento enquanto direito universal e 
inalienável e parte integrante dos Direitos do homem fundamentais”.

Assim, nos termos do disposto no art.º 1.º da Declaração sobre o Di-
reito ao Desenvolvimento supra referida, o direito ao desenvolvimento é “um 
direito inalienável, em virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habi-
litados a participar do desenvolvimento económico, social, cultural e político, a 
ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais possam ser realizada”.

Ora, o direito ao desenvolvimento como direito humano30 pertence ao 
grupo dos chamados direitos de 3ª geração, juntamente com o direito ao 
ambiente. Pelo que, rompe-se assim, com o paradigma que via o desenvolvi-
mento numa vertente estritamente económica, passando a abranger também 
outros aspectos, como sejam, o ambiental, o social, o cultural, entre outros, 
como já referimos. Tanto assim é que, na Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente, em 1992, afirma-se que o desenvolvimento que se pre-
tende é um desenvolvimento sustentável que, numa visão humanista, leve em 
consideração o factor social, ecológico, económico e cultural, entre outros 
que se afigurem necessários avaliar, face ao caso concreto. 

Com efeito, hoje, abandonada a visão estritamente económica, fala-se já 
em direito a um desenvolvimento sustentável e não apenas ao desenvolvimen-
to. Este conceito, difundido internacionalmente após o relatório Bruntland, 
pode ser entendido como aquele desenvolvimento que pretende suprir as ne-
cessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
satisfazer também as suas próprias necessidades.

Nesta linha de raciocínio, torna-se fácil a percepção de quão árduo é a 
definição de desenvolvimento sustentável, pois constitui-se este num daqueles 
conceitos subjectivos que permitem muitas acepções e que possui inúmeras 
interpretações. Contudo, não obstante a dificuldade de delimitação do con-
ceito, ele encontra-se presente em vários dispositivos da Convenção e, por 
conseguinte, do Protocolo, dispondo expressamente no n.º 4, do art.º 3.º da 
Convenção que “as Partes têm o direito e devem promover o desenvolvimento 
sustentável”.

Com efeito, é facto assente que é preciso fazer uso dos recursos naturais 
de que se dispõe, mas também se faz necessária a consciência da sua escassez 
e de necessidade vital de preservá-lo, afinal disso depende a perpetuação da 

30  Amartya Sem, O Desenvolvimento como Liberdade, Gradiva, Lisboa, 2003, p.237.
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vida humana na terra31. Pelo que, tal princípio procura conciliar a protecção 
do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconómico para a melhoria 
da qualidade de vida do Homem32. Dispondo, nomeadamente, no mesmo n.º 
4, do art.º 3.º da Convenção, também que “as políticas e as medidas para pro-
teger o sistema climático contra as alterações causadas pela actividade huma-
na devem ser apropriadas às condições específicas de cada Parte e devem estar 
integradas nos programas nacionais de desenvolvimento, tendo em considera-
ção que o desenvolvimento económico é essencial para a adopção de medidas 
direccionadas com as alterações climáticas”.

Assim, o direito ao desenvolvimento sustentável é visto como sendo fun-
damental e deve ser disponibilizado a todos, sem distinção. Ora, é neste âm-
bito que ambos os direitos, o de se desenvolver plenamente e de forma susten-
tável e o direito a um meio ambiente sadio e equilibrado, se inter-relacionam 
e se tornam a grande questão dos nossos dias.

Do exposto, é crucial o desenvolvimento deixe de ser encarado como um 
processo em que apenas são acumulados bens materiais para gerar ou melho-
rar as condições materiais de produção, porque pensando-se assim estamos, 
dia após dia, a criar condições para aquilo que se tem chamado a reprodução 
do sub-desenvolvimento ou o crescimento com subdesenvolvimento. Situa-
ção em que não se melhora a sociedade como um todo e então, mesmo que 
se consiga um longo período de melhorias materiais, elas não perdurarão no 
futuro, antes tenderão a atenuar-se e a regredir33. 

Como tal, importa ultrapassar a euforia do individualismo de direitos 
fundamentais e fomentar uma comunidade de responsabilidades de cidadãos 
e entes públicos, nacionais e supra-nacionais, perante os problemas ecológicos 
e ambientais34. Este processo é contínuo e permanente, mas encontra entraves, 
quanto a nós, não só no modelo económico, mas sobretudo nas mentalidades 
dos povos, fechadas para inovações e reinvenções, com base nos quais muitas 
vezes se atropelam ideias simples que poderiam ser usadas para viabilizar o 
movimento pró sustentabilidade, unicamente porque não se enquadram nos 
pré-conceitos então existentes, como aconteceu com o Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo. Que, apesar do sucesso que alcançou em alguns países, na 
maioria, verificamos que não foi compreendido, nem implementado, como 
elemento fulcral na luta contra as alterações climáticas, unicamente porque 
na base da sua criação estão as influências do mercado de capitais e da teo-
rias economias, ambos fortemente ostracizados pelos acérrimos defensores 
do ambiente. Ou talvez, será melhor dizer, pelos seus maiores malfeitores. 

31  Lucia Chezanoski Furman, O Direito ao Desenvolvimento Sustentável como Direito Humano, disponível in 
http://direitoerisco.com/site/artigos/O%20Direito%20ao%20Desenvolvimento%20Sustent%E1vel%20como%20Di-
reito%20Humano%20-%20Lucia%20Chezanoski%20Furman.pdf (última consulta a 14/03/2011).
32  Luís Paulo Sirvinskas, Manual de Direito Ambiental, Editora Saraiva, 8.ª Edição, São Paulo, 2010, pp.122 ss.
33 António Sousa Franco, Ambiente e Desenvolvimento – Enquadramento e Fundamentos do Direito do Ambiente, 
in Direito do Ambiente, INA, Lisboa, 1994, p.44.
34  José Joaquim Gomes Canotilho, Estudos Sobre Direitos Fundamentais, Coimbra Editora, 2004, pp. 177-189.
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5. O mdl na efeCtIvaçãO dO dIreItO aO ambIente e aO desenvOlvImentO

A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento elege a cooperação 
entre os Estados em todos os domínios como instrumento para facilitar a con-
cretização e eliminar os obstáculos e entraves ao direito ao desenvolvimento. 
Nesse sentido, apesar de não terem sido, nesta fase, impostas metas de redução 
aos países em desenvolvimento, os mesmos não foram colocados de parte, nem 
tão pouco afastados, da realização dos objectivos do Protocolo, criando-se as-
sim mecanismos de ligação que visam fazer a “ponte”entre as Partes do Anexo 
I e as dele não integrante. E em que se traduz esta relação? 

Na implementação dos mecanismos de flexibilização. Ora vejamos, estes 
mecanismos, como o nome indicia, visam facilitar e viabilizar o cumprimento 
das metas de redução de GEE impostas no âmbito do Protocolo. E fazem-no 
através de três meios, nomeadamente: 

•  O Comércio de Emissões – que consiste na transacção de direitos de 
emissão de GEE entre as Partes, com vista à obtenção dos créditos 
necessários para cumprir as metas estipuladas;

•  A Implementação Conjunta (IC) – que encontra consagração no art.º 
6º do Protocolo e, tal como o MDL, funciona com base no desenvolvi-
mento de projectos ambientalmente sustentáveis, no sentido em que a 
sua implementação deve significar uma redução de emissões de GEE. 
As quantidades de emissões evitadas serão assim, transformadas em 
Unidades de Redução de Emissões (URE) e atribuídos ao país investi-
dor do projecto. Nos casos de projectos de IC, ambos os países têm de 
ter compromissos de redução ao abrigo do Protocolo de Quioto, o que 
significa que, ambos fazem Parte do Anexo I; e

•  O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) – este meio encon-
tra-se previsto no art.º 12º do Protocolo e também se configura como 
um mecanismo de desenvolvimento de projectos de desenvolvimento 
sustentável. Difere do anterior apenas por envolver, por um lado, pa-
íses sem compromissos de redução de emissões e, por outro, Partes 
do Anexo I.

Com efeito, o Protocolo pretendeu criar uma interacção entre as partes 
no sentido de, por um lado, permitir que os países em desenvolvimento, com 
o auxílio dos países desenvolvidos, alcancem um desenvolvimento sustentável 
e ecologicamente equilibrado, e por outro, assistir as Partes do Anexo I no 
cumprimento dos seus compromissos quantificados de limitação e redução 
de emissões de GEE. 

Tanto assim é que, os dois primeiros mecanismos são exclusivos das 
Partes do Anexo I e o terceiro, o MDL, possibilita aos países em desenvolvi-
mentos contribuírem para a preservação e equilíbrio climático global. Nesse 
sentido, no âmbito deste mecanismo, uma empresa ou Governo de uma Parte 
do Anexo I (país industrializado e investidor) pode investir num projecto lo-
calizado numa Parte Não Anexo I (país em desenvolvimento e receptor) que 
reduza as emissões de GEE (CO2, Metano, entre outros) provenientes, nome-
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adamente, de actividades ligadas ao sector da energia, indústrias transforma-
doras e de construção, transportes, produção de metais, indústria química e 
mineral, tratamento de resíduos, entre outras, todas previstas no Anexo A 
do Protocolo. Em consequência, são emitidos Certificados de Redução de 
Emissões (CRE) que podem, posteriormente, ser transaccionados no âmbito 
do já mencionado Comércio de Emissões ou serem utilizados para cumprir 
directamente as metas impostas. 

Mas vejamos mais aprofundadamente os pressupostos da implementa-
ção de um MDL para, dessa forma, identificarmos de que maneira este meca-
nismo, de inspiração económica e financeira, se encontra desenhado de modo 
a ter em consideração a questão do desenvolvimento sustentável, tanto dos 
países desenvolvidos, como dos países em desenvolvimento. Assim, antes de 
mais, a ratificação do Protocolo é condição indispensável para a participação 
em projectos de MDL, tanto como parte investidora, como enquanto parte 
receptora, afinal, somente dessa forma podem ser impostas aos países investi-
dores e receptores a obrigação de nortearem as suas condutas pelos princípios 
aí estipulados, como o da cooperação, o do desenvolvimento sustentável e o 
das responsabilidades comuns, mas diferenciadas.

Com efeito, nos termos do art.º 12º do Protocolo, devem-se verificar 
alguns requisitos essenciais e cumulativos, para a verificação de um projecto 
de MDL num país em desenvolvimento, por um país desenvolvido, ambos 
Partes do Protocolo, a saber:

•  A participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida. Com 
efeito, as Partes devem acordar, entre si, a implementação dos projec-
tos de MDL. Ora, por serem países soberanos, não deve haver pressão 
por parte de nenhum deles para que o outro aceite participar nessas 
actividades. 

•  Têm que existir “Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo rela-
cionados com a mitigação da mudança do clima”. Ou seja, para atingir 
a finalidade do Protocolo os projectos devem ter como fim máximo a 
redução de emissões de GEE e essas reduções devem ser comprovadas 
e validadas por determinado período de tempo; 

•  Por fim, impõe-se que as “reduções de emissões sejam adicionais às 
que ocorreriam na ausência da actividade certificada de projecto”. Re-
levando assim, a adicionalidade, a importância dos projectos de MDL 
apresentarem um carácter de soma aos projectos que já eram pratica-
dos antes da implementação daquele. Devendo-se comprovar que as 
reduções que têm como objectivo receber certificados só ocorreram 
pela viabilização dada por estes projectos. 

Na realidade, é inegável que os projectos de MDL desenvolvidos no 
Brasil, na China e na Índia (que são os maiores receptores de projectos des-
te tipo) oferecem, hoje, uma grande quantidade de benefícios em relação ao 
desenvolvimento sustentável, trazendo benefícios ambientais como água e ar 
mais limpos, redução do desmatamento, conservação do solo, protecção da 
biodiversidade, e benefícios sociais como o desenvolvimento rural, geração de 
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empregos e diminuição da pobreza. Oferecendo assim, uma oportunidade de 
progredir simultaneamente com a relação ao clima, ao desenvolvimento, e às 
questões ambientais locais35.

Contudo, nem todos conseguiram compreender e empreender o MDL 
da forma como ele se encontra estruturado, afinal, na grande maioria dos pa-
íses em desenvolvimento, Partes do Protocolo,36 verificamos uma situação to-
talmente oposta. A nível de Moçambique, por exemplo, foi apresentado para 
registo no Conselho Executivo do MDL, até a data37, apenas um projecto de 
MDL, denominado “Cimentos do Mozambique – Matola Gas Company Fuel 
Switch Project”. Contudo, por razões ligadas a imprecisões na metodologia 
adoptada e à prova da adicionalidade, que não foram supridas aquando da 
validação do projecto, este viu o seu registo recusado pelo Conselho. E, com 
isso, caída por terra a hipótese de entrar no mapa dos países activos em pro-
jectos de MDL.

Quanto a nós o problema foi e continua-se a ser o facto de, ainda agora, 
se encarar o ambiente como algo sem valor e de uso indiscriminado. Sendo 
que, já está na altura de assumirmos que o seu uso tem um preço e que se 
pode lucrar com a sua conservação, sem receio de se patrimonializar o bem. 
Realmente, a novidade faz-nos temer o desconhecido. No entanto, já se pas-
sou tempo suficiente para se compreender que os mecanismos de flexibilidade 
e, particularmente, o MDL podem funcionar como impulsionadores do am-
biente e do desenvolvimento económico e sustentável. 

Tanto assim é que, o Brasil e a China lideram os países parte do Protoco-
lo com maior número de projectos aprovados no seu território nacional. Isto 
porque, conseguiram perceber o que isto poderia significar para o estágio de 
desenvolvimento em que se encontram, nomeadamente, no que respeita a im-
portação de tecnologias de ponta, conhecimentos e técnicas de última geração. 

Do que ficou visto, constata-se que, apesar de ainda faltar cerca de um 
ano para o término do primeiro período de validade do Protocolo de Quio-
to, que será em 2012, a não ser que se consiga fazer neste tempo o que não 
se fez em vários anos, nesta primeira fase a grande maioria dos países em 
desenvolvimento deixaram passar ao lado a possibilidade de lucrar com o 
ambiente. Nomeadamente, sob a forma de transferência de conhecimentos e 
tecnologias, que de outra forma demorarão anos a chegar ao território nacio-
nal destes países. 

Assim, visto que a interacção e o auxílio mútuo é a mensagem que nor-
teia todo o normativo da Convenção e, por maioria de razão, do Protocolo, 
uma vez que somente todos juntos, e de acordo com as capacidades próprias, 

35  Flavio Rufino Gazani, Simone Vicente deAzevedo e Álvaro Oyama Lins Fonseca, Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo: Uma Solução Factível para a Crise Ecológica Mundial?, in 10 anos da Eco-92: O Direito e o Desenvolvimento 
Sustentável, Instituto o Direito por um Planeta Verde, São Paulo, 2002, p.393.
36  Por meio da Resolução n.º 10/2004, de 28 de Julho, aprova-se a adesão da República de Moçambique ao Protocolo 
de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
37  Informação disponível no site oficial da Convenção, http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html, consultada 
no dia 21 de Outubro de 2010.  
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podem, através de uma actuação concertada, travar o fenómeno da poluição e 
combater o aquecimento global, parece-nos ser desejável que num futuro pós-
-quioto este temor de transformar o ambiente em commodity seja abandonado 
e se consiga, efectivamente, tirar proveito das ferramentas financeiras criadas 
em prol do ambiente, para bem do ambiente, do povo, da economia mundial e 
do desenvolvimento económico, em particular, dos países em desenvolvimento.  

6. afInal, COnflItO ImInente Ou aParente?

A discussão acima realizada, na qual posicionamos o MDL como um 
instrumento passível de ser utilizado na efectivação do Direito ao Ambiente 
e ao Desenvolvimento, denota já qual a posição por nós adoptada quanto a 
questão da existência, ou não, de um conflito iminente entre a aplicação do 
princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas a todos as Partes 
do Protocolo e o direito ao desenvolvimento. 

Com efeito, vistos os conceitos técnico-jurídicos em causa podemos, 
com segurança, afirmar que a questão é meramente ilusória, e mais não con-
substancia do que um mero artifício tendente a gerar a confusão e a minar 
a aplicabilidade e eficácia do Protocolo. Este conflito é assim, quanto a nós 
meramente aparente, ou seja, não há conflito nenhum porque ambos os con-
ceitos se ligam e inter-relacionam entre si. E, então, a questão que nos assola 
é: Porque a utilização deste artifício?

Ora, a teoria económica tem assentado em pressupostos, como o da gra-
tuitidade dos elementos da natureza ou da equiparação do quantitativo ao 
qualitativo, que são inaceitáveis neste momento38. Pelo que, para muitos, a 
ponderação do factor ambiente nas decisões económicas ainda não constitui 
uma realidade e, como tal, qualquer limitação ou restrição económica em 
prol do ambiente são vistas com grande desconfiança e, em consequência, 
combatidas ferozmente. 

Tanto mais quando, a força que as necessidades económicas possuem, 
ainda, em muitos países em desenvolvimento fazem a responsabilidade am-
biental ser um conceito inacessível à maioria da população nesse contexto. 
Sendo corrente a opinião de que a prioridade deve, certamente, ser dada à 
satisfação das necessidades económicas, mesmo que tal implique pôr em cau-
sa direitos fundamentais, como o do ambiente. Por outro lado, não é difícil 
chegar a pensar que empenhar-se na preservação e conservação do meio am-
biente seja um luxo que um país dito pobre “não pode permitir-se”39. Mas 
será essa a melhor maneira de abordar este problema? 

Quanto a nós, parece-nos que a resposta só pode ser negativa, esta é sem 
dúvida a via errada quer para encarar os constrangimentos das necessidades 
económicas, quer para compreender a relevância do direito fundamental a um 

38  Fernando dos Reis Condesso, Direito do Ambiente, Almedina, Coimbra, 2001, p.72
39  Amartya Sem, O Desenvolvimento como Liberdade, Gradiva, Lisboa, 2003, pp.159 e 160.
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meio ambiente são e equilibrado. Tanto mais quando, a manter-se a postura 
de responsabilizar, apenas, tendo em conta as responsabilidades históricas de 
cada Parte, o que irá acontecer será que se manterá a lógica da sociedade de 
risco, nos termos da qual reage-se no limite, porque se actua sem ver, ou sem 
querer acreditar40 no que se poderá ver e, apenas, a catástrofe despertará o 
Homem para o pesadelo e para a necessidade de actuação conjunta e consen-
sual. Mas que catástrofes necessitamos mais?

Infelizmente, está comprovado que são os países em desenvolvimento, 
aqueles que têm maior temor na aceitação de obrigações internacionais em 
questões ambientais, aqueles que maiores consequências negativas têm senti-
do nessa matéria, seja porque se deparam com um desenvolvimento económi-
co desenfreado e a cujas consequências ambientais não conseguem fazer face, 
seja porque têm menor capacidade para implementar medidas de adaptação 
e mitigação aos efeitos resultantes das alterações climáticas.

Não é fácil alcançar um consenso, no entanto, parece-nos que cumprin-
do-se o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, os países 
em desenvolvimento beneficiariam se num futuro, próximo, optassem pela 
aceitação de metas voluntárias. Uma vez que, teriam a garantia que a fixa-
ção das suas metas iriam obedecer a requisitos de equidade e justiça social e 
usufruiriam das vantagens que advêm pertencerem também ao “pelotão da 
frente” no combate às alterações climáticas, deixando assim para trás o papel 
de meros seguidores. Quer politicamente, uma vez que posicionam-se de for-
ma activa perante a comunidade internacional, quer economicamente, visto 
que passam a ter a faculdade de, para além de receptores, serem investidores 
no mercado de emissões, tornando assim, o seu posicionamento ambiental, 
numa posição verdadeiramente lucrativa.

A favor desta posição vão, ainda, quanto a nós o respeito de outros tan-
tos princípios ambientais de relevo inestimável, como o da precaução, afinal, 
na sequência da Declaração Ministerial de Bergen para o Desenvolvimento 
Sustentado de 1999, destaca-se que este princípio requer mais do que mera 
prevenção, exigindo-se antecipação41, pelo que, não se pode manter a pre-
tensão de combater as emissões actuais, apenas, no futuro, quando os seus 
efeitos começarem a se sentir e forem aí catastróficos.

Veja-se, quanto a isso, o êxito conseguido no que se refere à redução das 
emissões de gases que destroem a camada de ozono, nos termos do Protocolo 
de Montreal sobre as Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozono, 
adoptado em 16 de Setembro de 1987. Nos termos do qual, os países desen-
volvidos acordaram em liderar a acção tendente a reduzir os Clorofluorcar-
bonetos (CFC) nocivos e em dar apoio financeiro e técnico, tendo em vista 
ajudar os outros países a procederem da mesma maneira. E, em que os países 
em desenvolvimento aceitaram a fixação de metas de redução das suas emis-
sões com um “período de latência” de dez anos. 

40  Carla Amado Gomes, A Prevenção à Prova no Direito do Ambiente, Coimbra Editora, 2000, p.17.
41  Ana Gouveia e Freitas Martins, O Princípio da Precaução no Direito do Ambiente, AAFDL, Lisboa, 2002, p.32.
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Pelo que, para alcançar os objectivos e metas estabelecidas no Protoco-
lo, as Partes Não Anexo I poderiam comprometer-se mais seriamente, não 
obstante, num primeiro momento seja ainda de forma muito singela, demons-
trando assim a sua forte convicção e intenção em dar continuidade e ser parte 
integrante deste importantíssimo acordo de âmbito mundial, obrigando os 
países desenvolvidos a deixarem-se de desculpas e tomarem a liderança, que 
lhes é inerente, na luta contra as alterações climáticas. 

Assim, neste segundo momento de aplicação do Protocolo de Quioto, 
quanto a nós, as Partes Não Anexo I, e muitos já começaram, deveriam in-
vestir em tecnologias limpas e energias menos poluentes. E uma das formas de 
conseguirem isso é aproveitando os mecanismos de flexibilidade, criados pelo 
Protocolo, para financiar o seu desenvolvimento economicamente sustentável 
enquanto ainda não detêm metas vinculativas.

Ora, não somos apologistas de que as soluções na busca do desenvol-
vimento sustentável estão todas condicionadas a aspectos económicos, afi-
nal, é fácil verificar que o desenvolvimento sustentável compõe-se de uma 
série de variante que não encontram apenas no mercado a sua efectivação. 
Acontece que, em termos de processos de crescimento económico, constata-se 
que todos os sectores económicos (embora em medida diversa, e em sentido 
não negativo só negativo, mas também positivo) implicam impactos sobre o 
seu ambiente que, em parte, criam externalidades que podem originar uma 
aspiral de degradação ambiental42. Pelo que, parece-nos correcta a posição 
daqueles que defendem que se a falha provém do mercado, nada mais lógico 
do que tentar resolvê-la no mercado, nomeadamente através de mecanismos 
baseados em instrumentos de mercado, como seja o comércio de créditos de 
carbono resultantes de projectos de MDL. 

Com efeito, não sendo o direito ao desenvolvimento, um direito exclu-
dente43, mas pelo contrário, um direito que requer a participação de todos os 
actores públicos e privados, tanto no plano interno, como internacional, a 
conjugação de esforços em busca do tão almejado desenvolvimento da huma-
nidade, não se deve fazer em detrimento dos comandos ambientais. 

Caso contrário, em vez de um conflito aparente, o que se verificará é um 
real retrocesso em matéria ambiental. Afinal, os valores constantes na revolu-
ção francesa e que são co-constituintes do processo de construção da cidada-
nia – igualdade, liberdade e fraternidade – serão colocados em causa por esse 
processo que estabelece a economia como superior a todas as outras ciências 
e dogmaticamente inquestionável, bem como, que sobrepõe o desenvolvimen-
to estritamente económico ao desenvolvimento global das sociedades44. 

42  Fernando dos Reis Condesso, Direito do Ambiente, Almedina, Coimbra, 2001, p.75.
43  Joel Aló Fernandes, O Direito ao Desenvolvimento como Direito Humano e Prerrogativa dos Estados nas 
Relações Internacionais do Sec. XXI, in Revista Âmbito Jurídico, n.º 50, Ano XI, Fev. 2008.
44  Rogério Portanova, Direitos Humanos e Meio Ambiene: Uma Revolução de Paradigma para o Século XXI, in 10 
anos da Eco-92: O Direito e o Desenvolvimento Sustentável, Instituto o Direito por um Planeta Verde, São Paulo, 
2002, p.688.
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7. COnClusões artICuladas

7.1 Importa abandonar a interpretação restritiva que se faz do princípio das 
responsabilidades comuns, actualizando-o. Assim, os países desenvolvidos 
devem ser responsáveis, pelas emissões já lançadas na atmosfera, ditas his-
tóricas, e estes e aqueles em desenvolvimento, de forma diferenciada e de 
acordo com as suas capacidades, por aquelas que se verificam no presente, 
caso contrário, deparamo-nos com um desvio inaceitável ao princípio do 
poluidor-pagador.

7.2 Há que corrigir o entendimento que se tem do direito ao desenvolvimento, 
visto ainda como um processo em que apenas são acumulados bens materiais 
para gerar ou melhorar as condições materiais de produção, porque aí esta-
mos, apenas, a criar condições para a reprodução do sub-desenvolvimento. 
Com efeito, o direito ao desenvolvimento, sendo um direito do Homem, não 
pode servir de argumento para justificar um avanço económico e um retro-
cesso social. 

7.3 Está na altura de assumirmos que o uso do ambiente tem um preço. Pelo 
que, num futuro pós-quioto, deve-se abandonar o temor que ainda persiste 
em se patrimonializar o ambiente para se conseguir tirar proveito das fer-
ramentas financeiras criadas em prol dele – como seja a compra e venda de 
créditos resultantes dos projectos de MDL – para bem do ambiente e do de-
senvolvimento económico. 

7.4 Os países em desenvolvimento beneficiarão se num futuro, pós 2012, 
optarem pela aceitação de metas voluntárias, visto que passariam a ter a 
faculdade de, para além de receptores, serem investidores no mercado de 
emissões, tornando assim, o seu posicionamento ambiental, numa posição 
lucrativa. E, além disso, dariam início ou continuidade a esta segunda revo-
lução industrial, que hoje aí se verifica, sem os malefícios ambientais trazi-
dos pela primeira. 

7.5 Do exposto, vistos os conceitos técnico-jurídicos em causa podemos, 
com segurança, afirmar que a questão de um conflito entre a aplicação do 
princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas e o direito ao de-
senvolvimento é uma questão meramente ilusória, e mais não consubstancia 
do que um artifício tendente a gerar a confusão e a minar a aplicabilidade e 
eficácia do Protocolo. Pelo que, sendo meramente aparente importa afastá-
-la, de forma que não coloque em causa o futuro do Protocolo e do estado 
do ambiente mundial.
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1. IntrOduçãO

A doutrina jusambientalista costuma destacar que uma das principais 
características do Direito Ambiental é a sua interdisciplinaridade (FREITAS, 
p. 24; OLIVEIRA e GUIMARÃES, p. 36; MILARÉ, p. 155). Este artigo vai 
ao encontro desta conclusão, pois abordará, a um só tempo, institutos espe-
cíficos do Direito Ambiental e de Direito Constitucional, Administrativo e 
Processual. Isto porque neste trabalho buscar-se-á apontar o conflito entre os 
institutos do princípio da precaução e da presunção de legitimidade dos atos 
administrativos em demandas judiciais que tenham por escopo a proteção do 
meio ambiente. Mais especificamente num pontual momento processual, qual 
seja, aquele em que o juiz é provocado a se manifestar sobre uma tutela de 
urgência de natureza cautelar.

O objeto proposto para este trabalho é de grande relevância. Na verda-
de, a questão enfrentada ganha relevo diuturnamente, em razão da conhecida 
realidade de que o direito não acompanha o ritmo frenético da vida coti-
diana, deixando especialmente a desejar quando a busca ou a defesa de um 
direito adentra no moroso âmbito judicial.

Ocorre que a ação humana, em níveis pessoais ou corporativos, caracte-
riza-se pela busca, em alta velocidade, da satisfação de necessidades, despre-
zando a difícil reconstituição do bem ambiental.

Nota-se que pode ocorrer verdadeira ineficácia da via judicial para so-
lução de conflitos de natureza ambiental, motivo pelo qual se mostra absolu-
tamente necessária a revisão de certos institutos processuais, com uma abor-
dagem à luz dos princípios constitucionais ambientais, especialmente o da 
precaução, para superar tal dilema.

Assim, no primeiro tópico serão traçadas algumas considerações sobre 
os instrumentos judiciais para a proteção do meio ambiente, sobre as tutelas 
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de urgência e a importância e as limitações das tutelas de urgência nas ações 
judiciais ambientais, visando localizar o ponto em que ocorrerá o conflito 
objeto deste trabalho.

No segundo tópico, será analisado o princípio ambiental da precaução, 
destacando-se inicialmente a importância dos princípios constitucionais den-
tro de nosso sistema jurídico para, então, abordar a origem e o significado do 
princípio da precaução e, por fim, indicar a forma como tal princípio deve 
operar nos processos judiciais.

No terceiro tópico, o objeto de análise será a presunção de legitimidade 
dos atos administrativos, com enfoque especial do ato administrativo deno-
minado Licença Ambiental e sua natureza jurídica.

Ao final, em sede de conclusão, buscar-se-á apontar, à luz das considerações 
até então traçadas, a forma de superação do conflito exposto no presente estudo.

2. a PrOteçãO dO bem ambIental em JuízO

 Por este tópico inicial pretende-se localizar o ponto de conflito deste 
trabalho, analisando-se, para tanto, os instrumentos judiciais para a proteção 
do meio ambiente, as tutelas de urgência e a importância e as limitações das 
tutelas de urgência nas ações judiciais ambientais.

2.1 Instrumentos Judiciais para Proteção do bem ambiental

O quadro dos direitos vem sofrendo, na sociedade moderna, significa-
tiva transformação, seja pela remodelação de direitos tradicionais, seja pela 
ampliação do rol dos direitos, com o reconhecimento dos chamados direitos 
de terceira dimensão, caracterizados pela solidariedade e pela transindividu-
alidade. Tais mudanças no plano do direito material tornaram necessária a 
criação de mecanismos processuais capazes de atender este novo quadro dos 
direitos “sob pena de eliminar-se do sistema a própria categoria dos novos 
direitos”, motivo pelo qual “exigiu-se que o processo civil fosse remodelado 
para atender adequadamente as necessidades da sociedade contemporânea”. 
(MARINONI, 2004, p. 783/784)

Estes novos direitos – e os direitos tradicionais remodelados – surgem 
em um espaço de “profundas e muitas vezes alarmantes transformações, das 
quais emergiu a sociedade contemporânea”, uma sociedade de massa, carac-
terizada pelo consumismo e pela economia de massa padronizada e globali-
zada, que exige um “processo civil de massa, solidarista, comandado por juiz 
bem consciente da missão interventiva do Estado na ordem econômica-social e 
na vida das pessoas”. (MILARÉ, p. 919)

Desta forma, de nada “adiantaria o direito material consagrar os prin-
cípios que norteiam o Direito Ambiental se eles não pudessem ser reivindica-
dos em juízo”, uma vez que “o acesso à justiça é, pois, requisito indispensável 
à defesa do meio ambiente”. (FREITAS, p. 35)
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Neste sentido, a instituição de mecanismos judiciais para a defesa do 
meio ambiente deve ser encarada como meio de efetivação da cidadania em 
matéria ambiental, pelo fato de que “os direitos fundamentais de terceira di-
mensão têm como um dos pilares para sua efetivação a participação popular 
por meio do exercício da cidadania”, especialmente pelo fato de que tais di-
reitos são difusos. (OLIVEIRA e GUIMARÃES, p. 105/106)

O ordenamento brasileiro possui uma importante gama de instrumen-
tos para a defesa do meio ambiente (FREITAS, p. 35), sendo de se destacar 
a Ação Popular, a Ação Civil Pública, o Mandado de Segurança Coletivo e 
o Mandado de Injunção (OLIVEIRA e GUIMARÃES, p. 119), sendo que a 
doutrina costuma indicar a Ação Civil Pública como o principal mecanismo 
de atuação processual para a defesa do bem ambiental1. (MILARÉ, p. 919)

Com efeito, a Ação Civil Pública instituída pela Lei 7.347, de 24 de julho 
de 1985, representa “um novo rumo ao direito processual brasileiro, consi-
derando que instalou um mecanismo processual para servir a interesses me-
taindividuais da sociedade, agregado ao instrumento preexistente de índole 
individualista” (LEITE, p. 230).

Uma das mais relevantes inovações introduzidas pela Lei da Ação Civil 
Pública reside no rompimento com a concepção tradicional de que apenas 
os titulares do direito material poderiam atuar em juízo. Com efeito, a Ação 
Civil Pública autoriza diversos entes a incitar o Poder Judiciário, sendo que 
estes, ao invés de defenderem direito próprio, atuam em favor de interesses 
transindividuais (MILARÉ, p. 926/927). O rol dos entes legitimados está 
previsto no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública2, sendo  que, dentre os 
legitimados, é o Ministério Público o responsável pela propositura da grande 
maioria destas ações. (FREITAS, p. 36)

Destarte, conclui-se que a Ação Civil Pública é mecanismo eficaz para a 
tutela do meio ambiente, uma vez que esta

“não se limita a ser um instrumento técnico para resolver apenas crises de 
descumprimento (comumente deveres de fazer e não fazer descumpridos). 
Na verdade, o seu campo de atuação é bem mais largo na medida em que 

1  Por diversas razões, o Mandado de Segurança Coletivo, a Ação Popular e o Mandado de Injunção não são tidos 
como mecanismos eficazes de tutela do bem ambiental. O Mandado de Injunção especialmente pelo fato de sua utili-
zação ter sido neutralizada pelo Supremo Tribunal Federal, que adotou posição excessivamente restritiva em relação 
ao conteúdo e alcance deste instrumento e “esvaziou as potencialidades do novo remédio. Invocando , assim, uma 
visão clássica e rígida do princípio da separação dos poderes” (BARROSO, 2006, p. 112/113 e 125/126). Já o Manda-
do de Segurança Coletivo resta limitado pelas parcas hipóteses de legitimados ativos, não forma do artigo 5º, LXX 
da Constituição Federal (OLIVEIRA e GUIMARÃES, p. 129/130). Quanto à Ação Popular, em que pese represente 
um dos mais notáveis e avançados instrumentos do processo civil, esta apresenta problemas, especialmente relacio-
nados ao fato de que o legitimado é “o cidadão, que normalmente é uma parte hipossuficiente quando contrastado 
com os seus adversários”, ou ainda que “o seu objeto era restrito à tutela do patrimônio público”, possuindo ainda 
limitação quanto à sua legitimidade passiva (ABELHA, p. 13/14)
2  LACP, “Art. 5º: A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos 
Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de eco-
nomia mista ou por associação que: I – esteja constituída há pelo menos 1 ano, nos termos da lei civil; II – inclua 
entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre con-
corrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”
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dispõe de um arsenal de instrumentos adequados à imposição da tutela ma-
terial prevista na norma material ambiental. Ratificando, pois, a lei da ação 
civil pública serve, sim, como instrumento apto e idôneo para impor solu-
ções para crises ambientais de certeza jurídica, de descumprimento e de 
situações jurídicas”.  (ABELHA, p. 19)3

Uma vez apresentados os instrumentos processuais para a proteção do 
meio ambiente, passa-se à análise das tutelas de urgência nas ações que te-
nham por objeto a proteção do meio ambiente.

2.2 Provimentos antecipatórios e Provimentos Cautelares

Neste ponto pretende-se abordar as tutelas de urgência, inicialmente tra-
çando a distinção entre provimentos antecipatórios e cautelares, destacando-
-se a natureza destes institutos, para então apontar os requisitos de concessão.

Há, em geral, uma grande confusão entre liminares, provimentos ante-
cipatórios e provimentos cautelares, ora dando-se tratamento idêntico, ora 
procedendo-se verdadeira inversão dos mesmos. Aliás, tamanha é a confu-
são, especialmente na vida judicial prática, que a Lei 10.444/2002 acrescentou 
ao artigo 273, do Código de Processo Civil, o parágrafo 7º�, admitindo-se a 
fungibilidade entre as tutelas de urgência. Trata-se, em princípio, de louvável 
sobreposição da substância sobre a forma, contudo, sujeita a severas críticas4. 
Assim, seja pela evidente diferença entre os institutos, seja pela necessidade 
de localização do ponto de abordagem deste trabalho, faz-se oportuno tecer 
algumas distinções.

Primeiramente, é necessário destacar que medidas liminares e provimen-
tos antecipatórios e cautelares sequer pertencem a uma mesma classificação, 
quer dizer, “o adjetivo liminar não designa uma categoria pertencente à mes-
ma ordem de ideias das expressões cautela e antecipação de tutela” (FABRÍ-
CIO, item 5). Enquanto os provimentos antecipatórios e os cautelares são 
técnicas de tutelas de urgência – que visam, no primeiro caso, reparar imedia-
tamente um direito já violado e, no segundo, assegurar a efetividade da repa-
ração do direito já violado – a medida liminar refere-se apenas ao momento 
do processo, quer dizer, um critério apenas topológico.

Assim, uma medida concedida liminarmente poderá ser um provimento 
antecipatório ou um provimento cautelar, sendo que a distinção entre ambos 
está na função do provimento jurisdicional. Neste sentido, leciona Marinoni 
(2004, p. 240):

3  Quando o citado autor assevera que a ACP é instrumento apto para solucionar crises ambientais, quer dizer que a 
tutela buscada por tal demanda pode ter, simultânea ou preponderantemente, natureza declaratória, constitutiva ou 
condenatória. Assim, para a crise de certeza jurídica, poderá o Judiciário declarar determinada área como certo tipo 
de espaço ambiental especialmente protegido; para a crise de situações jurídicas, poderá o Judiciário constituir uma 
nova natureza jurídica ao espaço ambiental protegido; já para a crise de descumprimento, a mais comum e relevante, 
o Judiciário poderá forçar (condenar) o atendimento às normas ambientais.
4  Neste sentido, entre outros, MARINONI, 2004, p. 235 e ss.
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“Sublinhe-se, (...), que a doutrina alemã, exatamente para demonstrar a 
diferença entre as tutelas destinadas a assegurar a futura satisfação do di-
reito e as tutelas dirigidas a satisfazê-lo, delineou uma contraposição entre 
Sicherungsverfügungen e Befriedigungsverfügungen, observando que o nome 
‘cautelar’ deveria ser atribuído apenas aos provimentos da primeira espécie, 
enquanto que os provimentos do segundo tipo deveriam ser chamados de 
‘satisfativos’.
O entendimento exposto já vem sendo adotado pelos tribunais brasileiros, 
que repetidamente vêm reconhecendo que a tutela antecipatória confere an-
tecipadamente aquilo que é buscado através do pedido formulado na ação 
de conhecimento, enquanto que na tutela cautela há apenas a concessão de 
medidas que, diante de uma situação objetiva de perigo, procuram assegu-
rar a frutuosidade do provimento da ação chamada de principal”.

Postas estas considerações, importa mencionar que os provimentos ana-
lisados possuem peculiaridades comuns, quais sejam: sumariedade da cogni-
ção, provisoriedade da tutela, necessidade de realização da tutela de modo 
urgente (ABELHA, p. 150). Pode-se apontar, ainda, como ponto comum en-
tre as tutelas de urgência, o fato de ambas pressuporem, para sua concessão, o 
atendimento aos requisitos da verossimilhança e da urgência. (LEITE, p. 256)

Como desdobramento deste último ponto comum entre os provimentos 
de urgência, faz-se pertinente destacar que, embora os provimentos antecipa-
tórios e cautelares possam ser concedidos liminarmente, nada impede que os 
mesmos ocorram no andamento do processo, inclusive na sentença ou no ato 
recursal. Para tanto, é necessário que estejam presentes os requisitos enseja-
dores. Em outras palavras, o que define a concessão do provimento antecipa-
tório ou do cautelar não é o momento do processo, mas o atendimento dos 
pressupostos previstos em lei, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 
mora, isto é, a verossimilhança do direito e a urgência (FABRÍCIO, item 6).

2.3 tutelas de urgência em ações Judiciais para Proteção do bem ambiental e suas 
limitações

A possibilidade de concessão de provimentos antecipatórios ou cautela-
res em demandas judiciais que tenham por objeto a proteção do bem ambien-
tal segue, em princípio, a mesma lógica dos demais procedimentos judiciais. 

No caso da Ação Civil Pública há, inclusive, expressa previsão neste 
sentido, conforme artigo 12 da LACP, valendo destacar que os pressupostos 
para concessão são aqueles previstos no artigo 273 do Código de Processo 
Civil, por força da orientação prevista no artigo 19 da LACP, que determina a 
aplicação à Ação Civil Pública dos dispositivos do Código de Processo Civil, 
quando não houver contrariedade. Assim, torna-se possível tanto a anteci-
pação da tutela quanto a concessão de medica cautelar, conforme o já citado 
artigo 273, parágrafo 7º.

Para os fins deste trabalho, merece destaque a possibilidade de concessão 
de medida cautelar visando assegurar a efetividade da tutela final. Em outras 
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palavras, garantir a incolumidade do bem ambiental durante o andamento do 
processo, especialmente nos casos em que se pretende a anulação de licença am-
biental concedida a empreendimento potencialmente lesivo ao meio ambiente, 
posto que, concretizado o empreendimento ou tendo este entrado em operação 
antes da tutela final, considerando seja esta favorável, muito provavelmente o 
dano já tenha sido causado, resultando na ineficácia da tutela.

Como dito alhures, a Lei da Ação Civil Pública representa notável me-
canismo de tutela do meio ambiente, valendo destacar, inclusive, a vagueza 
do caput do artigo 12 da referida lei, que prevê que “poderá o juiz conce-
der mandado liminar, com ou sem justificativa previa, em decisão sujeita 
a agravo”, logo, a tal liminar poderá ter qualquer natureza, conforme a 
necessidade do caso concreto, permitindo a lei – ao magistrado – alto poder 
de discricionariedade.

Não obstante tal vantagem concedida, no caso, à proteção do bem am-
biental, logo se esbarra em limitações. A primeira é a impossibilidade de con-
cessão de medida liminar contra atos do Poder Público, por força do artigo 
1º da Lei 8.437/19925, que fica condicionada à manifestação do representante 
judicial da pessoa jurídica de direito público, a ser realizada no prazo de 72 
horas. Note-se que, mesmo no caso de a tutela de urgência ser necessária ime-
diatamente, para fins de evitar dano iminente ao meio ambiente, a lei é taxativa, 
porquanto dispõe no caput do artigo 1º que “não será cabível medida liminar”6.

De outra banda, e talvez ainda mais grave limitação, está prevista já no 
parágrafo 1º do artigo 12 da LACP7, porquanto, caso concedida a liminar, se 
houver recurso, terá o Presidente do Tribunal, ou aquele magistrado que rece-
ber a irresignação, larga margem para suspender a execução da mesma. Vale 
frisar que a margem atribuída ao julgador do recurso é deveras mais ampla 
do que aquela que teve o julgador a quo para ponderar sobre a concessão do 
pedido liminar, inclusive com parâmetros diversos.

Acerca da limitação supra referida, vale destacar a crítica formulada 
por Viegas, que sustenta que as formulações socialmente construídas sobre 
os problemas ambientais, quando levadas ao Judiciário, costumam ser mini-
mizadas ou desconsideradas “em favor de outros valores e interesses”, sendo 

5  “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer 
outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em 
ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.”
6  Milaré propõe a flexibilização deste dispositivo legal em certos casos: “É evidente que tal prazo só é concebível 
naquelas hipóteses em que a falta da cautela não ponha em risco bens ambientais irreparáveis. Entendimento di-
verso implicaria contrariar o disposto no art. 225 da CF. Assim, por exemplo, ainda é cabível a liminar, sem prévia 
manifestação da pessoa jurídica de direito público, quando está ela prestes a efetuar desmatamento; quando está em 
vias de demolição de prédio de valor histórico; quando está pondo em risco a saúde humana” (MILARÉ, p. 961)
7  “§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, 
à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo 
recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas 
julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato.”
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que o parágrafo 1º do artigo 12 da LACP8 agrava esta situação, posto que 
“abre uma possibilidade concreta de desconstrução judicial de um problema 
ambiental legitimado social e cientificamente”. De tal sorte, questiona-se a 
efetividade da tutela do bem ambiental por meio da Ação Civil Pública, pos-
te que a LACP prevê, concomitantemente, “a possibilidade de concessão de 
medida liminar e sua posterior suspensão, tendo por base os fundamentos de 
grave lesão à ordem e à economia popular”, quer dizer, conceitos jurídicos 
indeterminados que “operacionalizam a desconstrução judicial de problemas 
ambientais”. (VIEGAS, p. 912/913)

Destarte, pode-se concluir que o sistema processual de tutela do meio 
ambiente é apto e moderno, capaz de servir para a proteção do bem ambien-
tal, estando adequado, inclusive, às eficazes tutelas de urgência. Entretanto, 
no mesmo momento que o sistema parece evoluir, pequenos detalhes, mas 
que representam enormes empecilhos, são suficientes para obstruir a efetivi-
dade e a operacionalidade do sistema de mecanismos postos para a proteção 
do bem ambiental, no que se refere às tutelas de urgência. Impõe-se, desta 
forma, uma compreensão sistemática, sensível aos objetivos dos mecanismos 
judiciais para a tutela do meio ambiente.

3. PrInCíPIO da PreCauçãO

No tópico que segue serão inicialmente abordados os princípios consti-
tucionais para, então, centrar-se no princípio da precaução e nas implicações 
da atuação desse princípio em demandas judiciais, fixando-se, assim, o pri-
meiro elemento do conflito objeto deste estudo.

3.1 Importância e estrutura dos Princípios Constitucionais

É assente, ao moderno constitucionalismo, a posição de supremacia da 
Constituição dentro do sistema jurídico, como fundadora de um Estado De-
mocrático de Direito e que vincula aos seus axiomas tanto o Poder Público, 
em todas as suas esferas (SILVA, p. 126), quanto os particulares. (SARMEN-
TO, in BARROSO, 2003, p. 245 e ss.)

Esta posição de prevalência da Constituição9 força que todo o sistema 
jurídico e político gravite sobre seus valores, devendo atender e adequar-se 
especialmente aos seus princípios: os princípios constitucionais.

8  Vale referir que o parágrafo 1º do artigo 12 da LACP  tem redação bastante semelhante ao do artigo 4º da Lei 
8437/1992 – “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspen-
der, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a 
requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interes-
se público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
9  Para alguns, está no centro do sistema jurídico (BARROSO, 2003, p. 44) ou é o topo hierárquico em relação as 
demais normas (BARROSO, 2003, p. 360) ou ainda, para outros, a Constituição é a origem, isto é, metaforicamente, 
o que constitui o contrato social “na qual se fundou a racionalidade social e política da modernidade” (STRECK, p. 
240/241), ou então, é a pedra angular, em que assenta o edifício do moderno direito político (SILVA, p. 47).
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As Constituições, nos Estados Democráticos de Direito, como é o caso 
da brasileira de 1988, traduzem-se em verdadeiras cartas de princípios, nos 
quais estão postos os valores sobre os quais se funda dado Estado e Socieda-
de, bem como quais são seus objetivos, uma vez que “os princípios, enquanto 
valores fundamentais, governam a Constituição, o regime e a ordem jurídi-
ca”. (STRECK, p. 242)

Destarte, a aplicação do direito deve ser feita à luz da Carta Constitu-
cional vigente, por meio de um processo de “contaminação constitucional” 
(STRECK, 246) de todo o ordenamento. Esta adequação aos axiomas consti-
tucionais implicam, portanto, o atendimento, desde logo, aos princípios cons-
titucionais, como requisito de validade das normas que integram a ordenação 
jurídica. (SILVA, p. 48)

Neste sentido, destaca-se a importância dos princípios e a imprescindi-
bilidade de atendimento aos mesmos, posto que “a violação de um princípio 
passa a ser mais grave que a transgressão de uma regra jurídica, representan-
do a violação de um princípio constitucional na ruptura da própria Consti-
tuição” (STRECK, 243) ou, dito de outro modo, interpretar o ordenamento 
conforme a Constituição “é um princípio imanente da Constituição, até 
porque não há nada mais imanente a uma Constituição do que a obrigação 
de que todos os textos normativos do sistema sejam interpretados de acordo 
com ela”, logo quando se nega aplicação a um princípio constitucional se 
está, consequentemente, violando a própria Constituição10. (STRECK, p. 
248/249)

Destarte, “não há dúvida que a interpretação do direito há de ser feita 
obedecendo ao direito positivo, sistematicamente considerado, hierarquica-
mente posto, a partir da Constituição, de suas linhas mestras, em que sobres-
saem os princípios constitucionais”. (AZEVEDO, p. 115)

Posta a importância dos princípios constitucionais, faz-se pertinente te-
cer alguns comentários acerca da forma como os mesmos estão estruturados. 
Deste modo, utilizando a classificação proposta por Barroso, os princípios 
constitucionais podem ser estruturados em “princípios instrumentais de in-
terpretação constitucional” ou em “princípios constitucionais materiais”.

Os “princípios instrumentais de interpretação constitucional”, que, vale 
frisar, não estão expressos no texto constitucional, servem como “premissas 
conceituais, metodológicas ou finalísticas que devem anteceder, no processo 
intelectual do intérprete, a solução concreta da questão posta” (BARROSO, 
2003, p. 359), quer dizer, servem como parâmetros aplicativos dos “princípios 
constitucionais materiais”. São eles: princípio da supremacia da Constitui-

10  Esta imposição categórica de adequação constitucional implicará, por vezes, em (aparente) conflito entre prin-
cípios. Tal questão, embora de extrema relevância, não merece ser enfrentada neste trabalho, sob pena de abordar 
temática que não tem implicação direta na proposta de análise deste artigo. Não obstante, vale citar, dentre outros, 
a obra de ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios : da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo 
: Malheiros, 2003, ou ainda as lições sobre ponderação de princípios constitucionais, de Luís Roberto Barroso, 
presente inclusive na obra já citada.
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ção, princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do poder 
público, princípio da interpretação conforme a Constituição, princípio da 
unidade da Constituição, princípio da razoabilidade ou da proporcionalida-
de e princípio da efetividade11. (BARROSO, 2003, p. 360/364)

De outra banda, e agora chegando ao ponto de enquadramento do prin-
cípio ambiental da precaução dentro do sistema de princípios constitucio-
nais, temos os “princípios constitucionais materiais”. Estes, ao expressarem 
valores ou indicarem fins a serem alcançados “irradiam-se pelo sistema, inte-
ragem entre si e pautam a atuação dos órgãos de poder” (BARROSO, 2003, 
p. 364). São classificados em princípios fundamentais, gerais e setoriais.

Os princípios fundamentais referem-se à determinação da estrutura es-
sencial do Estado, ou seja, definem a forma, o regime e o sistema de governo, 
a forma do Estado, seus objetivos fundamentais e as diretrizes que o regem 
nas relações internacionais. Já os princípios gerais, por possuírem menor grau 
de abstração, aplicam-se de forma direta e imediata. Esta categoria confunde-
-se com os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Cons-
tituição Federal. Por fim, os princípios setoriais, que são aqueles que “presi-
dem um específico conjunto de normas afetas a determinado tema”, logo, são 
princípios especiais, de irradiação limitada, mas supremos no ambiente em 
que atuam. (BARROSO, 2003, p. 365/367)

Por tal classificação, os princípios ambientais, dentre eles o da precau-
ção, estariam entre os “princípios constitucionais materiais”, contudo, resta 
saber se no grupo dos princípios materiais gerais ou setoriais. Tal questão 
pretende-se responder no próximo item, numa análise mais acentuada do 
princípio da precaução, não obstante, a questão não está em saber em qual 
grupo, mas sim se pode estar em dois grupos distintos, uma vez que, dentre os 
princípios materiais setoriais, não resta dúvida de que se enquadre.

Aliás, vale destacar que, a partir da classificação proposta, os princípios 
ambientais, enquanto princípios materiais setoriais, atuam em dois ambien-
tes distintos dentro do texto constitucional. Assim o é porquanto expressa-
mente prevista, no artigo 170, VI, a defesa do meio ambiente como princípio 
da ordem econômica12 e, ainda, por atuar no Título VIII, destinado à ordem 
social, que em seu Capítulo VI, dedicado ao meio ambiente, possui o abran-
gente artigo 22513.

11  ÁVILA, na obra citada na nota anterior, numa classificação que não se distingue apenas na terminologia, denomi-
na este grupo como “postulados normativos aplicativos” e classifica-os como postulados inespecíficos (ponderação, 
concordância prática e proibição de excesso) e postulados específicos (igualdade, razoabilidade e proporcionalidade).
12  “TÍTULO VII - Da Ordem Econômica e Financeira 
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegu-
rar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...) 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;”
13  “TÍTULO VIII - Da Ordem Social
CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE
Art. 225. (...)”
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3.2 Origem e significado do Princípio da Precaução

O princípio da precaução tem origem no direito internacional. Fora 
formulado, junto a outros princípios ambientais, inicialmente “em instru-
mentos não-obrigatórios, como declarações e resoluções de organizações ou 
de conferências internacionais, e repetidos em disposições que figuraram em 
tratados internacionais, ou seja, em documentos obrigatórios” (FREITAS, 
p. 41). Neste sentido, emblemática a Declaração do Rio de Janeiro de 1992, 
que contemplou o princípio da precaução no seu artigo 15 (LEITE, p. 46), 
acordo este que o Brasil foi signatário e ratificado pelo Decreto Legislativo 1, 
de 1994. (MILARÉ, p. 167)

Segundo Steigleder, o princípio da precaução está previsto na ordem 
jurídica brasileira no artigo 9º, incisos III, IV e V da Lei 6938/1991 e no artigo 
225, §1º, incisos IV e V da Constituição Federal de 1998 (STEIGLEDER, p. 
187), sendo princípio amplamente aceito tanto em nossa doutrina quanto na 
jurisprudência14.

Oportuno, antes de proceder a uma análise mais aprofundada do prin-
cípio da precaução, comentar a distinção posta pela doutrina entre os princí-
pios da precaução e da prevenção, inclusive para destacar a opção de análise 
deste trabalho.

Com efeito, entre os referidos princípios há um traço bastante comum, 
que se refere a uma abordagem antecipada, porquanto valorizam evitar ou 
mitigar a ocorrência do dano ambiental, vez que propõem que a atenção seja 
voltada não para a verificação do dano, mas do risco de que o mesmo possa 
ocorrer. Assim, as ações relacionadas ao meio ambiente estão atentas na ori-
gem de uma situação danosa, visando evitá-la, ao invés de apenas combater 
os efeitos do dano, quer dizer, trabalha-se com a ideia de que é “melhor pre-
venir a degradação ambiental do que remediá-la a posteriori“. (LEITE, p. 50)

Desta forma, estes princípios prezam para que o prejuízo ambiental seja, 
ao máximo, evitado, como medida ecologicamente mais eficaz do que a pos-
terior – e  quase sempre limitada – reparação, isto é, há uma “alteração do 
modus operandi que determinou a degradação, pelo que atuam diretamente 
na fase anterior à produção do dano, e conduzem para a responsabilização ex 
ante”. (STEIGLEDER, p. 187/188)

Não obstante, há entre tais princípios um fator que, de antemão, os tor-
na distintos, qual seja, a possibilidade de verificação do potencial de concre-
tização do risco de dano ambiental. Assim, quando houver maior potencial 
de concretização do risco, isto é, houver real possibilidade de dano, será caso 
de aplicação do princípio da prevenção, posto que este “supõe riscos conhe-
cidos, seja porque previamente identificados no EIA, seja porque ao danos já 
ocorreram anteriormente” (STEIGLEDER, p. 189). De forma diversa ocorre 

14  Neste sentido, MILARÉ, p. 165 e ss., LEITE, p. 46 e ss., STEIGLEDER, p. 187 e ss., AZEVEDO, p. 18 e ss. e 
FREITAS, p. 41. 
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com o princípio da precaução, posto que atua em casos em que o potencial 
de concretização do risco é menor, quer dizer, inexiste, em princípio, a real 
possibilidade de dano, uma vez que este, embora desconhecido, seja provável. 
(STEIGLEDER, p. 188)

Desta forma, tem-se que o princípio da precaução visa priorizar as me-
didas “que evitem o nascimento de atentados ao ambiente, de modo a reduzir 
ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar sua qualidade” (MILA-
RÉ, p. 166), sempre que for provável que certa ação humana poderá ter como 
resultado a degradação do meio ambiente, não obstante inexistam elementos 
concretos a afirmar a ocorrência deste dano. 

Neste sentido, vale citar Azevedo (p. 119/120), quando assevera que 

“o mundo da precaução é o mundo onde há interrogação, onde os saberes 
são colocados em questão. No mundo da precaução há uma dupla fonte de 
incerteza: O perigo ele mesmo considerado e a ausência de conhecimento 
científico sobre o perigo. A precaução visa a gerir a espera da informação”.

A atuação ex ante proposta pelo princípio da precaução legitima-se, ba-
sicamente, por duas razões elementares. A primeira decorre de estar de acor-
do com a necessidade de promover a equidade entre gerações, propagada pelo 
caput do artigo 225 da Constituição Federal, posto que “se não forem adota-
das medidas preventivas porque os impactos negativos de certa atividade são 
incertos, o custo será pago pelas futuras gerações”. Ademais, legitima-se por 
estar de acordo com o princípio do desenvolvimento sustentável, uma vez que 
sugere que a utilização dos recursos naturais se dê em benefício das necessi-
dades do presente, sem comprometimento da satisfação das necessidades das 
futuras gerações (STEIGLEDER, p. 189). Em síntese, o princípio da precau-
ção visa, ao mesmo tempo, não transferir prejuízos e garantir condições de 
satisfação das necessidades das futuras gerações, atendendo ao princípio da 
solidariedade transgeracional. (FREITAS, p. 238/239)

Como desdobramento de medidas decorrentes da aplicação do princípio 
da precaução, podemos citar, na lição de Leite (p. 47/48), as seguintes ações:

“Defesa contra perigo ambiental iminente, afastamento ou diminuição 
de risco para o ambiente, proteção à configuração futura do ambiente, 
principalmente com a proteção e desenvolvimento das bases naturais de 
existência, e exige, segundo a sua percepção, as seguintes tarefas das 
políticas ambientais do Estado: Implementação de pesquisas no campo 
ambiental, melhoramento e desenvolvimento de tecnologia ambiental, 
construção de um sistema para observação de mudanças ecológicas, im-
posição de objetivos de política ambiental a serem alcançados a médio e 
longo prazo, sistematização das organizações no plano de uma política 
de proteção ambiental, fortalecimento dos órgãos estatais competentes 
para a melhora na execução de planos ambientais, bem como de textos 
legislativos visando a uma efetiva organização política e legislativa de 
proteção ambiental.”
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A aplicação do princípio da precaução tem implicações, ainda, na esfera 
processual, em especial em processos judiciais cujo objeto seja a proteção do 
meio ambiente, quando sugerem a releitura de alguns institutos processuais, 
sendo tal análise que se passa a abordar.

3.3 Implicações da aplicação Processual do Princípio da Precaução

O princípio da precaução, quando aplicado na esfera processual, pode 
implicar em profunda reestruturação dos institutos processuais.

Exemplificativamente, pode-se citar como uma das potencialidades de-
correntes da aplicação de tal princípio em demandas judiciais, a de se pro-
mover a inversão do ônus da prova, transferindo para o responsável pelo em-
preendimento o dever de provar que o mesmo está de acordo com as normas 
ambientais e que não há risco de causar dano ao meio ambiente. Esta inver-
são do ônus da prova, antes da propositura da ação, significa que “o empre-
endedor assume a posição de garante de incolumidade ambiental, devendo 
custear todas as perícias e analises necessárias para fundamentar o Estudo 
de Impacto Ambiental”. Assim, absolutamente legítimo que tal imposição 
seja aplicada quando já houver uma ação judicial em curso. Com efeito, “este 
mesmo raciocínio vem sendo desenvolvido para justificar a inversão do ônus 
da prova ainda na fase investigatória do inquérito civil e na fase judicial, 
quando já ajuizada a ação civil pública”. (STEIGLEDER, p. 191)

Outro exemplo, sendo este intimamente ligado ao objeto deste trabalho, 
refere-se à potencialidade de promover significativa reformulação das tutelas 
de urgência e, por consequência, garantir notável eficácia às ações judiciais 
para defesa do bem ambiental.

Leite propõe a institucionalização dos princípios da precaução e da pre-
venção, em todas as áreas de atuação do Estado, inclusive no aspecto jurisdi-
cional, a fim de que a “tutela jurisdicional seja mais eficiente, com vistas atuar 
de maneira preventiva ou precaucional, evitando a perpetuação do dano ou 
acautelando-se contra a ameaça”. (LEITE, p. 254)

Milaré (p. 959), citando Barbosa Moreira, com propriedade dá a abran-
gência do artigo 1º da LACP, quando sustenta:

“Quando se fala, no art. 1º, em responsabilidade por danos, poderia parecer 
à primeira vista que se trata aqui apenas de procurar o ressarcimento de al-
gum dano já causado. Mas não é disso só que se trata – e até diria que não é 
disso principalmente que se trata – porque estes interesses, entre outras ca-
racterísticas, tem a de que, as mais das vezes, precisam ser protegidos antes 
de consumada a lesão. Isto fica muito nítido no que tange ao meio ambiente 
(...). De modo que a tutela desse tipo de interesse tem de ser essencialmen-
te, primariamente, de natureza preventiva. Ela tem que acudir antes que a 
ameaça se converta em realidade e só secundariamente, subsidiariamente, 
quando não for possível isto, então sim, vamos pensar em uma espécie da 
ficha de consolação, que é a condenação pecuniária”.
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Neste compasso, é necessário que haja comedimento nas exigências to-
cantes ao convencimento do magistrado, no sentido de que deve estar foca-
do muito mais em resguardar o processo ou o direito material dos riscos do 
tempo15, substituindo-se a certeza pela probabilidade, para a concessão da 
medida asseguradora. (ABELHA, p.153)

Dada a natureza do bem ambiental, o que se propõe é uma verdadeira 
redefinição dos parâmetros ensejadores da tutela de urgência. 

Assim, no que concerne ao requisito certeza ou verossimilhança do di-
reito, visto à luz do princípio da precaução, deve ser flexibilizado, havendo 
que se exigir um menor grau de convencimento, bastando a probabilidade. 
No que toca especialmente às medidas urgentes de natureza cautelar, tal fle-
xibilização encontra respaldo inclusive na sumariedade de cognição, uma das 
características das tutelas de urgência, conforme já referido anteriormente. 
Com efeito, “isso se dá em razão do fato de que, como o objetivo da tutela 
urgente cautelar é assegurar e proteger o instrumento (o processo), sem ou-
torgar uma proteção imediata ao direito material (que obviamente é indire-
tamente beneficiado), pelo menos em tese, tanto o autor quanto o réu tem 
interesse na conservação e asseguração do processo”. (ABELHA, p. 151)

De outra banda, no que toca ao requisito urgência, isto é, perigo de 
dano, há que se ter em conta que o dano que se pretende evitar em ações judi-
ciais ambientais é o dano ao meio ambiente, portanto um bem (macro) que é 
de interesse de toda a coletividade, transgeracional e de dificílima reparação. 
Isto implica em considerar ao extremo a noção de dano irreparável ou de 
difícil reparação, numa leitura condizente com o espírito do princípio da pre-
caução, como o é também o da prevenção, conforme anteriormente referido.

Evidente que a abordagem extrema não implica numa posição automá-
tica e exclusiva no sentido de barrar a atividade econômica. Há que se agir, 
sempre, de acordo com os princípios, no caso, de acordo com os princípios 
instrumentais de interpretação constitucional, conforme anotado no final do 
tópico 2.1 deste trabalho, de modo que a concessão de uma tutela de urgência 
não pode causar danos maiores do que aqueles que se pretende evitar, isto 
é, quando o juiz estiver diante da análise dos requisitos, deverá ponderar a 
importância da urgência do interesse das partes, avaliando pela proporciona-
lidade o direito que merece tutela e proteção.

Assim, em que pese a necessidade de ponderação, defende-se que a apli-
cação do princípio da precaução, no que toca às tutelas de urgência, deve 
servir como atenuador do requisito certeza, com substituição pela probabili-
dade, e o requisito periculum in mora deve ser compreendido tendo em conta 
a importância do bem que está em perigo.

15  Sobre a dimensão do tempo do processo, importantes as lições de Marinoni, entusiasta da distribuição dos ônus 
do tempo e da busca de efetividade do processo, como por exemplo quando sustenta que “é chegado o momento 
do ‘tempo do processo’ tomar o seu efetivo lugar dentro da ciência processual, pois este não pode deixar de influir 
sobre a elaboração dogmática preocupada com a construção do processo justo ou com aquele destinado a realizar 
concretamente os valores e os princípios contidos na Constituição da República” (MARINONI, 2002, p. 16)
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Para melhor visualizar a questão, faz-se pertinente colocar alguns ele-
mentos hipotéticos. Visualize-se, por exemplo, um empreendimento devida-
mente licenciado – seja para se instalar, seja para operar – sendo questionado 
judicialmente, por meio de ação civil pública, onde se apontam irregularida-
des no processo de licenciamento e, com respaldo em prova documental – não 
cabal, mas séria enquanto início de prova – pugna-se por tutela de urgência, 
de natureza cautelar, no sentido de suspender a licença ambiental enquanto a 
controvérsia posta nos autos aguarda o enfrentamento pelo Poder Judiciário 
e, assim, o embargo do empreendimento.

No caso supra referido, temos, por um lado, a necessidade de, aten-
dendo ao princípio ambiental da precaução16, para resguardar o bem am-
biental, por mais remota que seja a possibilidade de êxito da demanda, 
posto que, do contrário, corre-se o risco de, caso alcançada a tutela favo-
rável, o bem objeto do litígio perder suas qualidades e, assim, a demanda 
só ter valia para fins de reparação, o que, geralmente, não tem valia para 
o meio ambiente.

Por outro lado, tem-se um empreendimento que, de antemão, já teve ele-
vados custos, gerará vantagens econômicas e empregos e, além do mais, está 
devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.

Há, portanto, relevante conflito de interesses, direitos e princípios (de-
senvolvimento econômico x meio ambiente), que devem ser ponderados já 
no limiar do processo, isto é, no momento de análise do pedido de tutela de 
urgência, sendo que a opção terá efeitos para todo o processo, inclusive po-
dendo inviabilizar a satisfação do interesse que for preterido. 

4. lICenCIamentO ambIental

Neste tópico será analisada a licença ambiental e a presunção de legi-
timidade dos atos administrativos, fixando o segundo elemento que enseja o 
conflito objeto deste texto.

4.1 elementos e natureza Jurídica da licença ambiental

O licenciamento ambiental constitui um dos instrumentos da Polí-
tica Nacional do Meio Ambiente, na forma do artigo 9º, inciso IV da Lei 
6.938/1981, servindo como “importante instrumento de gestão do ambiente, 
na medida em que, por meio dele, a Administração Pública busca exercer 
o necessário controle sobre as atividades humanas que interferem nas con-

16  O presente trabalho não se propõe a analisar a aplicação processual do princípio da prevenção. Tal abordagem 
será evitada não por delimitação do tema, já que, como dito, tais princípios são próximos, mas por limitação quanto 
à extensão do trabalho. Não obstante, vale assinalar que, diante da importância do bem ambiental, se dado empre-
endimento for questionado em juízo e for apontada a concreta possibilidade de dano, seja, v.g., por inexistir EIA-
-RIMA em atividade que o exija, seja por evidente precariedade de tal estudo, parece evidente que a antecipação de 
tutela, em caráter cautelar, para embargo do empreendimento, é medida que se impõe.
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dições ambientais, de forma a compatibilizar o desenvolvimento econômico 
com a preservação do equilíbrio ecológico”. (MILARÉ, p. 534/535)

Nos termos do artigo 8º da Resolução 237/1997 do CONAMA, o licen-
ciamento será feito em três etapas, quais sejam, o licenciamento prévio, de 
instalação e de operação, respectivamente para estabelecer os requisitos pré-
vios do empreendimento e condicionantes para as fases posteriores do pro-
cesso de licenciamento, autorizar a instalação e definir suas condicionantes 
e autorizar o início da operação do empreendimento, quando atendidas as 
condições anteriormente fixadas.

Dentre os requisitos para a concessão do licenciamento, um dos mais 
relevantes – e que está intimamente ligado ao princípio da precaução – é a 
apresentação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório 
de Impacto sobre o Meio Ambiente, nos termos do artigo 3º da Resolução 
237/1997 do CONAMA, sendo este estudo que dará suporte ao procedimen-
to de licenciamento, seja para definir as condicionantes, seja para definir so-
bre o cabimento de concessão da licença. 

Neste sentido, lecionam Oliveira e Guimarães (p. 16) que o EIA/RIMA deve

“anteceder a concessão de licença prévia, que não gera direitos para o re-
querente, mesmo que ele tenha despendido recursos com o planejamento da 
obra ou da atividade. Consiste em uma fase de estudo em que não há enga-
jamento definitivo da Administração com o pedido”.

Tema recorrente sobre a licença ambiental refere-se à sua natureza jurí-
dica, isto é, saber se se trata de autorização ou licença concedida pela Admi-
nistração. A questão está em definir se a licença é ato precário e discricionário 
ou é ato vinculado a um direito subjetivo pré-existente ao exercício da ativida-
de, condicionada ao atendimento de pressupostos legais. Milaré (p. 534) faz a 
distinção entre autorização e licença nos seguintes termos:

“enquanto a autorização envolve interesse, caracterizando-se como ato dis-
cricionário, a licença envolve direito, caracterizando-se como ato vinculado. 
Quer dizer, não há qualquer direito subjetivo à obtenção ou à continuidade da 
autorização, daí porque a Administração pode negá-la ao seu talante, como 
pode cassar o alvará a qualquer momento, sem indenização alguma, enquan-
to a licença resulta de um direito subjetivo do interessado, razão pela qual a 
Administração não pode negá-la e, uma vez expedida, traz a presunção de de-
finitividade. Sua invalidação só ocorre por ilegalidade na expedição do alva-
rá, por descumprimento do titular na execução da atividade ou por interesse 
público superveniente, caso em que se impõe a correspondente indenização”.

A corrente que defende que a licença ambiental trata-se de autorização 
está baseada no fato de que a mesma deve ser renovada e revisada periodica-
mente – o que não ocorreria se fosse licença, posto que esta é ato definitivo, 
bem como que pode ser suspensa ou cancelada pela Administração.

Já a corrente que defende que o termo licença, empregado pelo legisla-
dor, está de acordo com a natureza jurídica do instituto, sustenta que, apesar 
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de ter prazo determinado, goza de estabilidade, donde, para ser suspensa, não 
poderá ser com base em critérios meramente discricionários ou arbitrários, 
bem assim, a necessidade de renovação não descaracterizada sua propriedade 
de estabilidade, já que será renovada quando cumpridos os pressupostos e, no 
que toca à possibilidade de revisão, suspensão ou cancelamento, da mesma 
forma, fica adstrita às hipóteses de haver “interesse público ou ilegalidade 
superveniente ou, ainda, quando houver descumprimento dos requisitos pre-
estabelecidos no processo de licenciamento ambiental”. Assim, trata-se de 
licença que não se confunde com a licença tradicional, modelada pelo Direito 
Administrativo. (MILARÉ, p. 539)

Postas estas considerações, passa-se à análise da presunção de legitimi-
dade dos atos administrativos, como o é a licença ambiental.

4.2 Presunção de legitimidade dos atos administrativos

O Estado, enquanto sociedade política, tem uma finalidade geral, 
que é propiciar que os indivíduos e as demais sociedades possam atingir 
seus fins particulares, logo, o fim do Estado é o bem comum, entendido 
este como “o conjunto de todas as condições de vida social que consin-
tam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana”. 
(DALLARI, p. 107)

Os atos administrativos, tidos como declaração do Estado, portanto, de-
vem estar atrelados a tal finalidade. Assim, “a Administração Pública, por de-
senvolver atividade voltada à realização de interesses da coletividade, encon-
tra-se sob uma disciplina peculiar que impõe certos ônus, restrições, sujeições 
à sua atuação e lhe confere, de outro lado, prerrogativas de que não desfrutam 
usualmente os particulares”. (BANDEIRA DE MELLO, p. 387/388)

Dentre as prerrogativas concedidas à Administração Pública tem-se a 
presunção de legitimidade dos seus atos: os atos administrativos. Esta pre-
sunção de legitimidade significa “a qualidade, que reveste tais atos, de se pre-
sumirem verdadeiros e conformes com o Direito, até prova em contrário. Isto 
é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade; salvo 
expressa disposição legal, dita presunção só existe até serem questionados em 
juízo”. (BANDEIRA DE MELLO, p. 389/390)

Segundo Barroso, pode-se falar, inclusive, em presunção de constitucio-
nalidade dos atos do poder público, posto que se a Constituição, ao definir o 
código de conduta dos Poderes do Estado, permite a cada um a interpretação 
e aplicação nos limites de sua competência, assim, por respeito à indepen-
dência e harmonia entre os Poderes, os demais devem ter uma posição de res-
peito para com a interpretação feita pelos Poder Executivo. Esta presunção 
de constitucionalidade “funciona como fator de autolimitação da atuação 
judicial: um ato normativo somente deverá ser declarado inconstitucional 
quando a invalidade for patente e não for possível decidir a lide com base em 
outro fundamento”. (BARROSO, 2003, p. 360/361)
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Diante das colocações supra, conclui-se que a licença ambiental, por ser 
ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e constitucionalidade. 
Neste sentido, pode-se até agregar maior presunção de lisura à licença am-
biental, posto que para a concessão da mesma faz-se necessário o atendimen-
to à legislação específica que, frisa-se, é deveras restritiva e exigente, sendo 
concedida por órgãos ambientais devidamente constituídos e com finalidades 
específicas e, além disso, tendo como suporte estudos pré-elaborados, que de-
vem abranger todas as peculiaridades, possibilidade e implicações decorren-
tes do empreendimento, conforme já referido.

Aliás, em que pese o presente trabalho pretenda mostrar conflito entre 
o princípio da precaução e a presunção de legitimidade dos atos públicos, a 
verdade é que o ato administrativo denominado licença ambiental tem por 
escopo, especialmente, atender ao princípio ambiental da precaução e da 
prevenção, posto que os estudos que o antecedem servem para propiciar à 
Administração Pública o controle das atividades que possam interferir no 
meio ambiente.

Não obstante as considerações supra, vale destacar que a licença am-
biental – por ter natureza precaucional e preventiva, portanto, objetiva zelar 
pelo bem ambiental – quando mal aplicada, isto é, quando concedida fora 
dos parâmetros e objetivos recomendados, poderá servir para legitimar uma 
atividade poluidora ou degradante, inclusive podendo afastar a responsabili-
dade do degradador.

5. COnsIderações fInaIs

5.1 Dentre os novos direitos sobressai-se o Direito Ambiental e sua principio-
logia muito particular, dentre os quais se destaca o princípio da precaução, 
que por estar conforme à ordem constitucional, deve ser encarado de forma 
privilegiada dentro do sistema jurídico, com aplicação inclusive na seara pro-
cessual, com potencial para reformular os institutos instrumentais, especial-
mente no que concerne às tutelas de urgência;

5.2 O Direito Ambiental, dentre seus institutos, impõe o licenciamento am-
biental como meio de verificação antecipada dos efeitos da instalação de 
empreendimentos sobre o meio ambiente e, sendo a licença ambiental uma 
forma de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade;

5.3 As condições postas delineiam um importante conflito de relevantes inte-
resses, contudo, a hipótese contida neste trabalho impõe a prevalência da con-
servação do interesse de preservação do meio ambiente. A leitura do contexto 
e das normas atinentes recomenda uma posição favorável ao meio ambiente;

5.4 Há que se considerar, ainda, que as questões postas em cotejo são a apli-
cação do princípio da precaução e a presunção de legitimidade dos atos ad-
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ministrativos, logo, é necessário ponderar sobre tais elementos. Ocorre que, 
como já dito, os princípios têm posição privilegiada dentro do nosso sistema 
jurídico, enquanto a presunção de legitimidade dos atos administrativos se-
quer é um princípio. É mera presunção que, como anota a doutrina, pode 
ser desconstituída. Princípios não são desconstituídos: podem, no máximo, 
deixar de ser aplicados quando outro princípio for mais apropriado para so-
lucionar determinado caso, mas jamais podem ser relegados quando confron-
tados com mera presunção;

5.5 As tutelas de urgência, especialmente as de natureza cautelar, têm por es-
copo preservar o objeto do litígio, enquanto o princípio da precaução busca 
preservar o bem ambiental. Nota-se, portanto, que tais institutos possuem 
objetivos muito semelhantes, motivo pelo qual devem ser conjugados em de-
mandas, nas quais lhes é permitido operar. Por tal conjugação irá sobressair o 
objetivo de preservação, de garantia e de conservação. Desta forma, havendo 
um mínimo de chance de prosperar a demanda, o bem deve ser resguardado;

5.6 Do contrário, estar-se-á perdendo o bem objeto do litígio, o que o tornará 
inútil, e, o mais grave, será perdido o bem ambiental, o que poderia ser evita-
do com a aplicação adequada de instrumentos e institutos juridicamente pos-
tos, que para serem aplicados dependeriam, apenas, de sensibilidade quanto 
ao bem a ser tutelado.
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1. IntrOduçãO

O intenso processo de urbanização vivido nos dias atuais tem cada vez 
mais reflexo no meio ambiente, pois, tem contribuído, de maneira significati-
va, para a degradação deste. A insustentabilidade de tal situação reflete-se no 
atual cenário mundial, que, constantemente, discute meios para a busca do 
desenvolvimento sustentável. Desenvolver-se com sustentabilidade não signi-
fica abdicar de todas as modernidades oferecidas pelo avanço da tecnologia, 
mas sim, significa encontrar meios para harmonizar desenvolvimento social, 
tecnológico e econômico, com qualidade de vida e equilíbrio ambiental.

Diante disso, o presente trabalho tem por objeto o estudo das Políticas 
Públicas de Saneamento Básico relacionadas aos resíduos sólidos na cidade 
de Belém, bem como a análise do papel do Ministério Público do Estado do 
Pará na defesa desse direito na referida capital.

Assim, procurar-se-á ressaltar a função constitucional conferida ao Mi-
nistério Público, como defensor de direitos difusos e coletivos, e sua impor-
tância para a defesa do meio ambiente, assim como os meios processuais que 
o órgão pode valer-se para a defesa dos interesses da sociedade.

Em seguida, será analisada a atuação do Ministério Público do Estado 
do Pará, visando a garantia do acesso ao saneamento básico na cidade de 
Belém a partir da verificação de Procedimentos Administrativos instaurados 
no órgão, cujo conteúdo envolvia reivindicações sobre tal direito. Na ocasião, 
será informada, ainda, a rotina interna de tais Procedimentos, e, ainda, a exis-
tência de Ação Civil Pública, em que pleiteava-se serviços de esgotamento 
sanitário em determinada área de Belém.

Por fim, será feita análise das políticas públicas de saneamento básico 
envolvendo resíduos sólidos em Belém, a qual teve por base a realização de 
entrevistas com autoridades da Secretaria Municipal de Saneamento Básico 
(SESAN) e do Departamento de Resíduos Sólidos (DRES), as quais possuem 
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relação com a elaboração e implementação de tais políticas. Analisou-se, ain-
da, dados do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE), Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS) e Departamento 
de Resíduos Sólidos (DRES), acerca das atividades associadas aos resíduos 
sólidos desenvolvidas na cidade de Belém. 

2. mInIstérIO PúblICO COmO defensOr dOs dIreItOs dIfusOs e COletIvOs

Pode-se dizer que a consequência natural do ser humano é a sua evolu-
ção. Esse processo de evolução – tecnológica, social e cultural – culminou no 
surgimento de novos anseios e necessidades e, consequentemente, na criação 
de novos direitos que inauguraram um novo contexto mundial. O surgimento 
desses novos direitos inspiraram a criação de constituições mais garantistas, 
em que passou-se a reconhecer o homem como sujeito de direitos e a impor-
tância de seu bem estar.

Nesse contexto, criou-se a Constituição Federal de 1988, a qual traz em 
seu bojo uma série de direitos fundamentais, que têm por objetivo a constru-
ção de uma sociedade mais justa e igualitária. Esses direitos, por represen-
tarem garantias fundamentais aos indivíduos, possuem força constitucional 
capaz de interferir no modo de atuação do Estado, pois este passou a ter obri-
gatoriedade de observar o conteúdo dos direitos fundamentais a fim garantir 
condições de vida digna aos indivíduos. 

Os direitos fundamentais são resultado de um processo lento e gradativo 
de evolução dos valores humanos e sociais, e refletem a consagração de impor-
tantes conquistas que conduziram a um novo contexto mundial, de respeito 
a valores fundamentais do ser humano. São direitos relacionados intrinseca-
mente a valores humanos, inserindo novo significado à realidade mundial, pois 
expandem a importância do conceito de bem-estar, de proteção ao meio am-
biente e de exigibilidade de políticas voltadas para promoção do ser humano. 

Importante destacar que o surgimento de novos direitos está vinculado 
ao surgimento de novas necessidades. Assim, para que seja construído um 
ordenamento jurídico justo e eficaz, capaz de prestar a devida tutela material, 
devem ser acompanhados o dinamismo e a intensidade das relações sociais, 
bem como os valores que compõem a sociedade, sendo necessária intensa 
intervenção estatal para se atingir os preceitos explícitos na Constituição Fe-
deral, principalmente com o desenvolvimento de políticas que visem a efeti-
vação dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, importa ressaltar a proteção constitucional conferida ao 
meio ambiente, ao qual foi dedicado, inclusive, capítulo próprio, no art. 225 
da Constituição Federal. Reconheceu-se sua indispensabilidade à sobrevivên-
cia humana, associando-se a condição de bem-estar com a qualidade do lugar 
habitado. Assim, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, tor-
nou-se obrigatória a instituição de políticas voltadas para a proteção do meio 
ambiente, pois a qualidade deste é fator preponderante na busca pela quali-
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dade de vida. Desse modo, as necessidades do homem, flora e fauna devem 
ser analisadas conjuntamente a fim de ser criada convivência harmônica e 
duradoura entre homem e natureza, fazendo-se necessário o desenvolvimento 
de atividades que primem pelo equilíbrio dos ecossistemas.

Diante de tal cenário, necessário mencionar a figura do Ministério Pú-
blico, órgão de defesa dos interesses da sociedade, considerado essencial à 
função da justiça. Segundo o art. 127, caput, da Constituição Federal, é res-
ponsável, dentre outras funções, pela defesa dos interesses sociais e individu-
ais indisponíveis. Destaca-se, ainda, que referido órgão possui autonomia e 
independência, devendo atuar, sempre, no sentido de defender os direitos e 
garantias da sociedade, dentre eles, o meio ambiente. 

Conforme aduz o art. 129, III, da Constituição Federal, cabe ao Minis-
tério Público “promover o inquérito civil e a Ação Civil Pública, para a pro-
teção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos”. O inquérito civil e a Ação Civil Pública, presentes na Lei 
nº 7.347/1985, foram criados, com objetivo de efetivar a responsabilização 
por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artís-
tico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

Essa possibilidade de o Ministério Público acionar o judiciário quando 
estão em jogo direitos considerados fundamentais à existência do ser huma-
no, reforça a realidade constitucional contemporânea, pois o Estado tende a 
oferecer suporte material e processual para possíveis ataques a interesses ine-
rentes à sociedade. Desta forma, a lei da Ação Civil Pública oferece suporte 
processual para defesa de interesses difusos e coletivos.

A proteção aos direitos considerados essenciais para a vida em socieda-
de deveria ser objeto de especial atenção por parte da Administração Pública, 
a qual possui obrigatoriedade de direcionar sua atuação para promoção dos 
direitos considerados fundamentais, pois, sendo a instituidora de políticas 
públicas, é dela a priorização e concretização das garantias constitucionais 
estabelecidas. Assim, merece destaque a função conferida ao Ministério Pú-
blico na Constituição Federal, de órgão defensor dos interesses da sociedade, 
com autoridade para exigir do Estado a efetivação dos direitos fundamentais.

3. análIse da atuaçãO dO mInIstérIO PúblICO dO estadO dO Pará Para garantIa 
dO saneamentO básICO em belém

Sabe-se que o desenvolvimento urbano é realidade latente, e a não ob-
servância de políticas públicas relacionadas com sua sustentabilidade com-
prometem a qualidade de vida dos habitantes de uma cidade bem como o 
equilíbrio ambiental do espaço habitado. Nesse contexto, o saneamento bá-
sico pode ser visto como meio de amenização dos problemas decorrentes da 
urbanização, principalmente por estar relacionado com as condições estéticas 
e de higiene das cidades, as quais possuem intrínseca relação com a qualidade 
de vida de cada habitante.
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A cidade, como espaço de interação e desenvolvimento do ser humano, 
deve propiciar condições favoráveis ao alcance do bem-estar, da qualidade de 
vida, e, principalmente, da dignidade da pessoa humana. Aliás, este pode ser 
o principal fundamento de exigibilidade das políticas públicas de saneamento 
básico, pois, o direito fundamental à dignidade da pessoa humana é pressupos-
to para exigência de outros direitos considerados essenciais para seu alcance.

Por estar relacionado à direitos fundamentais do homem, e por ser di-
reito pertence à coletividade indistintamente, o acesso ao saneamento básico 
pode ser considerado direito difuso, sendo inerente ao ser humano, pois está 
relacionado à atividades existenciais básicas, como alimentação, lazer, saúde 
etc. Desse modo, merece destaque a possibilidade de o Ministério Público, 
como agente defensor dos interesses da sociedade, atuar no sentido de tor-
nar realidade o acesso ao saneamento básico, exigindo do Estado ações que 
garantam condições de vida digna à população afetada pela ausência dos 
serviços considerados essenciais à sobrevivência humana.

Assim, passará a ser analisada a atuação do Ministério Público do Esta-
do do Pará no que tange à defesa do direito do acesso ao saneamento básico 
na cidade de Belém a partir da análise de sua atuação judicial, por ajuizamen-
to de Ações Civis Públicas, e extrajudicial, por instauração de Procedimentos 
Administrativos, que traziam em seu bojo reivindicações por implantação de 
políticas de saneamento básico.

No que diz respeito à instauração de Procedimentos Administrativos 
que tinham por objeto ações de saneamento básico, observou-se que qualquer 
cidadão, insatisfeito com a omissão do Poder Público, dirigia-se ao órgão e, 
a partir das declarações prestadas, iniciava-se um Procedimento Administra-
tivo. A partir daí, tinha início um processo de averiguações e esclarecimen-
tos, na tentativa de se buscar a solução mais plausível em face da autoridade 
omissa, que melhor beneficiaria o cidadão, o que era feito por meio de reu-
niões entre a população atingida, a autoridade competente e o representante 
do Ministério Público.

Da verificação individual dos Procedimentos existentes no referido ór-
gão, no período de janeiro a abril do ano de 2010, constatou-se a existência 
de 41 Procedimentos Administrativos em andamento, de 1998 a 2009, envol-
vendo a cidade de Belém, que tinham como objeto principal reivindicações 
de ações de saneamento básico. Essa análise individual ocorreu pelo fato de 
o órgão não apresentar banco de dados interno acerca da quantificação e 
tramitação dos Procedimentos instaurados.

Necessário esclarecer que não foi possível quantificar quantos Procedi-
mentos Administrativos envolvendo saneamento básico já foram concluídos, 
pois, como dito, o órgão não apresentara banco de dados interno sobre as 
instaurações ali realizadas. Portanto, a pesquisa deteve-se nos Procedimentos 
que estavam em andamento, sendo estes analisados de maneira individual, 
em que pode ser verificada a dinâmica de movimentação dos mesmos.

Da análise, pôde-se averiguar que a maioria dos Procedimentos, cerca 
de 63% tinham por objeto serviços de drenagem, como desentupimento de 
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bueiros e capinação de áreas para desobstruir a passagem de água. Isso por-
que, a ausência dos referidos serviços causava transtornos aos moradores das 
áreas, principalmente com o advento do período chuvoso, quando o trânsito 
de pedestres ficava comprometido, devido a constantes alagamentos.

O sistema de drenagem urbana é de fundamental importância para o 
funcionamento das cidades. Isso porque, a falha nesse sistema gera inunda-
ções, causando enormes danos à sociedade, ao meio ambiente e à economia. 
Os principais impactos decorrentes das inundações sobre a população são: 
prejuízo de perdas materiais e humanas, interrupção da atividade econômica 
das áreas inundadas, contaminação por doenças de veiculação hídrica como 
a leptospirose e a cólera, e contaminação da água pela inundação de depósi-
tos de material tóxico, estações de tratamento, dentre outros1.

Em relação ao serviço de abastecimento de água, constatou-se que, do 
total de Procedimentos Administrativos existentes sobre saneamento básico, 
apenas 7% reivindicavam referido serviço, sendo que um fazia referencia à 
ausência total de prestação, outros apontavam sua má qualidade, havendo 
interrupções diárias constantes, o que dificultava o desenvolvimento de ativi-
dades essenciais básicas.

Segundo dados do IBGE2, no Brasil, o número de domicílios atendidos 
pelo serviço público de abastecimento de água aumentou de 78% para 83% 
Na cidade de Belém, cerca de 91% da água distribuída pelo sistema de abas-
tecimento é tratada, contudo, o número de domicílios não atendidos pelo 
serviço ainda é considerado elevado.

O principal benefício que a água proporciona à saúde pública é a pre-
venção de doenças infecciosas intestinais e helmintíases. Tais doenças atingem 
principalmente crianças até 05 anos de idade, causando, assim, sérios danos no 
crescimento e no desenvolvimento de aptidões, visto que levam à desnutrição3.

Sobre os resíduos sólidos, 9,75%, dos Procedimentos de saneamento 
básico tratavam do assunto, e todos tinham como característica principal o 
depósito irregular dos mesmos em via pública ou em terrenos baldios, bem 
como a ineficiência da prestação do serviço de recolhimento, o que levava ao 
acúmulo de lixo, e, consequentemente, causava danos estéticos, além de atrair 
vetores transmissores de doenças.

Existiam, ainda, Procedimentos, 9,75%, cuja reivindicação pautava-se 
em implementação de rede de esgoto ou, ainda, realização sua de limpeza, 
o que estava comprometendo, segundo relato de moradores constantes nos 
Procedimentos, a salubridade e o conforto ambiental dos que habitavam as 
proximidades do local. Nesse sentido, cabe destacar que é nesse sistema em se 

1  BARROS, Mario Tadeu Leme de. Drenagem Urbana: Bases Conceituais e Planejamento. In: PHILIPPI JR, A. 
Saneamento saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento sustentável. Barueri, SP: Manole, 2005, 
p. 236;
2  IBGE. 2000. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB. Rio de Janeiro.Disponível:<http://www.ibge.gov.
br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/pnsb.pdf>. Acesso em: 14.03.2010;
3  PHILLIPI JR., Arlindo. Resíduos Sólidos: Características e Gerenciamento. In: PHILIPPI JR. Saneamento, 
saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005, p. 394;
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encontra o maior déficit de domicílios atendidos. Dados indicados por Netu-
no Leão4, apontam que no ano de 2007, dos 48 bairros da cidade de Belém, 
apenas 5 possuíam ampla cobertura da rede pública de esgoto: Campina, Re-
duto, Fátima, Umarizal, Telégrafo e Barreiro. Haveriam, ainda, 11 bairros 
com cobertura parcial de rede de esgoto: Cidade Velha, Batista Campos, Na-
zaré, São Braz, dentre outros. 

Por fim, necessário fazer referência aos Procedimentos que tinham por 
objeto pavimentação asfáltica, aproximadamente 9,75%, os quais, apesar de 
não estarem diretamente ligados aos serviços básicos de saneamento básico, – 
que compreendem serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
manejo das águas pluviais e a limpeza pública ou manejo dos resíduos sólidos– 
facilitam captação de água e esgoto, oferecendo infra-estrutura para tanto5.

Pôde-se observar que as áreas periféricas possuíam maior número de 
reivindicações para prestação de serviços de saneamento básico. Havia de-
mora para atendimento das reivindicações por parte dos órgãos municipais 
responsáveis, ou, quando havia o atendimento, este mostrava-se insuficiente, 
fazendo com que referidos procedimentos persistissem. Tais áreas, por serem 
mais afastados da área central da cidade, careciam de maior atenção por par-
te do Poder Público municipal.

A partir da instauração dos referidos Procedimentos, eram realizadas 
reuniões com os órgãos municipais responsáveis por cada serviço solicitado, 
ocasião em que estes prestavam esclarecimentos sobre a ausência ou deficiên-
cia do serviço prestado bem como comprometiam-se a buscar soluções para 
o problema exposto. Ocorre que, como pôde ser observado, na maioria dos 
procedimentos, o compromisso de solução do conflito era assumido, contu-
do, não era cumprido, ora pelo não comparecimento do Poder Público res-
ponsável às reuniões marcadas ou, ainda, pelas justificativas de insuficiências 
de recursos, quando informavam que determinadas obras só poderiam ser 
realizadas se estivessem inseridas no plano financeiro do Município, fazendo 
com que os serviços requeridos tivessem que aguardar o exercício financeiro 
do ano seguinte.

Diante disso, importante destacar que em alguns momentos, torna-se 
inevitável recorrer-se à tutela jurisdicional do Estado, pois a tentativa de reso-
lução extrajudicial mostra-se ineficaz, fazendo com que haja persistência dos 
problemas e de determinados transtornos relacionados a eles. Nesse sentido, 
identificou-se Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Esta-
do do Pará (Processo nº 2008.1.043600-3) contra o Estado do Pará, Compa-
nhia de Água e Saneamento do Pará (COSANPA), e Prefeitura Municipal de 
Belém, na qual requereu-se a realização de obras de esgotamento sanitário, 

4  LEÃO, Netuno; ALENCAR, Carla, VERISSIMO, Adalberto. Belém Sustentável 2007. Instituto do Homem e 
Meio Ambiente da Amazônia, 2007, p. 77.
5  BERNARDES, R. S., Infra-estrutura para salubridade ambiental. Apostila do Curso de Pós-Graduação latu 
sensu em Reabilitação Ambiental Arquitetônica e Urbanística – Universidade de Brasília. Brasília – DF, 2008, p. 15.
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como construção de fossa séptica coletiva e serviços terraplenagem e pavi-
mentação asfáltica, em determinada área de Belém. A ação encontra-se em 
andamento na 2ª Vara de Fazenda de Belém. 

Importa destacar que a Ação Civil Pública identificada foi oriunda de 
Procedimentos Administrativos instaurados Ministério Público, mas que não 
deram resultado, e a recorribilidade à tutela jurisdicional foi o meio encontra-
do para exigibilidade dos serviços acima indicados.

A existência de 41 Procedimentos Administrativos envolvendo sanea-
mento básico em andamento – alguns datando de 1998 – e uma Ação Ci-
vil Pública envolvendo a mesma problemática, permitem inferir atuação 
ineficiente do Ministério Público, principalmente pelo fato de apenas uma 
Promotoria ser responsável por questões que envolvem saneamento básico. 
Contudo, aliado a esse fato, deve ser ressaltada, também, a postura de moro-
sidade com que o Poder Público municipal responsável atuava na tentativa de 
resolução dos problemas apresentados, pois era comum observar a criação de 
subterfúgios para escusa de obrigação.

Assim, em que pese a priorização da via extrajudicial pelo Ministério 
Público do Estado do Pará, quando da existência de questões que envolvem 
saneamento básico, pelo fato de estas apresentarem caráter de imediatidade 
de atendimento, principalmente diante da realidade do judiciário brasileiro, 
no qual, em determinadas situações, há demora no atendimento da prestação 
jurisdicional, é necessário haver maior cooperação entre as Promotorias de 
Justiça do Meio Ambiente de Belém, para agilizar a conclusão dos Procedi-
mentos Administrativos.

Portanto, em relação à demora na conclusão dos Procedimentos Admi-
nistrativos, dois aspectos devem ser ressaltados: o Poder Público municipal 
não estaria completamente comprometido em efetivar meios de vida digna e 
de equilíbrio do meio ambiente, pois questões envolvendo saneamento básico 
deveriam ser prioridade de toda Administração Pública, principalmente por 
relacionar-se à salubridade local e saúde da sociedade; outro aspecto impor-
tante é que apenas uma Promotoria é responsável por questões que envolvam 
saneamento básico, além de ser responsável por outros assuntos que envol-
vam questões urbanas. A importância que envolve o tema em análise, deveria 
servir de estímulo para haver maior cooperação entre as Promotorias de Meio 
Ambiente de Belém a fim de garantir celeridade no atendimento de interesses 
tão essenciais para o ser humano.

Assim, percebe-se que o Ministério Público tem cumprido seu papel de 
defesa dos interesses da população no que tange à exigibilidade de serviços 
de saneamento básico. Todavia, em face da realidade observada, pois ape-
nas uma Promotoria é responsável pelo andamento dos Procedimentos que 
envolvam referidos serviços, é possível inferir atuação insuficiente do órgão, 
levando-se em consideração a natureza dos Procedimentos. De outro lado, 
faz-se necessário maior atuação do Poder Público municipal no cumprimento 
das situações de omissão, envolvendo saneamento básico, levadas ao conhe-
cimento da Promotoria, pois são serviços essenciais para preservação de uma 
vida com dignidade.
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4. análIse da ImPlementaçãO das POlítICas de saneamentO básICO relaCIOnadas 
à COleta, tratamentO e dIsPOsIçãO fInal dOs resíduOs sólIdOs em belém

A existência de novos padrões de consumo, somado ao crescimento da 
população, trouxeram consigo a crescente produção de resíduos sólidos. Essa 
realidade está presente em diversos lugares do mundo, o que engloba a capital 
paraense. 

É comum a presença de resíduos sólidos dispostos de maneira inadequada 
nas vias públicas de Belém, causando transtornos ao aspecto urbano, pois, den-
tre outras consequências, compromete a salubridade e a estética local. Diante 
disso, procurou-se averiguar a atuação do Poder Público municipal em relação 
à implementação de políticas públicas envolvendo resíduos sólidos em Belém. 
Para tanto, foram realizadas entrevistas com autoridades municipais ligadas às 
atividades relacionadas aos resíduos sólidos, bem como foram analisados dados 
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), alguns dados 
fornecidos pelas autoridades municipais entrevistadas, contendo informações 
acerca das atividades realizadas pelo Município, assim como dados do IBGE. 

Na cidade de Belém o órgão municipal responsável pelas ações de sane-
amento básico envolvendo resíduos sólidos é a Secretaria Municipal de Sa-
neamento (SESAN), que realiza suas atividades por meio do Departamento 
de resíduos sólidos (DRES), sendo este responsável por desenvolver o plane-
jamento, a execução, a coordenação, o controle e a avaliação das atividades 
relacionadas às políticas, procedimentos e diretrizes dos resíduos sólidos e 
limpeza urbana de Belém6.

As atividades relacionadas aos resíduos sólidos desenvolvidas na cidade 
de Belém são feitas por meio do DRES, e compreendem serviços de coleta 
de entulho e de lixo domiciliar porta a porta, coleta seletiva de lixo, limpeza 
mecanizada através de contêineres, serviços de limpeza urbana envolvendo 
varrição manual e desobstrução de vias, abertura de valas, capinação e ras-
pagem de vias e logradouros, limpeza de canal, desobstrução do sistema de 
drenagem, acondicionamento e destino final dos resíduos das feiras livres e 
mercados e o gerenciamento do aterro sanitário do Aurá7.

Os resíduos sólidos gerados no Município são de origem domiciliar e 
industrial, advindos de atividades comerciais e de prestação de serviços, resí-
duos hospitalares, provenientes dos serviços de saúde, além de materiais iner-
tes resultantes da construção civil e de outros setores, como, por exemplo, os 
resultantes dos serviços de capinação, raspagem etc, que são os entulhos.

Em entrevista realizada com o Diretor do Departamento de Resíduos 
Sólidos da SESAN, Janary Fonseca Pinheiro8, este informou que o Muni-

6  SECRETARIA Municipal de Saneamento – SESAN. Modelo atual dos Serviços de Limpeza Urbana. Belém 
(PA), 2009;
7  Departamento de Resíduos Sólidos - DRES, 2008. Serviços de Limpeza Urbana Realizados na Bacia Hidrográfica 
da Estrada Nova.
8  FONSECA, Janary Pinheiro.Políticas Públicas de Saneamento Básico Relacionadas aos Resíduos Sólidos em 
Belém. Belém, 2010. Entrevista concedida a C. B. L. Pryscylla em 19 de abril de 2010.
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cípio de Belém é responsável pelos resíduos sólidos domiciliares, bem como 
pelos advindos de atividades relacionadas com a limpeza da cidade, como 
capinação e raspagem de vias, limpeza de canais, podas de árvores etc. Es-
tabelecimentos como aeroportos, portos, terminais rodoviários, indústrias, 
supermercados e estabelecimentos bancários são responsáveis pelos resíduos 
que produzem, devendo contratar empresas que realizem a coleta e o trans-
porte dos resíduos

Não haveria razoabilidade de o Município assumir todos os tipos de 
resíduos gerados em seu território, principalmente levando-se em considera-
ção a existência dos grandes geradores de resíduos sólidos, pois isso poderia 
comprometer a prestação do serviço de coleta domiciliar além de demandar 
maiores investimentos na área, comprometendo, ainda, a distribuição de in-
vestimentos em outros setores importantes para o funcionamento da cidade, 
tais como saúde e educação.

O serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares não é prestado dire-
tamente pela Prefeitura, mas sim por meio de empresas terceirizadas, que re-
alizam a coleta e o transporte dos resíduos citados, quais sejam “Terraplena”, 
a qual é responsável pela parte central da cidade (composta por aproximada-
mente 20 bairros – Lote 1), e “Belém Ambiental”, que é responsável pela área 
periférica do Município (composta por aproximadamente 56 bairros – Lote 2).

O Município também não é responsável pela coleta de entulhos prove-
nientes da construção civil, estes são de responsabilidade de seus geradores. 
Contudo, não foi possível esclarecer a destinação final desses resíduos, ha-
vendo divergência de informações por parte das autoridades entrevistadas, 
quais sejam, Diretor do Departamento de Resíduos Sólidos da SESAN, Ja-
nary Fonseca Pinheiro, e Técnico responsável pelo DRES, Orlando Gomes9. 
O que pode ser afirmado é que esse material é utilizado para aterrar áreas 
alagas10. Desse modo, não há como analisar se estaria havendo adequação 
com a Resolução nº 307/2004 do CONAMA, a qual proíbe que os resíduos 
advindos da construção e demolição sejam depositados em aterros sanitários, 
tendo em vista eles serem produzidos em grande quantidade, sendo compos-
tos de materiais como tijolos, argamassa, pedras, papeis etc, ou seja, materiais 
pesados, de difícil decomposição, que, se não tratados, ocuparão por período 
indeterminado o meio ambiente.

Os resíduos gerados pelas casas de saúde tanto da rede pública munici-
pal quanto da rede privada, devido a natureza e periculosidade dos mesmos, 
são coletados por empresas especializadas, destacando-se que os serviços de 
coleta prestados por empresas contratadas são fiscalizados pelos DRES, e as 
mesmas devem estar cadastradas na SESAN. A coleta de resíduos sólidos de 
saúde gerados pela rede pública municipal é realizado pelas empresas “Clean 

9  GOMES, Orlando. Políticas Públicas de Saneamento Básico Relacionadas aos Resíduos Sólidos em Belém. Belém, 
2010. Entrevista concedida a C. B. L. Pryscylla em 26 de abril de 2010;
10  SECRETARIA Municipal de Saneamento – SESAN, op. cit.;
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Service” e “Cidade limpa”, ambas terceirizadas e especializadas nesse tipo de 
coleta. Esses resíduos não são, de imediato, depositados diretamente no solo, 
antes são incinerados em unidade de incineração e posteriormente deposita-
dos no Aterro Sanitário do Aurá11.

O Aterro Sanitário do Aurá, localizado na cidade Ananindeua, no bair-
ro de Santana do Aurá, é o destino final dos resíduos sólidos produzidos no 
Município de Belém, Ananindeua e Marituba12. No local, são depositados 
resíduos domiciliares e os advindos de alguns estabelecimentos privados, bem 
como os resultantes dos serviços de limpeza pública, tais como varrição, poda 
de árvores, raspagem etc. O complexo de tratamento e destino final dos resí-
duos sólidos é composto por duas células de recebimento de resíduos, uma 
destinada aos domiciliares e outra para os hospitalares13. Importante ressaltar 
que referido aterro fica a cerca de 2 quilômetros de distancia dos Lagos Água 
Preta e Bolonha, principais fontes de abastecimento de água de Belém14, fato 
que deveria despertar a atenção do Poder Público Municipal, levando-se em 
consideração a possibilidade de contaminação dos lagos. 

Pesquisa realizada pelo Instituto de Meio Ambiente da Amazônia 
(IMAZON) apontou que a coleta de lixo em Belém está acima da média do 
Brasil, contudo, o tratamento e o destino final que recebem são precários, 
pois, além do Aterro Sanitário do Aurá receber os resíduos sólidos produzido 
em Belém, Ananindeua e Marituba, estes são depositados  no local sem qual-
quer tratamento15. Dados do SNIS16 indicam que no período de 2003 a 2007 
foi constatada a existência de adultos e crianças desenvolvendo atividades de 
catadores (Gráficos 1 e 2), devendo ser ressaltado principalmente a presença 
de crianças no local, sendo-lhes retirado o direito ao desenvolvimento sadio 
e com qualidade de vida, que deveria, inclusive, abranger todo e qualquer ha-
bitante, o que só reforça a necessidade de a Prefeitura desempenhar maiores 
esforços para inclusão social dessas pessoas, e a ampliação da coleta seletiva 
pode ser um caminho para esse alcance.

11  Departamento de Resíduos Sólidos - DRES, op. cit.
12  LEÃO, op. cit., p. 53.
13  FONSECA, Janary Pinheiro. Metodologia Para o Gerenciamento Integrado Saudável dos Resíduos Sólidos da 
Bacia da Estrada Nova do Município d Belém/PA. 2009. 192 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – 
Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará, Belém, 2009, p. 89.
14  LEÃO, op. cit., p. 57;
15  LEÃO, op. cit., p. 54.
16 SNIS, 2003. Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Brasília.Disponível em:<http://www.snis.gov.
br/arquivos_snis/5_DIAGNOSTICOS/5.2_Residuos_solidos/5.2.2_Diagnostico2003/Planilhas_em_excel/2003_
D2_Planilhas_em_excel.zip>. Acesso em 22.04.2010; SNIS, 2004. Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos. Brasília. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/arquivos_snis/5_DIAGNOSTICOS/5.2_Residuos_so-
lidos/5.2.3_Diagnostico2004/2004_D3_Planilhas_em_excel.zip>. Acesso em 22.04.2010; SNIS, 2005. Diagnóstico 
do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Brasília. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/arquivos_snis/5_DIAG-
NOSTICOS/5.2_Residuossolidos/5.2.4_Diagnostico2005/RSD04_Planilhas.zip>. Acesso em: 22.04.2010; SNIS, 
2006. Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Brasília.Disponível em: <http://www.snis.gov.br/ar-
quivos_snis/5_DIAGNOSTICOS/5.2_Residuos_solidos/5.2.5_Diagnostico2006/Diagnostico_RSU_2006_Parte2.
zip>. Acesso em 22.04.2010; SNIS, 2007. Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Brasília. Disponí-
vel em: <http://www.snis.gov.br/arquivos_snis/5_DIAGNOSTICOS/5.2_Residuos_solidos/5.2.6_Diagnostico2007/
RSD06_Planilhas.zip>. Acesso em 22.04.2010.
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Apesar de haver indicação que houve diminuição da presença de cata-
dores maiores de 14 anos no Aterro Sanitário, o número encontrado ainda é 
elevado, sendo quantificados aproximadamente 615 catadores desenvolvendo 
atividades no local, as quais não obedecem quaisquer padrões de proteção, 
e são realizadas como meio de obtenção de renda, o que, ressalta-se, embasa 
a necessidade de ampliação da coleta seletiva para toda a cidade de Belém.

Merece atenção dados do SNIS17, indicando que atividades de limpeza 
de lotes vagos, coleta de pneus velhos, coleta de pilhas e lâmpadas fluorescen-

17  SNIS, op. cit.

Gráfico 1 – Presença de catadores menores de 
14 anos no aterro sanitário do Aurá. Fonte: 
SNIS. Acesso em 22.04.2010.

Gráfico 2 – Presença de catadores menores de 
14 anos no aterro sanitário do Aurá. Fonte: 
SNIS. Acesso em 22.04.2010.
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tes não eram prestadas pela prefeitura ou por empresa contratada. A limpeza 
de lotes vagos é importante medida para manter a salubridade e preservar a 
estética local, mesmo porque, a existência de locais assim serve de depósito de 
entulho pelos moradores, chegando, inclusive a atrair vetores que transmitem 
doenças, colocando em risco a saúde dos que vivem em suas proximidades. A 
inexistência de coleta de pneus velhos, de pilhas e baterias e lâmpadas fluo-
rescentes deixa transparecer certo descaso do Poder Público municipal, pois 
estes tipos de materiais apresentam componentes potencialmente poluidores, 
a exemplo do mercúrio, metal pesado e tóxico, que pode causar danos ao 
sistema nervoso, aos pulmões, comprometendo, em suma, a integridade físi-
ca do ser humano, além de gerar danos ao meio ambiente. Já os pneus sem 
qualquer atividade, além do espaço físico que ocupam, possuem tempo de 
desintegração indeterminado.

No que concerne à coleta de resíduos sólidos domiciliares realizada na 
capital, pôde-se observar que do ano de 2003 a 2007 houve aumento da po-
pulação total atendida por esse serviço (Gráfico 3), entretanto, desse total, 
apenas 37% da população recebia o serviço diariamente (Gráfico 4), e a maio-
ria, cerca de 61%, era atendida apenas duas ou três vezes por semana. Nesse 
mesmo período, existe, ainda, informação de que a coleta de resíduos sólidos 
foi ampliada, chegando a atingir percentual de 100% (Gráfico 5).

Apesar de haver indicação de aumento do percentual da população 
atendida, importa destacar o baixo percentual de quem é atendido diaria-
mente, levando-se em consideração que a produção de resíduos sólidos pela 
sociedade é diária, e a demora na prestação do serviço de coleta leva ao acú-
mulo desses resíduos nas residências, o que incentiva uma parte da população 
a depositá-los de maneira inadequada em vias públicas. Desse modo, mesmo 
que a cobertura da coleta de resíduos sólidos tenha atingido percentual de 
100%, deve ser levado em consideração que a maioria da população não é 
atendida diariamente pelo serviço de coleta de resíduos.

Gráfico 3 – População total de Belém atendida 
pelo serviço de coleta domiciliar de resíduos sóli-
dos. Fonte: SNIS. Acesso em 22.04.2010.
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Essa realidade foi apontada, inclusive, pela Coordenadora de Projetos 
de Educação Ambiental do DRES, Elvira Pinheiro de Oliveira18, ao informar 
que um dos principais desafios enfrentados são os hábitos inapropriados da 
população, que lança lixo e entulho diretamente no solo. Dessa forma, existe 
atuação no sentido de alertá-la acerca dos problemas relacionados com tais 
atitudes, pois inviabilizam a manutenção da salubridade do espaço urbano, 

18  OLIVEIRA, Elvira Pinheiro de. Políticas Públicas de Saneamento Básico Relacionadas aos Resíduos Sólidos em 
Belém. Belém, 2010. Entrevista concedida a C. B. L. Pryscylla em 27 de abril de 2010;

Gráfico 4 – População de Belém atendida diaria-
mente pelo serviço de coleta de resíduos domici-
liares. Fonte: SNIS. Acesso em 22.04.2010.

Gráfico 5 – Taxa de cobertura da coleta de resídu-
os sólidos domiciliares e públicos em Belém. Fon-
te: SNIS. Acesso em 22.04.2010.
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bem como sua própria qualidade de vida. Assim, são realizados programas de 
educação ambiental a fim de conscientizar a população sobre a importância 
da coleta seletiva como meio de redução de custo da coleta de lixo, aumen-
tando o tempo de vida útil do aterro sanitário, além de gerar renda para os 
trabalhadores que comercializam os materiais recicláveis. Esses programas 
são desenvolvidos, principalmente, em locais da cidade identificados como 
pontos críticos de acúmulo de lixo e entulho, como por exemplo, na Travessa 
Castelo Branco entre Mundurucus e Silva Castro, na Travessa 14 de Abril, 
entre Mundurucus e Silva Castro,Travessa 09 de Janeiro entre Fernando Gui-
lhon e São Miguel, na Avenida Generalíssimo Deodoro c/ Caripunas, na Av. 
Quintino Bocaiúva com Mundurucus, dentre outros19.

Apesar de ter sido informado sobre a realização de programas de edu-
cação ambiental, faz-se necessário que estes sejam estendidos para toda cida-
de, independente da quantidade de resíduos encontrados nos locais, pois tal 
assunto é pertinente a toda sociedade. Tal medida poderia, inclusive, ser tida 
como preventiva, considerando-se a relevância do tema e as repercussões de 
seu descaso.

Constatou-se a existência de coleta seletiva de resíduos sólidos em Be-
lém. Essa ação é realizada pela Associação de Catadores de Coleta Seletiva 
de Belém, a qual é composta por catadores que desenvolviam suas atividades 
no Aterro Sanitário do Aurá, em meio a condições ínfimas de salubridade, 
sob risco de comprometimento de sua integridade física. A Associação recebe 
apoio da Prefeitura, a qual oferece o apoio operacional, com a disponibiliza-
ção de veículos para transporte do material separado para coleta, bem como 
é responsável pela fiscalização de tal atividade. Destacando-se, portanto, além 
do benefício ambiental propiciado pela coleta seletiva, com a redução de resí-
duos depositados no referido aterro, o lado social de tal medida, pois permite 
geração de renda para os catadores que realizam a coleta seletiva, facilitando 
a inclusão social.

O modelo de coleta seletiva empregado no Município é o “porta-a-
-porta”, e é realizada nos bairros de Nazaré e Umarizal, contudo, estabele-
cimentos bancários, industriais, condomínios etc, também podem participar 
da ação, devendo, para tanto, informar ao DRES o interesse de ingressar no 
projeto. Nesse modelo de coleta, a população envolvida deve separar os resí-
duos sólidos conforme sua natureza, e aqueles com características recicláveis 
são entregues aos coletores, que deslocam-se até os locais onde é realizada a 
coleta seletiva para obtenção do material separado.

A coleta seletiva é um meio de serem reduzidos impactos ambientais, 
podendo, ainda, ser apontada como uma forma de promover a sustentabi-
lidade, pois não há simples despejo de qualquer tipo de resíduo sólido no 
meio ambiente. Os materiais recicláveis como papeis, metais, vidros, plásticos 
etc, são separados para serem reaproveitados. Em relação a isso, a cidade de 

19  FONSECA, op. cit., p. 92;
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Belém possui um centro de triagem, localizado no próprio DRES, onde são 
separados os materiais coletados por meio da coleta seletiva porta a porta20. 
Tal serviço também é realizado por catadores que antes desenvolviam essas 
atividades no Aterro Sanitário do Aurá.

Sobre a coleta seletiva desenvolvida na cidade, dois aspectos devem ser 
considerados. Diante dos benefícios ambientais resultantes da realização da 
coleta seletiva, a Administração Pública Municipal contemplou apenas dois 
bairros de Belém com o projeto, os quais representam área nobre da cidade, 
deixando de lado a existência de aproximadamente 70 bairros que produzem 
igualmente resíduos sólidos, e que poderiam ser objeto da ação em comento, 
o que só traria benefícios, tanto em relação à diminuição de resíduos deposi-
tados no Aterro Sanitário do Aurá, como também em relação à geração de 
emprego para catadores que desenvolvem suas atividades neste local, e são 
expostos a condições mínimas de dignidade.

Segundo dados do SNIS21, observou-se que, em Belém houve diminui-
ção das despesas com serviços de limpeza urbana, tais como a coleta de resí-
duos sólidos domiciliares e públicos, coleta de resíduos sólidos de saúde, var-
rição de logradouros públicos e demais serviços administrativos e unidades de 
processamento. Ao lado da diminuição das despesas, há de ser ressaltado, que 
houve aumento da população, o que, consequentemente demanda amplia-
ção de recursos financeiros para atendê-la. Contudo, a informação merece 
destaque, pois o Poder Público municipal deveria manter a preocupação em 
despender maiores investimentos na área da limpeza urbana, fundamental 
para conservação da salubridade das cidades, além de refletir na saúde dos 
habitantes, principais beneficiários de tal medida.

Diante das informações apontadas, devem ser ressaltados os pontos po-
sitivos verificados, tais como aumento da população atendida pelo serviço de 
coleta de resíduos domiciliares, a existência de projeto social desenvolvido 
pela Prefeitura, no sentido de dar apoio aos catadores que desenvolviam suas 
atividades no Aterro Sanitário do Aurá, possibilitando que estes desenvolvam 
suas atividades com mais dignidade por meio da coleta seletiva, e, ainda, a 
realização de programas de educação ambiental, voltadas para informação e 
conscientização da sociedade.

Contudo, alguns pontos negativos merecem igual destaque, tais como 
o destino final dos resíduos sólidos de responsabilidade do Município de 
Belém, que não é o mais apropriado, principalmente porque o Aterro Sa-
nitário do Aurá também recebe resíduos provenientes de Ananindeua e 
Marituba, que são depositados no solo em qualquer tratamento; a proxi-
midade do Aterro Sanitário do Aurá com as principais fontes de abasteci-
mento de água de Belém; presença de pessoas no local, inclusive de crian-
ças, sendo necessário maior atenção por parte das autoridades municipais 

20  SECRETARIA Municipal de Saneamento – SESAN, op. cit.
21  SNIS, op. cit.
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sobre o assunto; implantação da coleta seletiva em apenas dois bairros 
de Belém, a qual deveria ser estendida a toda a capital paraense; diminui-
ção de despesas relacionadas com o serviço de limpeza urbana, quando 
ocorreu aumento da população; e, por fim, a realização de programas de 
educação ambiental conforme necessidade do local, quando deveria haver 
intensificação para que os mesmos fossem realizados em todos os bairros 
de Belém, como forma de alerta à população aos problemas relacionados 
ao tratamento inadequado dos resíduos sólidos.

Desse modo, faz-se necessário revisão e aperfeiçoamento de algumas 
medidas, tal qual as apontadas acima, a fim de serem garantidos preceitos 
como proteção ambiental, dignidade da pessoa humana e qualidade de vida, 
por parte do Poder Público municipal.

5. COnClusões artICuladas

5.1 Conclusão sobre o ministério Público Como defensor dos direitos difusos e Coletivos

5.1.1 A legitimação constitucional conferida ao Ministério Público como de-
fensor dos interesses sociais, permite que o órgão atue, inclusive, na proteção 
do meio ambiente, de modo a exigir do Poder Público a promoção de ações 
que preservem o equilíbrio e a qualidade ambiental. 

5.2 Conclusão sobre a atuação do ministério Público do estado do Pará Para garantia 
do saneamento básico em belém

5.2.1 Pelo fato de, na cidade de Belém, apenas uma Promotoria de Justiça ser 
responsável, dentre outros assuntos, por questões que envolvam saneamento 
básico, necessário haver cooperação entre as demais Promotorias de Justiça 
do Meio Ambiente a fim de agilizar a conclusão dos Procedimentos Adminis-
trativos que envolvem saneamento básico;

5.2.2 Necessário maior atuação do Poder Público municipal no sentido 
de efetivar o requerido por meio dos Procedimentos Administrativos ins-
taurados, levando-se em consideração os impactos causados no meio am-
biente e na saúde dos indivíduos, advindos da ausência dos serviços de 
saneamento básico;

5.3 Conclusão sobre Implementação das Políticas de saneamento básico relacionadas 
à Coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos em belém

5.3.1 Necessidade de ampliação da coleta seletiva para todos os bairros de 
Belém e consequente inclusão social dos catadores existentes no Aterro Sani-
tário do Aurá; assim como deveria ser estendido à todos os bairros de Belém 
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programas de educação ambiental a fim de conscientização e alerta da popu-
lação sobre o tratamento inadequado dos resíduos sólidos.

5.3.2 Em relação à forma com que os resíduos sólidos são depositados no 
Aterro Sanitário do Aurá (sem qualquer tratamento), necessário haver ade-
quação com a legislação vigente sobre o assunto, a fim de se evitar maiores 
prejuízos à população, principalmente devido à proximidade do Aterro Sani-
tário com as principais fontes de abastecimento de água de Belém. 
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1. IntrOduçãO

Tendo em vista a crescente preocupação que a sociedade tem demons-
trado sobre o tema da reserva legal, principalmente, levando-se em conta a 
proposta de alteração do Código Florestal, que tramita no Congresso Na-
cional e que visa alterar este instituto jurídico, é que a abordagem do tema se 
mostra atual e extremamente necessária.

Neste trabalho, especificamente, pretende-se tratar do instituto da re-
serva legal situando-a no ordenamento jurídico a partir de sua conceituação 
tendo em vista sua verdadeira finalidade prática, porém perpassando por di-
vergências doutrinárias existentes sobre o tema na busca por elucidar sua 
verdadeira vocação.

Em seguida, passa-se a uma exposição dos mitos e verdades, ou seja, 
daquilo que realmente constitui benefício ou entrave para a implantação das 
reservas e aquelas questões que provocam alarme à sociedade, mas que nem 
sempre são esclarecidas para seu completo entendimento, posto que em mui-
tos casos os formadores de opinião manifestam seu ponto de vista conside-
rando um interesse única e exclusivamente momentâneo. 

Igualmente, exsurge salientar que é preciso, no momento de implantar o 
instituto, efetivamente, e caso de fato venha a ser mantido nos parâmetros jurí-
dicos atuais, fazer uma série de adequações nos órgãos ambientais e, inclusive, 
na rede registral para que possa atender a demanda advinda desta exigência. 

2. reserva legal: sItuaçãO JurídICa atual

Ao recorrer à legislação vigente através do Código Florestal, verifica-se 
em seu artigo 1º, §2º, III, o conceito de Reserva Legal, conforme segue: 

[...] “área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, ex-
cetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos 
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recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, 
à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora 
nativas”1.

Para elucidar o conceito legislativo, cita-se a título de doutrina, a po-
sição do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
Narciso Orlando Neto, que assim define a Reserva Legal:

“Reserva Legal é uma limitação que atinge todos os imóveis situados em regiões 
especialmente protegidas, restringe o uso de parte certa e localizada de cada 
imóvel, em caráter definitivo e imutável, e pode ser especializada no Registro 
de Imóveis, a requerimento do proprietário. Por lei, destina-se à preservação de 
florestas particulares e torna-se efetiva com a proibição do corte raso”2.  

Contemplando ainda o citado conceito, com relação à averbação da Re-
serva Legal no Registro de Imóveis, importante apresentar a opinião da classe 
registral imobiliária representada nas palavras de Geraldo Cezar Torres Car-
pes, Tabelião e Registrador do Registro de Imóveis de Ponta Porã, no Estado 
de Mato Grosso do Sul, conceituando a Reserva como: 

“Limitação administrativa ao direito de propriedade, estabelecida pelo Códi-
go Florestal, incidente sobre cada propriedade rural, sob forma percentual, em 
cuja área não é permitido o corte raso, ou destinada à reposição florestal”3.

Através destes conceitos, constata-se que a reserva legal vem a ser um 
espaço territorial localizado dentro de uma propriedade ou posse rural me-
recedor de especial proteção por caracterizar-se como verdadeiro abrigo à 
diversidade biológica de que o Brasil é detentor, tornando-se repositório de 
espécies distintas da flora e da fauna terrestres, principalmente daquelas que 
só existem em solo brasileiro. 

A esse espaço, segundo a legislação, será destinada, como já menciona-
do, uma especial proteção que pretende propiciar o uso sustentável do mes-
mo, em consonância com a conservação e a reabilitação dos recursos naturais 
desse ecossistema. 

Em palavras mais simples pode-se dizer que a Reserva Legal têm a pre-
tensão precípua de ser um verdadeiro repositório de cada forma de vida que 
hoje ainda se pode ter conhecimento, fazendo com que a extração predatória 
da vegetação não acabe por extinguir muitas vidas de que certamente esta e 
as futuras gerações precisarão para sobreviver.

Assim, pelo próprio conceito do instituto depreende-se o entendimento 
que a obrigação de implementação da Reserva Legal está diretamente ligada 

1  BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de Setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm>. Acesso em 22 ago. 2010. 
2  ORLANDI NETO, apud SANTOS. Francisco José Rezende dos. Áreas de Preservação Permanente e Áreas de 
Reserva Legal. Boletim do IRIB em Revista. Ago. 2002, Especial, p. 8
3  CARPES, apud SANTOS. Francisco José Rezende dos. Áreas de Preservação Permanente e Áreas de Reserva 
Legal. Boletim do IRIB em Revista. Ago. 2002, Especial, p. 8
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à propriedade e não ao proprietário, constituindo-se, por conseguinte numa 
obrigação propter rem, vez que é área localizada no interior de uma proprie-
dade rural que, como veremos adiante não poderá ter sua destinação alterada 
e independe da declaração de vontade do proprietário, assumindo este tal 
responsabilidade quando adquire o direito real sobre o imóvel. 

Cabe observar, entretanto, que doutrinariamente existe um dissenso 
acerca da natureza jurídica da Reserva Legal, ponderando-se as seguintes 
questões:

1)  De um lado, tem-se a corrente que considera a Reserva como uma 
limitação ao direito de propriedade já que esta abrange a totalidade 
das propriedades rurais indistintamente e por não gerar direito à in-
denização. A esta corrente filiam-se Paulo Affonso Leme Machado e 
José Afonso da Silva. Este último assevera que “A reserva legal de flo-
restas não é servidão, mas simples restrição ao direito de propriedade, 
pelo que não é indenizável”4;

2)  De outro lado, a corrente que define a reserva como sendo uma ser-
vidão administrativa, levando em conta o fato de que esta impõe a 
propriedade um gravame e assim resulta em prejuízo econômico para 
o proprietário em benefício da coletividade. Esta é a posição de Celso 
Antônio Bandeira de Mello e Luís Carlos Silva de Moraes, sustentan-
do este último que:

“A reserva legal não é simples limitação do uso ou, se assim fosse pela redação 
original do Código Florestal (1965), não mais o é desde 1989, quando a Lei 
nº 7.803/89 alterou a redação do Art. 16, incluindo proibição de se alterar a 
destinação da área de reserva legal, inclusive com sua averbação no Registro de 
Imóveis. Desse marco legal em diante não há qualquer dúvida em se considerar 
a reserva legal como restrição causadora de servidão administrativa. O maior 
diferenciador entre a limitação e a restrição é a gratuidade da primeira. Por 
tudo o que anteriormente se expôs, fácil é ver que gratuita a proibição não é”.5 

Mesmo ponderando toda essa discussão, acredita-se que a Reserva Le-
gal constitua uma limitação administrativa e não uma servidão. 

E, a esta opinião chega-se ao verificar importantes características do 
instituto da Reserva Legal, sendo algumas delas extraídas do Direito Admi-
nistrativo, quais sejam:

4  JOSÉ AFONSO DA SILVA apud CARDOSO, Sônia Letícia de Mello. Reserva Legal: Mais que uma 
obrigatoriedade uma consciência ambiental. Disponível em: <http://www.conpedi.org/manaus /arquivos/anais/bh/
sonia_leticia_de_mello_cardoso. pdf>.  Acesso em: 20 jun.2010
5  LUIS CARLOS SILVA DE MORAES apud CARDOSO, Sônia Letícia de Mello. Reserva Legal: Mais que uma 
obrigatoriedade uma consciência ambiental. Disponível em: <http://www.conpedi.org/manaus/ arquivos/anais/bh/
sonia_leticia_de_mello_cardoso. pdf>.  Acesso em: 20 jun.2010
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1)  Gratuidade e generalidade6: são impostas através da legislação pelo 
Poder Público à todos os imóveis rurais do território nacional e não 
ensejam indenização ao proprietário, isso porque não retiram total-
mente o direito de propriedade de seu titular;

2)  Instituídas para contemplar interesse público: esse interesse públi-
co seria de conservação e reabilitação de determinado ambiente, 
o que caracteriza o benefício da coletividade, pois é interesse de 
todos a sadia qualidade de vida e esta decorre também de um am-
biente sadio;

3)  Modalidade de limitação administrativa negativa, ou seja, de não fa-
zer, sendo que o particular fica impedido, por força da lei, de fazer 
algo, aqui de suprimir, no mínimo 20% da floresta ou vegetação nati-
va existentes;

4)  Constituem encargo particular e individual do proprietário, já que 
este fica com a obrigação de conservar a vegetação da área demarca-
da como Reserva;

5)  Imposta de modo definitivo e imutável, podendo ser modificada so-
mente mediante autorização da autoridade que detenha competência 
para tal;

O Artigo 16 do Código Florestal, em seus incisos, determina os percen-
tuais mínimos a serem respeitados no caso de supressão da vegetação nativa 
ou florestas de determinado imóvel para exploração econômica.

O texto legal se apresenta da seguinte forma: 

Art. 16 – As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as 
situadas em áreas de preservação permanente, assim como aquelas não su-
jeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são 
suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, 
no mínimo:
I – oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta locali-
zada na Amazônia Legal7; 
II – trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado 
localizada na propriedade e quinze por cento na forma de compensação em 
outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada 
nos termos do §7º deste artigo;

6  Silvia Capelli, Reflexões sobre o papel do Ministério Público frente à mudança climática: Considerações sobre 
a recuperação das áreas de preservação permanente e de reserva legal, In: BENJAMIN, Antonio Herman et al 
Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de SP, 2010.Referida 
obra traz essa característica com a denominação de compulsoriedade, justamente por incidir obrigatoriamente sobre 
todos os imóveis rurais.
7  Amazônia Legal é a região compreendida pela totalidade dos estados do Acre, do Amapá, de Amazonas, do Pará, 
de Rondônia e de Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, de Tocantins e do Maranhão. A região engloba uma 
superfície de aproximadamente 5.217.423 km², correspondente a cerca de 61% do território brasileiro. Foi instituída 
com o objetivo de definir a delimitação geográfica da região política captadora de incentivos fiscais com o propósito 
de promoção do seu desenvolvimento regional. Disponível em http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/70447.
html. Acesso em 20.11.2010.
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III – vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou ou-
tras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e, 
IV – vinte por cento, na propriedade rural situada em área de campos gerais 
localizada em qualquer região do País.8 

Sequencialmente, no mesmo artigo verifica-se no §2º o caráter definitivo 
e imutável sob o qual se encontra a reserva, já que a vegetação existente na 
área demarcada como reserva não poderá ser suprimida, nem sua destinação 
e localização alteradas, exceto em caso de autorização do órgão competente. 
A legislação veda as atividades que resultem em derrubada da vegetação na-
tiva, o chamado corte raso, onde são derrubadas todas as árvores ou de parte 
ou de todo um povoamento florestal, deixando o terreno momentaneamente 
livre da cobertura arbórea.9

3. Caráter ObrIgatórIO da averbaçãO da reserva legal

Outra questão que permanece gerando dúvidas sobre a Reserva Legal 
é no que tange à sua averbação junto ao Registro de Imóveis. Do texto legal 
depreende-se no já citado artigo 16, em seu §8º que a área da Reserva Legal 
deve ser averbada à margem da matrícula do imóvel, no competente Ofício 
Imobiliário, vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão, 
a qualquer título (compreendendo, portanto, compra e venda, doações, per-
mutas, herança, entre outros previstos em lei), de desmembramento ou de 
retificação da área. 

Entretanto, existem manifestações doutrinárias discorrendo ser desne-
cessária esta averbação, por considerar que somente o texto legal já evidencia 
a publicidade da Reserva nos imóveis rurais. 

Acredita-se, mesmo assim, ser imprescindível a delimitação da Reserva 
seguindo aos princípios registrais da especialidade, segundo o qual deve ser 
devidamente individualizado o objeto em que recairá a reserva, e o da publici-
dade, que possibilitará a ciência de todos os interessados, através da leitura da 
matrícula da real delimitação da área reservada, principalmente a um futuro 
adquirente do imóvel.

Francisco José Rezende dos Santos expõe ainda que a intenção do legis-
lador ao impor a Reserva é atingir somente aquele proprietário que pretenda 
explorar economicamente seu imóvel rural, que ainda o possui no estado in 
natura, e para que tal intenção se concretize, necessita ele suprimir as florestas 
ou outras formas de vegetação nativas ali existentes, podendo desta forma, 

8  Ressalva-se que estes percentuais são os que se mantém em vigência, porém tem-se conhecimento que no mesmo 
momento que se desenvolve este trabalho, tramita nas Casas Legislativas Projeto de alteração da Lei 4.771/65, 
que pode não alterar os percentuais diretamente, contudo podem fazer sentir os reflexos oriundos das possíveis 
mudanças.
9  IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugueney. Compensação de reserva legal: limites à sua implementação. Disponível 
em: Acesso em: <http://www. institutoaf.org.br/wp-content/uploads/2010/05/compensa%C3%A7%C3%A3o-de-
reserva-legal.pdf>. Acesso em: 20/06/2010.
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dar ao imóvel rural a sua destinação natural, ou seja, tirando proveito da sua 
propriedade com atividades de agricultura, pecuária, extrativismo ou outras 
ligadas ao meio rural. Delineia ainda que se não haverá supressão, toda a 
propriedade estará automaticamente intacta.10

Porém oportuno manifestar opinião que diverge deste doutrinador no 
seguinte aspecto: se a delimitação e averbação da reserva ocorrer somente na 
oportunidade que o proprietário resolve suprimir a vegetação, muitas áre-
as que deveriam ser preservadas vão sendo lentamente – contudo, de modo 
constante – suprimidas, pois não estarão devidamente delimitadas perante a 
autoridade competente pela fiscalização da proteção ambiental. Mas igual-
mente se tem ciência de que a emissão do Termo de Preservação de Floresta, 
com a posterior averbação do mesmo é que garantirá ao proprietário o direito 
de suprimir a vegetação excedente à Reserva.

Outra peculiaridade que vem expressa no já citado artigo 16, em seu 
§10º é no que diz respeito às áreas de posse. Neste caso, fica assegurado para 
garantir a instituição da Reserva, o Termo de Ajustamento de Conduta – 
TAC, onde o possuidor firmará compromisso com o órgão ambiental na esfe-
ra estadual ou federal que indicará a localização, as características ecológicas 
básicas e a proibição da supressão da vegetação. O compromisso pode ser 
também estabelecido para proprietário, que tem sua área devidamente regis-
trada, mas que não tenha área reservada ou cause degradação. Normalmente 
o Termo de Ajustamento de Conduta é firmado entre aquele que causa a 
degradação e o Ministério Público ou outro órgão governamental, e adquire 
eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 7.347/85, no 
art. 5º, §6º, podendo vir a se tornar título executivo judicial, caso seja optado 
pela sua homologação11. Somente a título elucidativo cita-se Termo de Ajus-
tamento de Conduta firmado pelo proprietário de imóvel com o Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul para reflorestamento de gleba atra-
vés do plantio de espécies nativas12. Há que se observar, porém, que a quan-
tidade de TAC’s ainda é considerada baixa, podendo isso se dar pela própria 
falta de condições dos órgãos fiscalizadores de acompanhar o que acontece 
com a natureza, justamente pela grandeza de nossa biodiversidade13. 

Feita a análise do texto legal, importante também, diante da amplitu-
de da matéria esclarecer alguns conceitos ecológicos relacionados, como, por 
exemplo, as diferenças entre flora, vegetação e floresta, vez que semelhantes, 

10  SANTOS. Francisco José Rezende dos. Áreas de Preservação Permanente e Áreas de Reserva Legal. Boletim do 
IRIB em Revista. Ago. 2002, Especial, p. 11.
11  CAPPELLI. Reflexões sobre o papel do Ministério Público frente à Mudança Climática: Considerações sobre 
a recuperação das áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. In: BENJAMIN, Antonio Herman et al 
Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de SP, 2010.
12  Termo de Ajustamento de Conduta. Disponível em http://4ccr.pgr.mpf.gov.br/atuacao-do-mpf/tac-procedimentos/
docs_tacs/integra_tacs /TAC%20DESMATAMENTO%20-%20PLANALTO-RS.pdf. Acesso em 20.11.2010
13  Neste sentido, importante estudo elaborado por Silvia Cappelli acerca dos Termos de Ajustamento de Conduta, 
demonstrando o funcionamento dos mesmos, os resultados obtidos, bem como suas necessidades de melhorias. 
Disponível em http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceama/publicacao/2009/ compromisso _ajustamento_ambiental.
pdf. Acesso em 20.11.2010

Book conf e prof.indb   576 11/05/11   12:24



577Teses de Profissionais / Independent Papers

mas que, conforme Edis Milaré14 apresentam diferenças conceituais e cien-
tíficas que trazem como resultados visões técnicas, econômicas, gerenciais e 
jurídicas que igualmente precisam ser diferenciadas.

A flora reúne a diversidade das espécies vegetais, consideradas abstrata-
mente, que irão compor a vegetação de determinada área e são resultado de 
modificações geográficas, entre outros. Érika Mendes de Carvalho nos diz que

[...] “a flora abarca as categorias sistemáticas de uma certa localidade, ou 
seja, congrega as diversas espécies que participam da composição de uma 
vegetação ou que se encontram em uma área. Em sendo assim, embora as 
savanas africanas e o cerrado brasileiro sejam semelhantes entre si quanto à 
vegetação, sua composição florística é, porém, inteiramente diversa”.15

A vegetação compreende as formas dos vegetais de determinada loca-
lidade, provenientes de causas como o clima, o solo e a fauna e que podem 
ser manuseadas pelos indivíduos e estudadas na natureza.16 São formas de 
vegetação os manguezais, os cerrados, as caatingas, os campos limpos, as ve-
getações litorâneas, florestas, entre outros. 

Já a floresta conforme conceitua Luiz Régis Prado “vem a ser um tipo de 
vegetação, formando um ecossistema próprio, onde interagem continuamen-
te os seres vivos e a matéria orgânica e inorgânica presentes.” 17

Embora o Código Florestal não tenha dado uma definição jurídica para 
floresta, acabou por estabelecer uma classificação dos tipos de florestas pre-
sentes em nosso território. Assim, diante da relevância da matéria para este 
estudo, convém esclarecer tais tipos, quais sejam: 

1)  De Preservação Permanente: a) criadas por efeito da lei; b) declaradas 
pelo Poder Público. São aquelas previstas nos art. 2º e 3º do Código 
Florestal respectivamente;

2)  Heterogêneas e homogêneas: A heterogênea decorre do aglomero de 
grande diversidade de espécies, enquanto a homogênea, podendo ser 
natural ou plantada, forma-se de pequena variedade de espécies;

3)  Nativas, primitivas, regeneradas e plantadas: a) As nativas decorrem 
da formação natural de determinado ambiente, podendo ser primiti-
vas ou regeneradas; b) As primitivas tem seu ecossistema desenvol-
vido independentemente da ação do homem; c) As regeneradas (ou 
secundárias) decorrem do remanescente da primária, de um reflores-
tamento natural das espécies já existentes naquele ambiente; e, d) As 
plantadas que provém da atividade humana, através do florestamento 

14  MILARÉ. Édis. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 144.
15  CARVALHO, Érika Mendes de. Tutela penal do patrimônio florestal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. p. 26.
16  RIZZINI. Carlos Toledo. Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos, sociológicos e florísticos. 2. 
Ed. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 1997, p. 7.
17  PRADO, Luiz Regis. Crimes contra o ambiente. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 
p. 103. 
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ou reposição florestal. Estas, segundo o próprio Código Florestal são 
de livre exploração pelo homem, mediante autorização do órgão am-
biental competente;

4)  Inexploráveis e exploráveis: Nas inexploráveis estão incluídas as 
florestas onde fica impossibilitada a exploração, sendo elas: a) as 
florestas de preservação permanente declaradas por força de lei ou 
ato do poder público; b) árvores por sua localização, beleza, rarida-
de ou por serem portadoras de semente, declaradas imunes a corte 
por ato do poder público; c) aquelas que se encontrem nos parques 
nacionais, estaduais e municipais, reservas ou espaços com especial 
proteção. As exploráveis contendo restrições constam dos artigos 
15 e 16 do Código Florestal, devendo ser observadas técnicas pre-
cisas de manejo, conforme estabelecer o Poder Público. Existem 
aquelas em que se permite a exploração, tidas como de rendimento 
permanente, citadas no art. 10 do Código Florestal, sendo que nes-
tas a limitação restringe-se às áreas onde a inclinação for de 25 e 45 
graus, permitindo a retirada de toras de modo racional e nos casos 
de rendimentos permanentes.

A doutrina, majoritariamente, considera que as florestas podem, de um 
modo geral, ser exploradas, se pelos proprietários das mesmas, forem obser-
vados os limites mínimos previstos na legislação para a Reserva Legal. 

4 vIabIlIdade PrátICa e JurídICa da averbaçãO da reserva legal

A legislação ambiental codificada, após a Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001, determina a averbação das áreas de reserva legal nos Registros 
de Imóveis, à margem da matrícula do respectivo imóvel, ficando desde 
então vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão, des-
membramento ou de retificação da área, com as exceções previstas igual-
mente na legislação, sendo referida averbação, por força da lei, gratuita 
para a pequena propriedade ou posse rural, devendo, como já acima cita-
do, o Poder Público prestar o apoio técnico e jurídico necessários para a 
instituição da reserva.

Pela movimentação e constante discussão que o tema vem gerando, 
oportuno citar Luciano José Alvarenga e Sérvio Pontes Ribeiro, em traba-
lho exposto nos Anais do 12º Congresso Internacional de Direito Ambiental 
onde afirmam:

...
“O art. 44 do Código Florestal, com redação determinada pela Medida Pro-
visória 2.166-67/2001, é categórico ao exigir do proprietário ou possuidor de 
imóvel rural a recuperação ou compensação da RL, se a cobertura vegetal 
apresentar, in situ, extensão inferior às posturas normativas mínimas. Por-
tanto, além da conservação das parcelas significativas do acervo florístico 
brasileiro, a averbação obrigatória da RL no registro imobiliário preconiza 
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a recuperação, natural ou artificial, de formações vegetais típicas da gleba, 
representativas desse acervo”. 18

Essa imposição, embora prejudicada a averbação, abrange inclusive o 
possuidor ficando seu compromisso de demarcação da reserva fixado atra-
vés de Termo de Ajustamento de Conduta19 que o possuidor assina junto 
ao órgão ambiental estadual ou federal competente e terá força de título 
executivo, onde deverão ser especificadas as características ecológicas, a 
localização da área de reserva e a proibição de supressão de vegetação da 
reserva legal.

O §11, do art. 1620 também do Código Florestal abre para a possibilida-
de de se constituir a reserva em regime de condomínio, compreendendo mais 
de uma propriedade, sendo obviamente respeitados os percentuais da área de 
reserva de cada imóvel e com aprovação do órgão ambiental estadual. 

Diante da própria natureza do instituto, até mesmo em função de sua 
previsão legal, alguns doutrinadores acreditam que a averbação da reserva 
não se faz necessária, pois sua constituição se dá por força de lei, sendo a 
averbação no Registro de Imóveis somente imprescindível nos casos em que o 
proprietário pretenda desmatar determinada área de sua propriedade. 

No entanto, a realidade nos direciona a outro rumo. 
O instituto da reserva legal constituindo-se como limitação administra-

tiva acabou por receber ampla publicidade e esta se justifica pelo fato de que, 
sendo uma obrigação propter rem, visa dar conhecimento e vincular os futu-
ros adquirentes dos imóveis. Acerca do exposto cita-se Luciano José Alva-
renga e Sérvio Pontes Ribeiro quando discorrem sobre a obrigação objetiva:

[...] 
“acompanha a coisa independente de quem seja o seu titular e independente 
do fato de este titular ter ou no ter contraído, ele próprio, a obrigação. Dessa 
forma o adquirente de propriedade sem RL, ou cuja RL tenha sido desmata-
da, é obrigado a recompô-la (podendo se ressarcir, ulteriormente, com o autor 
do desmatamento)”.21

Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça con-
forme notícia veiculada no site do próprio STJ em 30.06.2010, nos seguintes 
termos:

18  ALVARENGA, Luciano José.RIBEIRO. Sérvio Pontes. Argumentos Jurídicos e Fitogeográficos para a 
conservação das áreas de reserva legal no contexto ambiental do cerrado brasileiro. In: MORATO LEITE, José 
Rubens e BELLO FILHO, Ney de Barros. Direito ambiental contemporâneo. Barueri, SP: Manole, 2004, p. 498.
19  Art. 16, §  10.    Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo 
possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de título executivo e contendo, no 
mínimo, a localização da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua 
vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a propriedade rural.
20  Art. 16, §  11.    Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma propriedade, 
respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental estadual 
competente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos.
21  Op. Cit., p. 499.

Book conf e prof.indb   579 11/05/11   12:24



580 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

“O proprietário de imóvel rural é obrigado a recompor a vegetação nativa em 
área de reserva legal ainda que o desmatamento não tenha sido feito por ele, 
não podendo praticar nenhuma exploração econômica nessa área, nem mesmo 
nas frações onde o reflorestamento só vá acontecer no futuro”22.

Essas explicações foram trazidas para demonstrar a relevância da aver-
bação da área de Reserva às margens das matrículas dos imóveis.

Por consequência a reserva legal identifica-se também com dois princípios 
basilares dos Registros de Imóveis: o da publicidade e o da especialidade. O pri-
meiro é responsável por levar ao conhecimento de todo aquele que tenha acesso 
ao álbum imobiliário de toda movimentação ocorrida no imóvel, acompanhan-
do-o passo a passo, mostrando cada fato novo incidente sobre o determinado 
imóvel, incluindo-se, obviamente a reserva legal. E o segundo, subdivide-se em: 
1) Especialidade Objetiva, responsável por dar precisão na localização do imó-
vel, ou seja, vai definir na descrição da matrícula exatamente onde está situado 
o imóvel e suas características e, por conseguinte, a real localização da reserva 
legal; e, Especialidade subjetiva, responsável por identificar o adquirente/pro-
prietário, apresentando sua completa qualificação.

Para melhorar a explicação sobre a publicidade, cita-se o exposto por 
Marcelo Augusto Santana de Melo23, que diz:

“Muitas restrições administrativas já possuem publicidade decorrente da pró-
pria lei que as constituiu, porém, para a segurança jurídica e cumprimento de 
obrigações decorrentes da limitação, não se pode confiar somente na publici-
dade legal, mas também na publicidade imobiliária, para dar conhecimento e 
vincular definitivamente futuros adquirentes”.

A matrícula funciona como um depósito de todas as modificações ocor-
ridas no imóvel, sendo uma fonte histórica fiel deste, mostrando de forma 
transparente as mudanças como forma de garantir a segurança jurídica aos 
proprietários e interessados na aquisição imobiliária. 

Voltando ao texto legal, pela leitura do artigo 16, se verifica que a im-
plementação e averbação da reserva é compulsória, ou seja, abrange todas 
as propriedades rurais do território nacional, possibilitando também que 
o pequeno proprietário receba auxilio técnico do Estado para regularizar 
sua área. 

No Estado do Rio Grande do Sul, em tentativa infrutífera de se ob-
ter da Fepam informações, conclui-se que ainda não há definição exata da 
documentação necessária a ser apresentada aos cartórios imobiliários para 
devida averbação da reserva legal. Mesmo assim, a título de esclarecimento 

22  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Obrigação de recompor mata nativa não depende de culpa do 
proprietário rural. Disponível em: <http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.
texto=97920&tmp.area_anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=reserva legal   acesso em 05.11.10
23  http://www.educartorio.com.br/docs_IIseminario/A_RL_e_o_RI_Marcelo_Melo.pdf. Acesso em 25/04/2011.
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da matéria, relaciona-se a documentação exigida no Estado de São Paulo24, 
que possivelmente será estendida aos demais Estados:

-  Termo de Preservação da Reserva Legal emitido pelo DEPRN e as-
sinado pelo proprietário (item 112 do Capítulo XX das Normas de 
Serviço da CGJ);

-  Planta e Memorial Descritivo da Reserva Legal localizada no períme-
tro do imóvel; 25

Neste ponto reside outra dúvida que circula no setor registral imobili-
ário que é a seguinte: estando a descrição da área da matrícula definida pre-
cariamente e a descrição da área da reserva com descrição atualizada, como 
procederá o registrador? A resposta pode não ser muito satisfatória, mas com 
o advento da Lei nº 10.931/2004 que altera a Lei de Registros Públicos, exis-
te a possibilidade que o proprietário proceda a retificação administrativa da 
descrição do imóvel, podendo assim atualizar as confrontações. Porém, esse 
procedimento demanda um custo ao proprietário rural que deverá ser por ele 
suportado, o que traz, em alguns casos e com razão, certa resistência, pois a 
carga de responsabilidades e custos que os agropecuaristas vêm suportando já 
é considerada alta, acabando por onerar o homem do campo.

Outra situação que merece atenção é com relação a Lei nº  10.267/2001, 
que criou o georreferenciamento para os imóveis rurais, cujos prazos de en-
trada em vigor estão delimitados no Decreto nº 4.449/2002 (já em exigência 
para as áreas acima de 500 hectares e a partir de 20/11/2011 para todos os 
demais), e em pouco tempo é norma que incidirá sobre todos os imóveis. É 
justamente aí que residem outros dois problemas: 1) Sendo a descrição geor-
referenciada um trabalho que ainda apresenta um custo bem alto e que requer 
a certificação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária como 
conseguirá o Poder Público auxiliar e dar andamento nas certificações? E, 2) 
Ainda com relação ao item anterior, se as áreas de reserva legal forem des-
critas através do georreferenciamento, deverá o proprietário georreferenciar 
também toda a área da matrícula? E essas incertezas persistirão até que a 
reserva seja efetivamente concretizada em todo o território nacional e isto tal-
vez seja relegado para épocas posteriores diante do projeto do Novo Código 
Florestal que aguarda para ser aprovado.

Mas a entrada em vigor da Lei do Georreferenciamento não é de todo 
negativa. Com ela será possível obter uma precisa localização da área, bem 
como dos ecossistemas locais e dos proprietários das glebas, informações estas 
que são fundamentais no caso de danos ou ameaças a preservação ambiental.

24  MELO, Marcelo Augusto Santana de. A reserva legal e o registro de imóveis: aspectos práticos. Disponível em: 
http://www.educartorio.com.br/docs_IIseminario/A_RL_e_o_RI_Marcelo_Melo.pdf. Acesso em 06/09/2010.
25  Acredita-se que seja oportuno anexar, embora não elencado, um requerimento do proprietário indicando o 
número da matrícula do imóvel onde será averbada a reserva, acompanhado de cópia dos demais documentos para 
que fiquem arquivados na Serventia.
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Neste sentido discorre Narciso Orlandi Neto26 quando diz: 

“O grande problema da averbação é a especialização da reserva, assim enten-
dida a identificação da área instituída como unidade inconfundível, localizada 
e localizável dentro do imóvel de que faz parte”.

Marcelo Augusto Santana de Melo complementa: 

“A rigor, não havendo compatibilidade entre os documentos apresentados e a 
descrição da matrícula, não seria possível a averbação. O interessado teria 
de retificar o registro, nos termos do 2º do art. 213 da Lei nº 6.015/73, para 
depois obter a averbação”.

Admite ainda que este rigor possa ser temperado, o que vem a ser opor-
tuno para regularização da reserva, pois a mesma já não é vista com bons 
olhos por muitos proprietários rurais, e a burocratização de sua averbação só 
dificultaria o alcance do bem maior que é a proteção efetiva das espécies de 
vida existentes na área a ser reservada. 

Observe-se ainda, que diante da legislação em vigor a especialização da 
reserva pode ser feita através de qualquer técnica descritiva, desde que exista 
um ponto de amarração (identificação) com o imóvel matriculado, com ex-
ceção no Estado de São Paulo, cuja legislação Estadual27 exige a descrição 
georreferenciada da área da reserva, nos casos de composição e regeneração. 
Inclusive alguns registradores recomendam que em caso de dúvida da locali-
zação da área da reserva, ou seja, se esta se situa no imóvel indicado, exija-se 
uma declaração do profissional técnico que verificou a real localização da 
reserva.

A Lei dos Registros Públicos prevê em seu art. 217, que as averbações/
atos incidentes na matrícula devem ser requeridos pela parte interessada. Por 
parte interessada há o entendimento, de alguns registradores de que esta seria 
somente o titular da propriedade enquanto outros alegam que poderia ser 
qualquer interessado o requerimento para que se averbe na matrícula alte-
ração relevante. Sob este último entendimento é que funda-se o Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul que já vem requerendo as averba-
ções relacionadas com os passivos ambientais diretamente aos Registros de 
Imóveis, sob o fundamento de que há intrínseco interesse público.

 Ressalte-se, todavia, que a averbação da reserva não tem natureza 
constitutiva do direito, mas sim meramente declaratória, posto que ela deve, 
ou ao menos deveria, existir independente de estar averbada no Registro Imo-
biliário. 

Mas como para dar um caráter mais efetivo para a publicidade da reser-
va relevante se faz sua averbação, o legislador previu com a Medida Provisó-
ria 2.166/67, que introduziu o §9º do Art. 16 no Código Florestal, inclusive 

26  apud Melo. Op. Cit. P. 5.
27  Art. 5º do Decreto Estadual nº 50.889, de 16 de junho de 2006.
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que nos casos de pequena propriedade28 a averbação será gratuita, evitando 
mais esse ônus para o pequeno produtor rural, desde que ele se enquadre, 
mediante declaração, nas seguintes características:

-  a propriedade tem que ser explorada mediante o trabalho pessoal do 
proprietário ou posseiro e de sua família;

-  que a renda bruta seja resultante, no mínimo, em oitenta por cento, de 
atividade agroflorestal ou do extrativismo;

- que a área não seja superior a trinta hectares.
 
Outro mecanismo existente para viabilizar a constituição da reserva le-

gal, prevista pela legislação é a compensação, que pode dar-se das seguintes 
formas29: 1) Direta; 2) Arrendamento; e, 3) Cota de Reserva Florestal.

A figura da compensação foi igualmente trazida pela MP 2.166-67 no 
intuito de permitir à propriedade rural sem a composição da reserva legal 
necessária, compensar em outro imóvel em área equivalente em importância 
ecológica e extensão, que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada 
na mesma microbacia para cumprir o disposto em lei.

Se esta compensação se der em imóveis do mesmo proprietário ela será 
uma compensação direta e neste caso a averbação será feita no imóvel que 
serve para a compensação, podendo ser averbada uma notícia desta compen-
sação no imóvel compensado.

A compensação pode ocorrer também através do arrendamento de ser-
vidão florestal de outra propriedade. Porém a averbação fica prejudicada por 
falta de previsão legal na Lei nº 6.015/73, podendo constar da matrícula so-
mente a averbação-notícia da existência desta. Diz-se que ocorre uma ab-
dicação vitalícia ou temporária pelo proprietário do imóvel arrendado do 
seu direito de explorar dito imóvel, é uma renúncia do direito. Neste sentido 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Toda servidão administrativa limita a propriedade, mas nem toda limitação 
à propriedade implica existência de servidão. Assim, se a restrição que incide 
sobre imóvel for em benefício de interesse público genérico e abstrato, como 
a estética, a proteção do meio ambiente, a tutela do patrimônio histórico e 
artístico, existe limitação à propriedade, mas não servidão”30. 

Quanto à Cota de Reserva Florestal esta se constitui como um título 
que representa a vegetação nativa que está sob o regime da servidão florestal, 
de Reserva Particular do Patrimônio Natural ou Reserva Legal, onde houve 
instituição voluntária da vegetação que excede ao mínimo previsto no Código 
Florestal. Possibilidade somente de fazer constar em averbação de notícia na 
matricula imobiliária.

28  Nos termos do § 2º, inciso I, do Art. 1º da MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 
29  MELO. Op. Cit. p. 12.
30  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Apud MELO. Id. Ibidem, p. 13.
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Outra importante contribuição que Marcelo Augusto Santana de Melo 
traz, citando o exemplo da legislação paulista é no tocante a previsão da aver-
bação do projeto da reserva legal no registro imobiliário, nos casos de regene-
ração ou recomposição, ficando desde então devidamente delimitada a área 
onde se situa a reserva, evitando a alegação de desconhecimento dos possíveis 
proprietários dos imóveis onde incide esta limitação. 

A legislação prevê, de maneira muito apropriada que a área de Reser-
va Legal seja delimita e averbada junto ao Registro de Imóveis. Para tanto, 
necessita o proprietário rural da aprovação do órgão ambiental competente 
quanto à localização que deu à reserva dentro de sua gleba. O exame destes 
documentos requer capacitação dos agentes do Estado, que vai possibilitar a 
aprovação da localização da reserva. Somente após este procedimento, ao que 
parece, é que o proprietário conseguirá delimitar sua área de reserva junto ao 
Registro de Imóveis. Não bastasse esse procedimento, importante observar 
que ao Poder Público incumbirá a fiscalização da manutenção dessas áreas de 
reserva para evitar a degradação das mesmas, e igualmente evitar que a área 
demarcada seja fictícia, ou seja, só exista no papel, restando abandonado sua 
principal finalidade que é proteger e abrigar as formas de vida existentes em 
determinada vegetação.

5. COnClusões artICuladas

5.1 Pelo próprio conceito do instituto depreende-se o entendimento que a 
obrigação de implementação da Reserva Legal está diretamente ligada à pro-
priedade e não ao proprietário, constituindo-se, em obrigação propter rem. 

5.2 A reserva legal é uma limitação administrativa, tendo em vista que pos-
sui as seguintes características: gratuidade e generalidade; é instituída para 
contemplar interesse público; a modalidade de limitação administrativa é 
negativa, ou seja, de não fazer; constitui encargo particular e individual do 
proprietário; e ainda, é imposta de modo definitivo e imutável, podendo ser 
modificada somente mediante autorização da autoridade que detenha com-
petência para tal.

5.3 Em que pese divergência doutrinária sobre necessidade ou não de aver-
bação junto a matrícula do imóvel no Registro de Imóveis, tendo em vista 
os princípios da especificidade e da publicidade, verifica-se a necessidade da 
averbação da área junto ao Registro de Imóveis.

5.4 Existem situações fáticas que dificultam a averbação junto aos Cartórios 
registrais como o caso de estar a descrição da área da matrícula definida pre-
cariamente e a descrição da área da reserva legal com descrição atualizada, 
pois nesta situação o registrador precisará exigir a atualização do registro, 
situação que gerará ônus aos proprietários.

Book conf e prof.indb   584 11/05/11   12:24



585Teses de Profissionais / Independent Papers

5.5 A exigência de georreferenciamento das áreas rurais demanda um custo 
adicional ao proprietário e deixa dúvida se deverá ser georreferenciada toda a 
área ou somente aquela da reserva legal, entretanto soerguem-se os benefícios 
desta atualização para toda a questão ambiental, que permitirá um monito-
ramento mais completo da preservação e recuperação de áreas ambientais 
importantes.

5.6 Para promover a averbação, a norma prevê que o interessado o faça, no 
entanto, recai a dúvida de quem seja este interessado, se somente o proprie-
tário da área ou se qualquer interessado e, neste caso, também o Ministério 
público alegando interesse público.
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O CódIgO flOrestal  
e as leIs da natureza

sergio Ahrens
Eng. Florestal, Dr., Bel. em Direito, Pesquisador em Planejamento  

da Produção e Manejo Florestal, Embrapa Florestas, Colombo, PR

1. IntrOduçãO

A sociedade brasileira testemunha um intenso debate acerca do seu Có-
digo Florestal. De um lado, percepções progressistas que buscam promover 
a vida, em todas as suas manifestações, como condição essencial e necessária 
para possibilitar a existência humana;1 de outro, argumentos efêmeros, co-
nhecimentos superficiais e interesses econômicos de curto prazo e insustentá-
veis, que propõem a revogação do Código Florestal afirmando que o mesmo 
não teria “bases científicas”. Assim, segundo alguns formadores de opinião, 
este seria um motivo para os questionamentos sobre a sua existência e, assim, 
também, uma justificativa suficiente para propor a sua revogação.2

Obviamente, aquela última percepção é , no mínimo, equivocada, posto 
que reflete apenas preocupações de caráter utilitarista em relação à terra e 
que consideram, quando muito, somente o próximo futuro, no curto prazo, 
conforme os interesses do capital. De forma análoga, outras manifestações 
representam interesses que buscam a manutenção e o fortalecimento do po-
der político, na medida em que recomendam a existência de soluções simples 
para complexos problemas como, por exemplo, os da viabilidade econômi-
ca de atividades agrárias produtivas, especialmente na pequena propriedade 
rural. Pretende-se convencer a sociedade de que uma solução fácil para tais 
problemas seria a promoção de mudanças substanciais no marco legal sobre 
o uso da terra ou sobre o que nela deve ser conservado: o patrimônio florís-
tico brasileiro. Além de não considerar os diversos benefícios resultantes da 
existência das florestas e das demais formas de vegetação, inclusive para a 

1   Sobre algumas percepções científicas acerca do tema, recomenda-se o exame de METZGER, Jean Paul. O Código 
Florestal tem base científica? Conservação e Natureza, v. 8, n. 1, p. 1-5. 2010. Disponível em: http://eco.ib.usp.br/lepac/
codigo_florestal/Metzger_N&C_2010.pdf  Acessado em: 23 mar. 2011; NUNES, Pedro. Impactos das alterações no 
Código Florestal: redução de áreas de proteção pode comprometer metas de acordo internacional. Scientific Ameri-
can Brasil. v. 8, n. 104, p. 16, jan. 2011. Bloco de Notas; VIEIRA, Ima Célia Guimarães; BECKER, Bertha Koiffann. 
A revisão do Código Florestal e o desenvolvimento do país. Ciência Hoje, v. 46, n. 274, p. 64-67, 2010.
2   Outros argumentos também apresentados por tais formadores de opinião são: a) de que poderiam existir 16.000 
leis ambientais penalizando o proprietário rural e que isto seria a causa para o crescente êxodo rural; e b) de que 
mais de 90% das propriedades rurais estariam na ilegalidade devido à legislação vigente, especialmente em face do 
conteúdo normativo do Código Florestal. Todavia, tanto em uma hipótese, como na outra, não são apresentadas as 
evidências documentadas para subsidiar tais afirmativas ou os mencionados quantitativos.
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agricultura, o debate ignora que florestas nativas são naturalmente renováveis 
o que possibilita a produção sustentável de diversas matérias primas, especial-
mente madeira, em perpetuidade.

Em função do exposto, e tendo em vista tanto a importância como a 
atualidade do tema, este estudo tem como propósito examinar alguns elemen-
tos do conhecimento técnico-científico disponível desde a metade do século 
XX, apenas a título exemplificativo, e que são encontrados de forma implíci-
ta e subjacente em diferentes dispositivos da Lei n° 4.771/65 que instituiu o 
“novo” Código Florestal brasileiro.

2. sObre as “leIs da natureza”

Estima-se que a Terra tenha se formado há aproximadamente 4,5 bi-
lhões de anos e a vida, unicelular, há cerca de 3,5 bilhões de anos, a partir do 
que toda biodiversidade existente no planeta evoluiu, mesmo as espécies já 
extintas e aquelas que ainda serão criadas pelo fenômeno da “especiação”. A 
espécie humana, Homo sapiens sapiens, é “recém chegada”: talvez exista há 
somente duzentos mil anos.

Consagra-se, no meio científico, que a agricultura tenha sido concebida, 
há cerca de 12 mil anos, na Mesopotâmia, região também conhecida como 
“crescente fértil”. Desde então, na história da humanidade, a domesticação 
de espécies, vegetais e animais, para uso na alimentação humana, sofreu ver-
tiginoso desenvolvimento, especialmente ao longo do último século. O fato 
possibilitou fosse desenvolvida a agricultura empresarial, intensiva na aplica-
ção de tecnologias como o melhoramento genético, a mecanização e o uso de 
insumos químicos como adubos e pesticidas o que tem promovido crescentes 
níveis de produtividade.

De outro lado, no universo, e assim também neste planeta, sempre exis-
tiram leis da natureza, especialmente da física e da química que antecedem as 
leis dos homens. Ao longo do tempo, tais leis, acrescidas de outras, principal-
mente da biologia, foram consagradas pela comunidade científica e consti-
tuem importante referencial para as atividades humanas.

A título exemplificativo, registre-se que a lei da gravitação universal permi-
te, por exemplo, que as chuvas “caiam” sobre a terra e que a água dos rios “cor-
ra” para os oceanos.3 A mesma lei da gravidade, explicada por Isaac Newton, 
possibilita entender a atração dos corpos celestes.4 As leis dos movimentos pla-
netários, segundo Kepler, explicam a forma elíptica da órbita dos planetas. Da 

3   Na verdade, após a sua formação na atmosfera, por meio da condensação do vapor d´água, a elevadas altitudes e 
a baixas temperaturas, as gotas de água são atraídas para a superfície da terra, em diferentes partes do planeta, na 
forma de chuva, neve (flocos) ou granizo (pedras de gelo).
4   Em síntese, a Lei da Gravitação Universal estabelece que “matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e 
na razão inversa do quadrado das distâncias.” Todavia, Albert Einstein propôs a teoria da relatividade generalizada, 
que considera a hipótese de que o espaço seria curvo, e assim, existiriam forças que poderiam empurrar as massas 
contra a terra.
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rotação da terra em torno do seu próprio eixo origina-se o magnetismo que, 
sabe-se, também afeta o clima no planeta. Tais fenômenos são a causa para a 
existência do dia e da noite, assim como das quatro estações do ano e de suas 
respectivas características climáticas, em diferentes partes do planeta.

Existem também leis da biologia, especialmente da genética, que regem 
os padrões de reprodução vegetal e animal, e possibilitam, por exemplo, a po-
linização e a dispersão de sementes e seus efeitos sobre a biodiversidade. A esse 
respeito, registre-se o valor essencial dos insetos polinizadores, para a agricul-
tura, especialmente para a fruticultura, sem o que aquela atividade econômica 
simplesmente não existiria.5  A regularidade climática, que implica o ciclo sazo-
nal das estações, por seu turno, e a sua influência sobre as fases fenológicas dos 
vegetais, são também determinantes para o sucesso das safras na agricultura.6 7

Observando-se as cadeias alimentares, verifica-se que a vida alimenta 
a vida, que dela necessita como suporte para se manter e se renovar conti-
nuamente, no tempo e no espaço, em perpetuidade. Para citar a máxima de 
Lavoisier, “nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.” Nesse sentido, é 
fundamental entender, e aceitar, a total dependência da espécie humana em 
relação às outras formas vida.8

Contribuem para que aquele fenômeno exista as redes mutualistas que 
apenas recentemente a ciência começa a compreender. A esse respeito, a Teo-
ria Geral dos Sistemas, popularizada como a denominação “enfoque sistêmi-
co” constitui instrumento extremamente útil para a compreensão do funcio-
namento de ecossistemas: uma introdução à esta matéria pode ser examinada 
em Capra (1996).9 Sobre esse tema, mais elaborados são os estudos de Boeger 
(2002)10 e Mello (2010)11 que discorrem sobre a utilidade de modelos de redes 
(baseados na teoria de grafos) para o melhor entendimento das relações entre 
as espécies tendo em vista compreender os ecossistemas e assim possibilitar 
o seu adequado manejo, tanto para fins produtivos como conservacionistas.

5  A importância das abelhas, sociais e solitárias, para a agricultura, é examinada por IMPERATRIZ-FONSECA, 
Vera Lucia; NUNES-SILVA, Patrícia. As abelhas, os serviços ecossistêmicos e o Código Florestal brasileiro. Biota 
Neotropica, v. 10, n. 4 2010. p. 59-62. Disponível em: http://www.biotaneotropica.org.br/v10n4/pt/download?article
+bn00910042010+abstract Acessado em 23 mar. 2011.
6  Se porventura o amadurecimento das frutas e dos grãos ocorresse de forma aleatória ou casualizada, para diferen-
tes plantas de uma mesma espécie, a agricultura certamente seria uma atividade muito mais complexa e diferente do 
que tem sido praticada. Todavia, pelo contrário, é justamente em resultado aos processos fisiológicos de diferentes 
indivíduos, de uma mesma espécie, que se permite a existência das safras, em um determinado momento, ao longo 
do tempo: ou seja, em uma mesma ocasião, ou pelo menos na mesma época, todos os frutos ou grãos encontram-se 
amadurecidos, permitindo a sua colheita simultânea.
7  A agricultura simplesmente não existiria sem o meio ambiente, do qual o clima é tão somente um dos componentes.
8  Se Darwin brindou a humanidade com a sua teoria da evolução e com seus estudos sobre as origens da vida, Harold 
Wilson (WILSON, 2002) documentou importantes percepções sobre o futuro, cuja leitura se recomenda: WILSON, 
Edward. O futuro da vida: um estudo da biosfera para a proteção de todas as espécies, inclusive a humana. Rio de 
Janeiro: Campus, 2002. 242 p.
9  CAPRA, Fritjof. A ascensão do pensamento sistêmico. In: _____. A teia da vida: uma nova compreensão científica 
dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996. p. 31-70.
10  BOEGER, Walter A. O tapete de Penélope: o relacionamento entre as espécies e a evolução orgânica. São Paulo: 
UNESP, 2009. 106 p.
11  MELLO, Marco Aurelio Ribeiro. Redes mutualistas: pequenos mundos de interações entre animais e plantas. 
Ciência Hoje, v. 47, n. 277, p. 32-37, 2010.
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Adicionalmente, existem percepções científicas, descritivas e inferenciais, 
da paleobotânica, da geografia e da geomorfologia, que informam sobre as 
origens e evolução da paisagem natural que nos antecede, e que evolui, em con-
tínua e (normalmente) silenciosa transformação. Nessa escala geológica, o ser 
humano e suas interferências na paisagem natural, representam, se muito, fra-
ções de um segundo da existência da vida no planeta, tal qual a conhecemos.

Muitas vezes, as forças na natureza são abruptas, violentas e imprevisí-
veis: veja-se, por exemplo, as consequências devastadoras da ocorrência de 
terremotos, da erupção de vulcões e de eventos climáticos extremos, como as 
estiagens severas e prolongadas, as precipitações de chuva, anormais e exces-
sivas, ou as alterações no gradiente histórico de temperaturas.12  13 

Muitas percepções trazidas ao debate contemporâneo sobre o Código 
Florestal refletem situações locais, em nível de propriedade rural e da pessoa 
física ou jurídica, proprietária. Todavia, para que fosse possível evoluir de for-
ma positiva no diálogo conviria considerar a cronologia dos fatos históricos, 
segundo a qual a paisagem natural e seus atributos ambientais precedem a 
propriedade. Nesse sentido, recomenda-se ponderar o conhecimento acumu-
lado sobre ecologia de paisagens no planejamento de uso dos territórios. 14

Em suma, os fatos, as leis da física e aquelas que regem as relações bio-
lógicas e os processos ecológicos fundamentais não deixarão de existir apenas 
por serem ignorados, como se pretende muitas vezes no processo de elaboração 
das leis. Registre-se que as poucas leis da natureza e as breves observações an-
teriormente apresentadas constituem apenas uma pequena parcela do imenso 
conhecimento científico acumulado e disponível a toda a sociedade. Todavia, 
tais observações são suficientes para ilustrar os fundamentos científicos incor-
porados ao Código Florestal vigente como apresentado na sequência.

3. sObre as “leIs dOs hOmens”

De forma genérica, conforme se consagra no estudo do Direito, as Leis 
não existem em isolamento, individualmente, mas integram o que se denomi-
na um ordenamento jurídico (BOBBIO, 1999, p. 31)15 ou ordenamento legal 

12  Sobre catástrofes localizadas veja-se os exemplos do vale do Itajaí no Estado de Santa Catarina, em outubro de 
2008; Angra dos Reis, RJ e no Rio de Janeiro e Niteroi em março de 2010 e na região serrana do Estado do Rio de 
Janeiro, em janeiro de 2011. Resultado de eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e imprevisíveis, os 
referidos acontecimentos refletem o fato de o clima é simplesmente incontrolável. Em todos os casos mencionados, 
constituem necessidades inadiáveis a desocupação de áreas de risco e a recomposição da cobertura florestal, assim 
como sua conservação.
13 A ocupação de áreas de risco, com edificações e até mesmo com atividades produtivas como agricultura e 
pecuária, pode ensejar o cálculo de novos valores para os prêmios cobrados por empresas do setor de seguros por 
danos materiais às propriedades edificadas naqueles locais. Eventualmente, até mesmo o seguro agrícola poderá 
ser re-estruturado com vistas à incorporação da probabilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos que 
possam trazer prejuízos à produção.
14  Subsídios técnico-científicos sobre ecologia de paisagem, fragmentação de ecossistemas e a construção de 
mosaicos podem ser examinados em  RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. (6 ed.) Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 546 p.
15   BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. (10 ed.) Brasília: UNB, 1999. 184 p.
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(PULNER, 2007, p. 27-28)16. Assim também ocorre com as leis que tratam de 
matéria ambiental no Brasil: a sua validade decorre do fato de que integram 
um universo jurídico. Ao longo do processo de elaboração das Leis diversas 
dimensões devem ser  ponderadas conjuntamente, dentre as quais também o 
conhecimento técnico-científico disponível.

O propósito deste estudo é identificar e analisar elementos do conheci-
mento científico presentes em dispositivos do Código Florestal vigente e que 
também refletem argumentos considerados nos projetos de lei que lhe deram 
origem. Antes porém, entende-se ser apropriado examinar a definição legal 
de meio ambiente adotada na Lei nº 6.938/81 que instituiu a Política Nacio-
nal de Meio Ambiente.

3.1 Percepções Científicas na lei nº 6.938/81

A Lei nº 6.938/81 instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente e criou 
o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, bem como o Sistema 
Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, estabelecendo-lhes as respectivas 
competências. Em seu art. 3º aquela Lei define meio ambiente e recursos am-
bientais segundo os seguintes termos:

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I - meio ambiente: 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;
...
IV – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais ou 
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, a fauna e a 
flora.

A definição legal para meio ambiente acima transcrita revela um conte-
údo normativo de elevada densidade e profundo significado: a preocupação 
com a manutenção da vida em todas as suas formas, o que inclui, obviamente, 
a vida da espécie humana.

Por “leis”, naquele enunciado, deve-se entender sejam leis naturais, que 
gradualmente são identificadas e descritas por diferentes ciências. As mencio-
nadas “condições”, “influências” e “interações“ indicam os elementos quími-
cos e as substâncias necessárias à produção da energia requerida por cada in-
divíduo de cada espécie, assim como as relações mutualísticas de co-existência 
dos seres que integram os diferentes ecossistemas em um equilíbrio dinâmico 
no tempo, a chamada homeostase, da qual a resiliência é parte indissociável.

O meio ambiente é uma entidade imaterial, de natureza jurídica difusa, 
que se materializa por meio dos recursos ambientais e de condições, influên-

16  PULNER, Rita de Cássia Linhares. Análise crítica da cientificidade da legislação relativa a manguezais. 
Curitiba: Imprensa Oficial, 2007. 180 p.
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cias e interações de ordem física, química e biológica: a sinergia resultante 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O enunciado é muito 
simples na organização lógica das palavras; todavia, o seu melhor entendi-
mento e interpretação teleológica não são triviais. No que diz respeito a esta 
análise é importante verificar que a flora integra o conjunto dos recursos am-
bientais necessários para que o meio ambiente possa existir.

3.2 Percepções Científicas no Código florestal de 1965

O “novo” Código Florestal brasileiro, vigente, foi instituído com a edi-
ção da Lei n° 4.771, de 15-09-1965. Desde então, diversas alterações foram 
introduzidas àquele diploma legal pelas Leis n° 7.511/86, n° 7.803/89, n° 
7.875/89, n° 9.605/98, n° 9.985/00 e n° 11.284/06.17 Importantes alterações fo-
ram também incorporadas, ao Código Florestal, pela reiterada edição de Me-
didas Provisórias e, dentre estas, particularmente pela MP n° 1.956-50 (DOU 
de 28-05-2000), re-editada até a MP n° 2.166-67 (DOU de 25-08-2001). Esta 
última encontra-se vigente por força da Emenda Constitucional n° 32, de 
11-09-2001. Uma proposta de estrutura orgânica do Código Florestal, para 
facilitar o seu estudo e o entendimento dos seus dispositivos, pode ser exami-
nada em Ahrens (2010a).18

Diversos dispositivos do Código Florestal não apenas refletem o respeito 
subjacente a várias leis da natureza mas, de forma implícita, incorporam-nas. 
Para atender aos propósitos deste estudo, somente os arts. 1° e 2° do Código 
Florestal serão brevemente examinados. Na sua atual redação, aqueles dois 
artigos apresentam o seguinte conteúdo normativo:

Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de 
propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente 
esta Lei estabelecem.  19

...
§ 2° Para os efeitos deste Código, entende-se por:
...

17   Registre-se que diversas alterações incorporadas ao Código Florestal, após a sua edição em 1965, também tiveram 
percepções cientificamente fundamentadas. Assim, em resultado ao programa “Nossa Natureza” o Poder Executivo 
apresentou proposta que resultou na edição da Lei n° 7.803/89 que acrescentou importantes aprimoramentos ao 
Código Florestal como, por exemplo, a obrigatoriedade da existência de uma Reserva Legal também para proprie-
dades localizadas em áreas de cerrado.
18   AHRENS, Sergio. A estrutura do Código Florestal e uma proposta para aprimorar os seus fundamentos. In: 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 14., 2010a. São Paulo. Florestas, mudanças 
climáticas e serviços ecológicos. [São Paulo]: Instituto O Direito por um Planeta Verde, [2010a]. v. 1, p. 835-845.
19   A natureza jurídica difusa das florestas e demais formas de vegetação é examinada em  AHRENS, Sergio. O 
Código Florestal brasileiro no século XXI: histórico, fundamentos e perspectivas. In: FIGUEIREDO, José Purvin 
de; SILVA, Lindamir Monteiro da; RODRIGUES, Marcelo Abelha; LEUZINGER, Márcia Dieguez. (org.) Código 
florestal: 45 anos: estudos e reflexões. Curitiba: Letra da Lei, 2010b. p. 63-82.
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II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2 
e 3 desta Lei, coberta ou não de vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem estar das populações humanas;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou pos-
se rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sus-
tentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna 
e flora nativas.
...
Art. 2°  Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) aos longo dos rios ou de qualquer curso d’água, desde o seu nível mais 
alto em faixa marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/07/89)
...
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artifi-
ciais; (Vide Resoluções Conama 302 e 303, de 20/03/02)
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cin-
quenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/07/89)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; (Vide Resolução Cona-
ma 303, de 20/03/02)
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalen-
te a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do re-
levo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
(Redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/07/89)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja 
a vegetação. (Redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/07/89)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compre-
endidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas  regiões  
metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, 
obervar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, 
respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo. (Incluído pela 
Lei nº 7.803, de 18/07/89)

O enunciado do art. 1° inicia com o reconhecimento da anterioridade 
da paisagem natural, composta também pelas diferentes fitofisionomias, em 
relação à instituição da propriedade: esta constatação é extremamente valio-
sa e tem muito significado pois caracteriza de forma unívoca e inquestionável 
a precedência cronológica dos entes jurídicos: primeiro, a flora (de natureza 
jurídica difusa), e somente depois a propriedade. Naquele enunciado também 
é reconhecido que a vegetação protege os solos contra a sua degradação que 
seria resultante dos processos erosivos (de origem hídrica ou eólica). Pelos 
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dois motivos, informa-se, naquele dispositivo, que há limitações (administra-
tivas) para o uso da propriedade.

Dentre as funções ambientais das Áreas de Preservação Permanente, 
APPs, (art. 1°, § 2°, II) incorporou-se a importância essencial da vegetação 
para a proteção dos recursos hídricos, dos solos, das águas, da biodiversidade 
e do fluxo gênico de fauna e flora. Registre-se que, obviamente, tais funções 
ambientais sempre foram realizadas pela vegetação, inclusive nos locais em 
que a Lei determina a sua existência. Do reconhecimento de que existe fluxo 
gênico, para espécies da fauna e da flora, surge o conceito de “corredores de 
biodiversidade” que devem ser estabelecidos ao longo da paisagem, também 
com o propósito de evitar que ocorra a endogamia na reprodução das espé-
cies que habitam Unidades de Conservação.

Em diversos dispositivos do art. 2° encontram-se incorporadas percepções 
referentes ao caráter protetor das florestas e demais formas de vegetação às 
nascentes, aos cursos d’água, aos topos de morros, montes, montanhas e serras.

As várzeas periodicamente inundáveis, adjacentes aos cursos d´água, 
obviamente pertencem aos rios.20 Assim ocorre por que tais várzeas consti-
tuem planícies de inundação necessárias para que a água dos rios, excedente 
à sua capacidade de escoamento, possa ser acomodada ao longo do terreno 
adjacente.  Tais várzeas são caracterizadas pela presença de vegetação própria 
e que lhes confere características peculiares.

De forma análoga, os terrenos íngremes e declivosos localizados nas en-
costas dos morros e montanhas a estes pertencem (ver art. 2°, d). Não se pode 
admitir que as leis dos homens modifiquem tal condição fática sem incorrer em 
graves riscos como, por exemplo, os deslizamentos (de camadas superficiais do 
solo) e deslocamentos (de grandes e profundos maciços de terra). Por esse motivo 
tem-se, no Código Florestal, dispositivo (art. 2°, e) que determina ser de preserva-
ção permanente a vegetação situada em terrenos com declividade acima de 45°.

A definição para Reserva Legal (art 1°, § 2°, III) informa sobre “... con-
servação e reabilitação dos processos ecológicos ...”. 21 Por processos ecológicos 
deve-se entender fenômenos que possibilitam a co-existência de espécies, da 
flora e da fauna, em um mesmo espaço, como condição essencial para que ecos-
sistemas sejam constituídos e possam existir. Tal condição é também necessária 
para possibilitar o uso sustentável dos ecossistemas. Dentre os processos ecoló-
gicos universalmente reconhecidos pela ciência, ressalte-se o comensalismo, o 
mutualismo, o parasitismo, a simbiose e a predação, fenômenos que podem ser 
identificados em diferentes ecossistemas em qualquer região do planeta.

20   Muito embora as várzeas inundáveis, adjacentes aos cursos d’água não sejam mencionadas em nenhum dispositivo 
do Código Florestal, uma interpretação teleológica da norma permite concluir que absolutamente haveria qualquer 
sentido em proteger as faixas marginais aos cursos d’água a partir do seu leito maior, ou nívelo mais alto, e deixar 
desprotegida a porção entre o início das metragens e o leito menor do curso d’água. 
21   Uma análise introdutória acerca da instituição de terrenos florestais reservados pode ser examinada em: 
AHRENS, Sergio. Sobre a Reserva Legal: origens históricas e fundamentos técnico-conceituais. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 11., 2007. São Paulo. Meio ambiente e acesso à justiça: flora, 
reserva legal e APP. [São Paulo]: Instituto O Direito por um Planeta Verde, [2007]. v. 1, p. 691-707.
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3.3 Percepções Científicas no Projeto de lei n° 2.874/65

O Código Florestal vigente, instituído pela Lei n° 4.771/65 resulta da 
submissão, à Câmara dos Deputados, de cinco Projetos de Lei (PLs) elabo-
rados entre 1950 e 1965. Para esta análise considera-se particularmente rele-
vante analisar a exposição de motivos do PL n° 2.874/65,

Da exposição de motivos 29-1965 do Ministro da Agricultura, S.Exa. 
Ministro Hugo Leme, encaminhada à Presidência da República, que por sua 
vez, com a mensagem presidencial 385/1965, submeteu tal proposta à apre-
ciação do Congresso Nacional, transcreve-se os seguintes segmentos:

“...
O anteprojeto indica minuciosamente as formas de vegetação que não 
poderão ser removidas, não necessitando de nenhum decreto posterior 
para declarar a sua imprescindibilidade, onde se encontrem. Basta que 
o leitor da lei a confronte com a natureza, para ver se está diante de uma 
floresta indispensável, ou se a mata poderá ser removida, sem prejuízo 
para a terra.
...
A Constituição Federal condiciona o uso da propriedade ao bem estar social 
(art. 147). Com base neste princípio, as leis estabelecem gabaritos, itens de 
ventilação, tetos de aluguel e uma série de restrições ao uso da propriedade, 
sem qualquer indenização aos proprietários. Ora, se o Poder Público pode 
criar restrições ao uso da propriedade, que dizer daquelas que são impostas 
pela própria natureza, antes da existência daquele poder?
Assim como certas matas seguram pedras que ameaçam rolar, outras prote-
gem fontes que poderiam secar, outras que protegem o calado de um rio que 
poderia deixar de ser navegável, etc. São restrições impostas pela própria 
natureza ao uso da terra, ditadas pelo bem estar social. Raciocinando dêste 
modo os legisladores florestais do mundo inteiro vêm limitando o uso da ter-
ra sem cogitar de qualquer desapropriação para impor essas restrições ao 
uso. Fixam-nos em suas leis, como um vínculo imposto pela natureza e que 
a lei nada mais fez do que decretá-lo existente. O anteprojeto seguiu a regra 
internacionalmente aceita. A função protetora da floresta não é restrição 
indenizável, mas decorrência da própria natureza que preparou terras mais 
úteis e outras menos.
...
Nas áreas de inclinação entre 25 e 45 º só será permitida a utilização ra-
cional. Como medida contra a erosão, exclui o corte raso e as devastações.
...
O uso para lenha e carvão das matas não plantadas e o corte limitado em 
florestas de preservação permanente também reclamarão ato especial do 
poder público, atendendo a peculiaridades locais. Isto decorre da impossi-
bilidade de legislar uniformemente para todo o País. Normas adequadas à 
região sul podem não servir à bacia amazônica. Severidades necessárias no 
Nordeste e o Estado do Rio de Janeiro não se justificariam em regiões do 
Mato Grosso e de Goiás.
...
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Ate aqui o madeireiro tem extraído as árvores adultas  e em seguida o lavra-
dor ateia fogo ao que resta processando-se a agricultura itinerante, em que 
o homem procede devastadoramente. Pelo projeto, se a floresta for dotada 
de espécies que permitiriam novo corte e houver necessidade de madeiras 
na região, o Estado poderá declarar reservada a área que a agricultura seja 
praticada ali do mesmo modo que é dado às prefeituras proibir a instalação 
de indústrias em zona residencial ou o exercício de determinado gênero de 
comércio em determinados bairros. A floresta, nesse caso, apenas poderá 
ser utilizada para atividade madeireira e outras que o Decreto possibilitar 
no local, instituindo-se, pela regeneração natural um novo período de cortes 
de madeiras.
... ” 

A exposição de motivos acima transcrita revela o reconhecimento de 
algumas funções protetoras das florestas em terrenos declivosos assim como 
nas margens de cursos d´água. Também é reconhecida a capacidade regene-
rativa, e assim, renovável, das florestas, prevendo-se já então a possibilidade 
de se realizar o corte seletivo e periódico de árvores por meio de intervenção 
tecnicamente realizada em ecossistemas florestais, o que se denomina, na atu-
alidade, em todos os países, Manejo Florestal Sustentável.

Ainda segundo aquela exposição de motivos, tão logo assumiu aquela 
pasta, o Ministro Hugo Leme incumbiu o Departamento de Recursos Na-
turais Renováveis, daquele Ministério, “a elaboração de um novo anteprojeto 
que melhor se ajustasse à realidade, representando, ao mesmo tempo, o pen-
samento do governo atual no que concerne à política florestal brasileira.” Na 
sequência, informou-se sobre os membros que integraram a comissão que 
examinou a proposta, como segue:

“...
Desincumbindo-se dessa missão, o aludido departamento elaborou um an-
teprojeto de lei florestal, cuja revisão ficou a cargo de uma comissão de alto 
nível, integrada pelos Drs. Victor Abdennur Farah, Presidente do Conselho 
Florestal Federal e assessor do meu gabinete, João Maria de Melo Lisboa, 
Diretor-Geral do Departamento de Recursos Naturais Renováveis, Roberto 
de Melo Alvarenga, Diretor do Serviço Florestal de São Paulo, Benjamim 
de Campos, Conselheiro Jurídico deste Ministério e Professor Heládio do 
Amaral Mello, catedrático de Silvicultura da Escola Superior de Agricultu-
ra Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo que após acurado exame 
da proposição em causa e dos projetos em curso na Câmara dos Deputados, 
decidiu-se pela apresentação de um substitutivo vasado no Projeto de Lei 
n° 4.494, de 1962, considerado mais técnico, conciso e objetivo, fácil de ser 
entendido e mais fácil ainda de ser aplicado e que, por conseguinte, é incon-
testavelmente superior aos demais.”

Pela sua importância para este estudo, registre-se que a participação, 
nos trabalhos daquela comissão, do Prof. Heládio do Amaral Mello e do Dr. 
Roberto de Melo Alvarenga que acrescentaram importantes percepções téc-
nico-científicas.
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4. O dIreItO COmO CIênCIa axIOlógICa

O Direito é um fenômeno que resulta da evolução de cada sociedade 
após a constituição de um Estado nacional soberano.22 Segundo Cella (2001, 
p. 70), pode-se afirmar que existem tantos modelos legais quantos forem os 
Estados existentes no planeta, sendo que o estudo interno de cada modelo 
compete à disciplina denominada Teoria Geral do Estado – no campo cien-
tífico-positivo dos Direitos Constitucional e Administrativo. 23 Também por 
esse motivo deve-se adotar muita cautela na realização de estudos em Direito 
comparado, especialmente em temas pertinentes ao Direito Ambiental.

No debate contemporâneo sobre o quadro normativo acerca da prote-
ção do patrimônio florístico brasileiro, a seguinte pergunta tem sido feita de 
forma recorrente: em que outros países existiriam figuras como a Reserva Le-
gal e as Áreas de Preservação Permanente? Por certo não com essas mesmas 
denominações, mas a proteção das florestas e outras formas de vegetação é, 
sim, realizada em outros países, com diferentes intensidades e instrumentos, 
mesmo em terras privadas.24 Todavia, não é necessário que, primeiro, os ins-
titutos jurídicos existissem em outros países, tidos como juridicamente mais 
desenvolvidos, para que somente depois pudesse ser legitimada a sua exis-
tência aqui: como se porventura ainda houvesse a prevalência política de um 
regime colonial, especialmente em matérias de caráter estritamente jurídico.

Em sua Teoria Tridimensional do Direito, Miguel Reale concebe o Di-
reito como uma integração normativa de fatos, segundo valores (CELLA, 
2001). Assim, o Direito reflete uma realidade histórico-cultural tridimensio-
nal e que contém uma constante axiológica. Segundo aquela teoria, o fe-
nômeno jurídico resulta da composição de três dimensões: a) um fato sub-
jacente (como, por exemplo, um fato econômico, social ou geográfico); b) 
de um valor que confere um significado àquele fato e que indica uma ação 
humana para atingir determinado objetivo (em relação àquele fato); e c) uma 
norma que representa a relação entre o fato e o seu valor para a sociedade. 
Argumenta-se que o meio ambiente, no Brasil, e assim também em diversos 
outros países, é reconhecido como elemento vital para o desenvolvimento 
socioeconômico pelo simples fato de que sem meio ambiente não há vida e, 
assim, também, qualquer forma de atividade econômica.

Ao discorrer sobre o plano de existência do fato jurídico, e que antecede 
o plano de sua validade, Mello (1995, p. 37)25 ensina que a norma representa a 

22   Sobre a história do conceito de soberania nacional recomenda-se o exame do estudo realizado por IATAROLA, 
Antônio José. Formação histórica do conceito de soberamia. In: Mialhe, Jorge Luís (org.) Direito das relações 
internacionais: ensaios históricos e jurídicos. Campinas: Millennium, 2007. p. 59-91.
23   CELLA, José Renato Gaziero. Teoria tridimensional do Direito de Miguel Reale. Curitiba: Juruá, 2001. 98 p.
24   Todavia, cabe indagar, a título exemplificativo, por que razões não se tem, no Brasil, da poligamia e da pena 
capital se em outros países tais figuras encontram-se legalmente institucionalizadas? Eventualmente, caberia 
também indagar aonde no planeta encontra-se instituído, por força de Lei, um programa chamado “bolsa família”? 
Estas são, certamente, perguntas muito instigantes.
25   MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano de existência. São Paulo: Saraiva, 1995. 233 p.
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valoração de fatos feita pela comunidade de modo a traçar as regras jurídicas de 
convivência social e que, para tanto, utiliza-se de critérios axiológicos, em razão 
dos quais é medida a importância que possuem para o relacionamento humano. 
Assim, a regulação dos fatos está na contingência da sua maior ou menor afeta-
ção pelas necessidades dos homens. Após associar tais assertivas com as aludidas 
demandas, argumenta-se que a realidade socioeconômica e política da sociedade 
brasileira, no início do século XX, reunia elementos que justificavam a edição de 
um regramento, centralizado e unificador, sobre a proteção e o uso do patrimô-
nio florestal brasileiro e que, sim, incorporou diversas percepções tecnico-cientí-
ficas relativas a leis da natureza: assim, com o Decreto 23.793/34, instituiu-se um 
primeiro Código Florestal, que foi depois revogado com a edição da Lei 4.771/65, 
que instituiu o chamado “novo” Código Florestal, vigente, mas que também in-
corporou o conhecimento científico disponível à época de sua elaboração.26

5. COnsIderações fInaIs

Como exposto na presente análise, não existe qualquer fundamento 
plausível para sustentar a afirmativa de que o Código Florestal instituído pela 
Lei n° 4.771/65 seria desprovido de base científica. Pelo contrário, como es-
clarecido ao longo desta análise, o Código Florestal vigente contém diversos 
dispositivos que refletem considerações pertinentes a leis da física, da química 
e da biologia, dentre outros campos do saber humano. Pode-se até mesmo 
perceber a presença de conceitos de sociologia e da socioeconomia ao se cons-
tatar, no Código Florestal, a existência de excepcionalidades no tratamento 
da pequena propriedade rural familiar e da posse rural familiar em face de 
suas respectivas vulnerabilidades.

Apesar daquela constatação, a aludida base científica não haveria que 
necessariamente existir, posto que o Direito, como se consagra, não é uma 
ciência exata ou biológica mas, sim, axiológica. valorativa da realidade fática. 
Assim, por um processo axiológico ínsito ao Direito, determinados fatos e re-
lações da realidade social são tão relevantes para uma determinada sociedade 
ao ponto de que sejam transformados em relações jurídicas.

Por vezes atribui-se às leis florestais compromissos e alcance jamais preten-
didos por ocasião de sua proposição. Nesse sentido, registre-se que um Código 
Florestal não existe para viabilizar economicamente uma propriedade rural ou 
para fazer enriquecer a pessoa física ou jurídica titular dos direitos inerentes ao 
domínio sobre uma parcela de terra. Para alcançar aquele propósito, o poder pú-

26   Quanto à base científica da legislação ambiental, Pulner (2001, p. 113-114) indicou que “... a prática legislativa 
tem mostrado que não há interesse por parte dos parlamentares em apresentar o conhecimento científico disponível 
e suas implicações na aplicação da norma proposta, a não ser que tal conhecimento venha ao encontro dos interesses 
sociais e econômicos que defendem. Mesmo havendo o conhecimento científico sobre o bem ambiental objeto de 
discussão, isto não quer dizer que tal conhecimento vá ser incorporado à norma, na medida em que vários outros 
fatores são tão (ou mais) considerados que os critérios ambientais. Tais posições, frequentemente antagônicas, fazem 
com que processos legislativos se arrastem por anos, a ponto de que a situação dos objetos ou ambientes discutidos 
se modifique profundamente desde o início do processo.”
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blico certamente dispõe de outros instrumentos, ou pode concebê-los na medida 
das necessidades. De outro lado, um Código Florestal também não existe para 
obstar a produção ou prejudicar o proprietário ou possuidor. 27  28  Na realidade, 
constituem premissas óbvias e necessárias para a existência de uma Política Flo-
restal, e assim também de um Código Florestal, tão somente a conservação do 
patrimônio florístico e a normatização do seu uso, em um determinado território. 
Registre-se que o uso do patrimônio florístico, em especial das florestas naturais, 
é lícito, legítimo e necessário, e pode ser realizado dentro da legalidade, para a 
produção das mais diversas matérias primas, especialmente madeira.

Outra premissa fundamental equivocada que se encontra na base da argu-
mentação apresentada por alguns atores sociais, ao debate sobre o Código Flo-
restal, diz respeito aos chamados interesses coletivos, mas que se pretende sejam 
apenas aqueles referentes a uma coletividade de proprietários rurais. Em verdade, 
consagra-se que os interesses coletivos certamente dizem respeito ao conjunto 
de todos os habitantes do país buscando-se o bem comum e que não diz respei-
to apenas àqueles que integram uma determinada categoria. Ademais, também 
constitui equívoco elementar a suposição de que o interesse coletivo resultaria da 
soma de todos os interesses individuais.29 Se porventura assim ocorresse ter-se-ia 
o caos, situação em que impera o liberalismo pleno e irrestrito.

A existência de um Estado Nacional e do seu território antecedem à ins-
tituição da propriedade privada sobre a terra. Todavia, implícito às manifes-
tações de alguns atores encontra-se a suposição de que o território nacional 
porventura seria o resultado da soma de todas as propriedades. Tal é uma 
percepção equivocada pois, contrário senso, a propriedade é tão somente uma 
parcela, ou fragmento, do território nacional. Assim ocorre até mesmo por que 
propriedades rurais podem ser desmembradas (por motivo de venda ou parti-
lha) ou somadas (por meio da aquisição de glebas adjacentes), apesar de que 
as dimensões do território nacional permaneçam inalteradas. Em princípio, a 
terra está umbilicalmente vinculada à existência prévia do Estado: somente em 
um segundo momento surge a propriedade, nas suas diferentes formas, como, 
por exemplo, urbana, rural, pública, privada, individual ou coletiva.

Mesmo que alterações pudessem ser introduzidas no quadro normati-
vo vigente em resultado à produção científica, conviria considerar todas as 

27   Algumas motivações para a pretendida revogação da Lei 4.771/65 podem ser verificadas em http://www.canaldo-
produtor.com.br/codigoflorestal/porque-e-importante-mudar-o-codigo-florestal
28   AHRENS (2010, p. 63) indicou algumas das possíveis causas para problemas econômico-financeiros da propriedade 
rural no Brasil. Assim, a título exemplificativo, convém uma reflexão sobre a concessão de subsídios, a produtores 
rurais, nos Estados Unidos da América (veja-se a “Farm Bill” de 2008), no Canadá e em países que integram a União 
Europeia: tais subsídios têm influência direta sobre os preços das commodities agrícolas (como, por exemplo, milho, 
trigo e soja) no mercado internacional e, por via reflexa, no mercado doméstico. A renda, na propriedade rural, é tam-
bém afetada pela taxa de câmbio, pelos juros e por eventos climáticos extremos (severas e prolongadas estiagens ou, 
alternativamente, chuvas em excesso) e que são a causa, cada vez mais frequente, para a frustração de safras. Não se 
pode também ignorar a política de preços mínimos garantidores ao produtor, para determinadas culturas, e os efeitos 
das perdas e dos desperdícios verificados desde a colheita das safras, ao armazenamento dos grãos e o seu transporte 
até o destino final, fatos que também contribuem para o chamado “custo Brasil”. Em suma, muitas das causas para 
os aludidos problemas, são externas à propriedade e absolutamente têm qualquer relação com o Código Florestal.
29   Aristóteles já houvera dito “O todo é muito mais que a soma das partes”.
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áreas de conhecimento que compõem o universo científico e que porventura 
digam respeito ao meio ambiente. No Brasil existem milhares de profissionais 
competentes e possuidores de imenso saber científico em diferentes áreas de 
conhecimento às quais o tema é pertinente. Nesse sentido, melhor conviria ao 
debate e assim também à sociedade, uma ampla consulta às instituições de 
ensino e de pesquisa que constituem a academia brasileira.30 Tal providência 
certamente resultaria em uma rica base de valiosas informações para subsi-
diar os pretendidos aprimoramentos no quadro normativo, tanto no Código 
Florestal vigente como, em especial, no substitutivo ao PL n° 1.876/1999.  31

7. COnClusões artICuladas

Em função do exposto, a análise documentada neste trabalho permite 
apresentar as seguintes conclusões articuladas:

7.1 O Código Florestal vigente, instituído pela Lei n° 4.771/65, dispõe de di-
versos dispositivos que evidenciam, em seu conteúdo normativo, a recepção 
de muitas leis da natureza tais como, por exemplo, a lei da gravidade, que 
fundamenta a necessidade de proteção de encostas e de cursos d’água, e leis 
da biologia, especialmente da genética, que regem processos ecológicos fun-
damentais como o fluxo gênico de flora e fauna;

7.2 A história geológica do planeta e a evolução das espécies comprova a 
anterioridade da paisagem natural e do meio ambiente em relação à espécie 
humana, ao que a sua existência encontra-se subordinada; a paisagem natu-
ral também antecede a propriedade sobre a terra;

7.3 A constatação das evidências acima mencionadas, apresentadas de forma 
exemplificativa, presta-se também para refutar a afirmativa equivocada de 
que o Código Florestal vigente não teria bases científicas;

7.4 Apesar das conclusões anteriores, o Código Florestal vigente não precisaria 
ter, muito embora tenha, também, fundamentação científica, posto que o Direi-
to é uma ciência axiológica, condição suficiente para que aquele diploma legal 
exista, de forma legítima, no plano de validade do ordenamento legal pátrio.

30   Em resposta às demandas produzidas pela comunidade científica, a Associação Brasileira da Ciência (ABC) e a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), instituíram, em julho de 2010, um Grupo de Trabalho para 
melhor examinar a dimensão técnico-científica do debate que se verifica em torno do Código Florestal e do chama-
do “substitutivo” ao PL n° 1.876/1999, aprovado em 06-07-2010 por uma Comissão Especial de Revisão do Código 
Florestal, na Câmara dos Deputados. Um resumo-executivo dos trabalhos realizados por aquele Grupo de Trabalho 
encontra-se disponível em www.sbpc.org.br . O Documento final será disponibilizado à sociedade em abril de 2011.
31   Contrário ao que a mídia tem divulgado, o “substitutivo” não altera ou modifica o conteúdo normativo do Código 
Florestal vigente, nem propõe aprimoramentos naquele diploma legal; em verdade, em seu art. 54, o “substitutivo” pro-
põe a revogação da Lei n° 4.771/65, que instituiu o Código Florestal, e objetiva substituí-lo com um novo marco legal.
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O dIreItO humanO aO meIO ambIente 
eCOlOgICamente equIlIbradO e Os 

InfluxOs da nOva gestãO demOCrátICa

sidney rosA dA silVA Junior
PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. IntrOduçãO

O fenômeno ambiental, entendido como um conjunto de preocupações 
sobre as relações entre o homem e seu habitat, é relativamente recente, toman-
do forma a partir da segunda metade do século XX pela percepção de que 
o processo de desenvolvimento1 em curso apontava para o esgotamento das 
bases materiais de sustentação de um modelo econômico predatório2. Não 
obstante, esta mudança de rumos traz ínsita uma capacidade potencial de 
reprodução de conflitos, visto que se constrói sobre um aparente dilema entre 
desenvolvimento e preservação3 e se polariza em uma pluralidade de vertentes 
filosóficas4, implicando a construção de novos padrões de comportamento a 
serem observados tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil na busca de 
um ideal de sustentabilidade. 

Assim, concomitantemente a este processo de desenvolvimento e identi-
ficação de direitos, erigiu-se a necessidade de se fazer uma releitura do exato 
conceito de democracia à luz das atuais demandas sociais, produzindo uma 
convergência entre os novos modelos de estruturação de Estados e os novos 
paradigmas universais de proteção da dignidade humana. 

Apresenta-se neste contexto como sendo de nodal importância a análise 
sobre o processo evolutivo de identificação e positivação dos direitos huma-

1  Utilizar-se-á o termo desenvolvimento em seu sentido mais lato, posto que em uma abordagem mais técnica 
pressupõe uma harmonia entre os seus diferentes elementos constitutivos, opondo-se ao conceito de crescimento, 
a significar a preponderância e prioridade da acumulação de capital sobre os demais componentes envolvidos no 
processo (BESSA ANTUNES, Paulo de. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 9ª edição, p. 19.)
2  MOURA JÚNIOR, Flávio Paixão de Moura. “O Direito Constitucional Ambiental: A Constituição como Via da Ecolo-
gização do Direito; Algumas Considerações” In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Org). A Cons-
titucionalização do Direito – Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 784.
3  O dilema é meramente aparente na medida em que sendo um fonte de recursos para o outro, há uma contínua ne-
cessidade de harmonia e complementação entre ambos, consoante MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, 
jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 53.
4  Tais vertentes podem ser agrupadas em dois pólos principais: o antropocêntrico e a ecologia profunda (deep ecology). 
A primeira se dividiria entre o economicentrismo, que limita a importância dos bens ambientais ao proveito econômico 
passível de ser aferido pelo ser humano, e o antropocentrismo alargado, que amplia a percepção para certa autonomia 
do meio ambiente, passando a ser compreendido como elemento necessário ao gozo de uma vida digna pelo homem. 
Já a segunda vertente, compreendida como ecologia profunda pretende superar a concepção de que a natureza é mero 
objeto de direitos, a fim de reconhecer-lhe uma dignidade própria. (GOMES CANOTILHO, José Joaquim; MORATO 
LEITE, José Rubens. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. Saraiva: São Paulo. 2007, pp. 136/145).
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nos, didaticamente representado pela teoria das gerações, cujo teor reflete a 
própria evolução político-cultural da humanidade e sua dinâmica quanto à 
compreensão das relações entre o indivíduo e o Estado soberano.

A verificação de que os direitos humanos até o presente momento co-
nhecidos podem ser agrupados em gerações distintas, segundo os elementos 
históricos que propiciaram seu surgimento, leva a indagar sobre uma eventual 
inter-relação entre estas, ou seja, se o advento de uma nova geração produz 
algum efeito sobre aqueles direitos construídos em momentos históricos an-
teriores.

Destarte, a partir do momento em que se assentam as bases para o surgi-
mento de um direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
inicia-se uma busca sobre os influxos de novas dimensões dessa evolução às 
situações jurídicas existentes e, desta forma, dos efeitos gerados pelo fortale-
cimento das instituições democráticas e sua maior abertura à participação po-
pular pluralista5 sobre a problemática ambiental. Afigura-se, por conseguinte, 
exigível, perquirir a viabilidade de um novo modelo democrático condicionar 
a gestão das disputas surgidas no âmbito do direito ambiental e identificar 
quais mecanismos poderiam ser utilizados para conferir uma maior efetivi-
dade a esta tutela.

2. O IníCIO de uma evOluçãO raCIOnal e a teOrIa das gerações

Como já antecipado no título deste trabalho, o advento de novas ins-
tituições democráticas produziu efeitos sobre as questões ambientais, mor-
mente no que toca à gestão de um direito ao equilíbrio do ecossistema, sendo, 
desta forma, visível que o seu reconhecimento pelo ordenamento positivo não 
pôs fim a sua cadeia evolutiva, que segue sendo estruturada e condicionada 
por novas dimensões da evolução democrática da humanidade. 

Os avanços produzidos nas relações entre sociedade e Estado soberano, 
que, em um primeiro momento, poderiam ser vistos como imutáveis, por te-
rem atingido, no desenvolvimento histórico, o patamar máximo da normativa 
jurídica em sede do constitucionalismo democrático, abrem espaço para que, 
em determinadas situações, sejam condicionados e até limitados por dimen-
sões jurídicas vindouras. A correta compreensão de tal fenômeno, contudo, 
somente é possível através da identificação dos elementos históricos justifi-
cadores da tutela de interesses humanos essenciais ao pleno exercício de sua 
dignidade ao longo dos tempos, visto que este processo de criação de direitos 
não ocorre de uma só vez, mas de forma lenta e gradual, por meio da tentati-
va de se superarem as mais variadas necessidades humanas.6 Assim, a doutri-
na compilou essa evolução histórica em fases distintas, o que comumente se 

5  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 571.
6  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 6.
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denominou de “gerações”7, seguindo uma concepção formulada pela primei-
ra vez por Karel Vasak, no ano de 19798. Esta classificação, que teve por base 
os ideais revolucionários franceses de liberdade, igualdade e fraternidade, res-
pectivamente vinculados às três primeiras gerações, acabou tendo seu espec-
tro ampliado, com alguns autores aduzindo um contínuo progresso evolutivo 
dos direitos e incremento da necessidade de sua efetivação para fundamentar 
a existência de outras gerações9.

2.1 a Primeira geração e a Criação do estado liberal

A teoria das gerações, assim, foca o termo inicial de seu objeto de estudo 
nos primórdios do processo de positivação de direitos voltados ao homem 
enquanto gênero10, ainda que em determinados momentos limitando sua 
abrangência aos territórios nacionais. Contudo, a primeira fase deste movi-
mento somente pode ser compreendida pela análise do arcabouço filosófico 
que sustentou seu aparecimento. 

A ideia de limitação do poder estatal em prol de um valor maior ine-
rente à natureza humana foi fortemente influenciada pela filosofia clássi-
ca, especialmente a greco-romana, e pelo pensamento cristão, situando 
respectivamente conceitos de homens dotados de individualidade e iguais 
em dignidade perante Deus.11 Tal concepção ganhou força na Idade Média 
com a sustentação por São Tomás de Aquino de que a inobservância do 
direito natural pelos governantes poderia, em casos extremos, justificar até 
mesmo o exercício de um direito de resistência por parte da população.12 
Essa tendência à identificação de direitos naturais (direitos do homem) en-
controu respaldo na doutrina hobbesiana, porém despida da capacidade de 
condicionar a atuação estatal, que necessitaria de um poder absoluto para 
manter a paz interna e proteger o homem dele próprio13. Somente com o de-
senvolvimento posterior dessa construção contratualista e, principalmente, 
através da contribuição de John Locke, segundo o qual o contrato social, 
por ser pactuado por todos os membros da sociedade, transformaria os ci-

7  Como se verá adiante, o termo gerações tem sofrido inúmeras criticas, a maioria delas pela aparente incapacidade 
do termo em abranger as constantes inter-relações entre as diversas fases de positivação de direitos.
8  MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 40.
9  A existência de outras gerações, ideia adotada no presente trabalho, ainda é polêmica. No sentido do texto: BONA-
VIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 571. Em sentido contrário, aduzin-
do a preocupação de que a ampliação do rol de direitos fundamentais poderia causar sua banalização e consequente 
perda de efetividade: PEREZ LUÑO, Antônio Enrique. “Las Generaciones de Derechos Humanos” In Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales, v. 110, 1991, p. 210.
10  Etapa da generalização. (Vid. PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. 
Madid: Universidade Carlos III, 1995, pp. 146/198).
11  WOLFGANG SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 6ª 
edição, 2006, p. 36.
12  PEREZ LUÑO, Antônio Enrique. Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos, 5ª 
edição, 1995, pp. 30/31.
13  HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo. Martin Claret. 
2003. p. 101/105.
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dadãos em verdadeiros sujeitos de governo14, reconstruiu-se a compreensão 
de direitos do homem como postulados de abstenção dos governantes, iden-
tificando-se princípios como a defesa da vida, da liberdade e da propriedade 
na essência legitimadora da função estatal.

Estes modelos teóricos somente ganharam contornos de direito positi-
vo na segunda metade do século XVIII, pela influência que tiveram sobre a 
Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, em 1776, e a Declaração Fran-
cesa de 1789. A primeira, de cunho estritamente local, serviu de inspiração 
para as declarações de direitos das demais colônias inglesas, levando à con-
sagração na Constituição Americana de 1787 do princípio democrático e 
da separação dos poderes. A segunda, por sua vez, dotou-se de uma maior 
aspiração universal e abstrata, pois não postulava a condição de uma cons-
tituição, podendo, assim, ser considerada a primeira veiculação histórica de 
direitos humanos. 

As revoluções que marcaram a edição destes primeiros documentos 
tiveram impulso na ascensão econômica da burguesia, sustentada pelo 
incremento do comércio internacional, que passou a exigir maior parti-
cipação política15. Assim, essa primeira fase de construção de direitos foi 
determinada por um ideal liberal-burguês, de concepção fortemente indi-
vidualista, adjudicando ao Estado a função de proteger a propriedade e a 
segurança dos indivíduos, bem como abster-se de qualquer interferência 
nas relações sociais e econômicas. Somado a tudo, as aspirações da clas-
se burguesa em controlar os novos rumos desse novo Estado, produziu 
também, ao lado daqueles direitos de liberdade antiestatal, o influxo de 
direitos de participação política16.

Destarte são criados os chamados direitos civis e políticos, titula-
rizados pelo indivíduo e consubstanciados em faculdades de oposição e 
resistência perante o Estado, gerando uma nítida separação entre este e a 
Sociedade Civil17. Tais conquistas estão intimamente relacionadas à con-
cepção de um modelo de democracia liberal, segundo o qual haveria a 
necessidade de se criar uma zona de proteção da autonomia individual, 
traduzida em direitos de liberdade negativa18, contra possíveis equívocos 
nas decisões políticas.19

14  MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 37.
15  MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, pp. 43/44.
16  O conceito de participação política na democracia liberal, contudo, ainda era bastante relativizado, posto que as 
decisões, ainda que concebidas por uma maioria, poderiam prejudicar a autonomia privada do indivíduo que não 
a consentiu livremente. Da mesma forma, a exigência de uma disposição cívica de todos para participarem da vida 
pública chocar-se-ia com a compreensão de que as liberdades negativas individuais estariam sobrepostas a qualquer 
aspecto social (BELLOSO MARTÍN, Nuria. “En busca de unos ciudadanos deliberantes. Deliberando sobre la 
democracia deliberativa” In Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais. 2008, n. IX, pp. 388/389).
17  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 564.
18  Ou direitos à abstenção estatal.
19  BELLOSO MARTÍN, Nuria. “En busca de unos ciudadanos deliberantes. Deliberando sobre la democracia 
deliberativa” In Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais. 2008, n. IX, p. 389.
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2.2 a segunda geração: O advento do estado social e das Políticas Prestacionais

O período de prosperidade econômica burguesa teve seu clímax no sécu-
lo XIX, com a expansão mundial da chamada Revolução Industrial, quando 
se delineou um conjunto de mudanças no processo produtivo que acabou 
por afetar de forma profunda as relações entre capital e trabalho. Com tais 
mudanças potencializou-se o processo de acumulação de riquezas sem que 
se visualizasse sua distribuição pelos diversos grupos componentes do corpo 
social. A ideia de liberdade promovida pela primeira geração de direitos não 
foi capaz de aproveitar a todas as classes sociais, que acabavam ficando à 
margem do jogo político e, como consequência, alheias a quaisquer benefí-
cios propiciados por este crescimento acelerado, resultando na formação de 
classes proletárias.

A incapacidade estatal para gerir aquele novo modelo de sociedade era 
continuamente traduzida em reivindicações por melhores condições de vida 
pela população mais pobre, agora organizada em grupos politizados que não 
mais se exigiam ou se contentavam com abstenções estatais, porém clamavam 
por uma maior intervenção deste na economia na intenção de viabilizar uma 
maior harmonia social. Como bem ressalta Sarlet, as demandas sociais não 
mais se refletiam em um desejo de liberdade perante o Estado, mas uma liber-
dade por intermédio deste.20

Seguiram-se a este processo alguns acontecimentos históricos que aca-
baram por corroborar a necessidade de uma nova mudança de rumos no mo-
vimento de criação de direitos. O primeiro foi a elaboração da filosofia mar-
xista, que teve seu embrião no célebre Manifesto Comunista, publicado em 
1848, onde era conclamado o proletariado para a tomada do poder político. 
Também a Igreja Católica apresentou fortes críticas às condições da classe 
trabalhadora com a publicação de sua encíclica Rerum Novarum em 1891 
pelo Papa Leão XIII. Entretanto, é somente com o advento da Revolução 
Russa de 1917 que tais concepções teóricas ganham força, ficando demons-
trado de forma definitiva que aquelas demandas populares colocavam em 
risco o modelo capitalista em curso, cuja necessidade de adaptar-se às novas 
exigências da sociedade era evidente. Paralelamente, a crise do capitalismo se 
manifestava também na vertente do livre-mercado, refletindo-se na quebra da 
Bolsa de Valores de Nova York em 1929, fato que exigiu do governo estaduni-
dense a adoção de um programa político alicerçado na maior intervenção do 
Estado na economia e no investimento público em políticas sociais.

É exatamente com a constatação de que a mera omissão do Estado 
não era suficiente a viabilizar o exercício dos direitos produzidos a partir 
das revoluções burguesas do século XVIII, colocando em risco as estruturas 
fundamentais do poder político, que se iniciou uma tentativa de atenuarem-

20  WOLFGANG SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 6ª 
edição, 2006, p. 36.

Book conf e prof.indb   605 11/05/11   12:24



606 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

-se as desigualdades sociais. Desta forma, sem se afastar do sistema de pro-
dução capitalista, se intentou preencher substancialmente o direito à igual-
dade, até então relegado a segundo plano por uma compreensão meramente 
formal de seu conteúdo, e garantir, assim, o gozo de uma vida digna por 
todos os cidadãos. 

Esta nova fase do movimento de positivação de direitos caracteriza-se, 
portanto, pela quebra do ideal absenteísta, através da exigência de uma atu-
ação positiva estatal no sentido de viabilizar uma igualdade material e efeti-
var o gozo das liberdades concebidas durante o Estado Liberal por todos os 
indivíduos. Com efeito, uma série de direitos sociais, como aqueles relativos 
à assistência social, à saúde, e ao trabalho, passaram a ser previstos em docu-
mentos políticos formais, cujas origens remontam à Constituição mexicana 
de 1917 e à Constituição alemã de Weimar em 1919.

Deve ainda ser notado que, a partir do momento em que o proletariado 
se organiza e demanda um papel mais ativo do Estado na promoção da justi-
ça social, passa a haver uma crescente e contínua necessidade de participação 
popular na vida política para adequar em que medida deverão ser efetiva-
das tais prestações governamentais e evitar o incremento das desigualdades, 
resultando em uma evolução do modelo de democracia existente para uma 
vertente republicana.21

2.3 a terceira geração: O surgimento de um direito humano ao meio ambiente e da 
esfera dos direitos difusos

Não obstante já se tivesse evoluído bastante na proteção da dignidade 
da pessoa humana, ainda que não se pudesse ainda visualizar uma maior 
efetividade dos direitos de segunda geração, mormente no que toca a paí-
ses menos desenvolvidos, sua construção estava circunscrita basicamente a 
âmbitos nacionais. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, a relação entre 
as previsões de direitos fundamentais inseridas nas diversas cartas constitu-
cionais se limitava ao plano ideológico. O titular de tais direitos ainda era o 
indivíduo considerado de per si, a despeito de prisma de sua criação ter sido 
o atendimento às reivindicações das classes menos favorecidas22, razão pela 
qual a sua concepção estritamente nacional era o bastante para se buscar 
sua efetividade.

21  BELLOSO MARTÍN, Nuria. “En busca de unos ciudadanos deliberantes. Deliberando sobre la democracia 
deliberativa” In Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais. 2008, n. IX, p. 392. Segundo a autora “la 
libertad liberal está asociada principalmente a los derechos, y para el liberal la cuestión de quién gobierna es secun-
daria o instrumental respecto a la de garantizar su ámbito de autonomía privada. Mientras la libertad entendida al 
modo liberal sólo requiere la ausencia de intromisión ajena, la libertad republicana insiste en la vertiente positiva de 
la misma. (…) el republicanismo se basa en una ciudadanía activa, participativa. Por ello, considera necesario que 
los ciudadanos dediquen tiempo y esfuerzo a informarse de los asuntos públicos, a deliberar sobre ellos y a participar 
activamente en el espacio público. Es decir, la democracia republicana requiere virtud cívica.”.
22  WOLFGANG SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 6ª 
edição, 2006, pp. 57/58.
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A crise desse modelo tem como pano de fundo o surgimento do regime 
político nazista na Alemanha, que acabou culminando no segundo maior 
conflito armado mundial. Os abusos praticados durante este período geraram 
um sentimento de solidariedade mundial e a busca de garantia à observância 
de valores ligados à dignidade humana também no plano extraterritorial, o 
que acabou ganhando forma na famosa Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948. Assim, iniciou-se um movimento de internacionalização 
dos direitos fundamentais, resultando na previsão de documentos internacio-
nais de direitos humanos e na busca de um padrão ético global.23

Estas novas construções tinham como caráter principal uma tendência à 
universalidade, posto que, além de terem como destinatário precípuo o gênero 
humano “num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em 
termos de existencialidade concreta”24, não encontravam barreiras político-ter-
ritoriais. Tais direitos, assim, tinham como fator diferencial a sua titularidade 
difusa e universal, bem como tutelavam temas relacionados ao desenvolvimen-
to, à paz, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade.

Concomitante a tudo isso, os avanços da ciência e da tecnologia, que 
antes haviam propiciado o incremento da atividade industrial e a formatação 
de um progresso econômico bastante acelerado, promoveram uma série de 
descobertas que colocavam em xeque o destino da humanidade. As projeções 
técnicas apontavam para uma crise ambiental que se traduzia no esgotamen-
to das bases materiais de reprodução de um modelo predatório de desenvol-
vimento, exigindo reflexões no campo de diversas ciências, inclusive – e prin-
cipalmente – a jurídica.25 Da mesma forma, verificou-se que o crescimento 
e o estágio da ciência até então experimentados não tinham sido capazes de 
antever as consequências nefastas de uma exploração despreocupada sobre 
o meio natural, tornando necessária a busca por uma relação de sustentabi-
lidade hábil a manter um padrão razoável de qualidade de vida no presente 
que pudesse permitir o atendimento também no futuro das necessidades de 
gerações vindouras de indivíduos26. 

A complexidade permeada pela questão ambiental insere-se no mesmo 
contexto das demais temáticas apresentadas nessa nova geração de direitos, 
propiciando o surgimento de um o direito humano ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, cuja essência é nitidamente universal e transcendental. 
É universal por condicionar sua eficácia à exata noção de interdependência 
territorial, marcada pela percepção de que os ecossistemas naturais não se 

23  MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 52.
24  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 569.
25  MOURA JÚNIOR, Flávio Paixão de. “O Direito Constitucional Ambiental: A Constituição como Via da Eco-
logização do Direito; Algumas Considerações” In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Co-
ord). A Constitucionalização do Direito – Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas, Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 784. Expressa o autor que “nesse novo cenário, a economia precisaria incorporar externalidades nas 
suas análises, a sociologia não poderia se furtar à consideração do componente ambiental, manifestada de forma 
dramática nas regiões pobres do globo, a filosofia deveria então, indagar sobre novos padrões de ética de respon-
sabilidade, e o direito precisaria equacionar novos conflitos, compreendidos, agora, sob especial complexidade.”
26  ARA PINILLA, Ignacio, Las transformaciones de los Derechos Humanos. Madrid: Tecnos,1990, pp.135-136.
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vinculam a limites geopolíticos, exigindo uma regulação ambiental desde o 
nível local até o plano internacional para que seja possível atingir a adequada 
tutela desse bem jurídico.27 Como observa Canotilho, só será viável uma tu-
tela efetiva através de sua promoção por sistemas jurídico-políticos de cunho 
internacional e supranacional, permitindo que “se alcance um standard eco-
lógico ambiental razoável a nível planetário e, ao mesmo tempo, se estruture 
uma responsabilidade global (de Estados, organizações, grupos) quanto às 
exigências de sustentabilidade ambiental”28. Sua natureza transcendental, por 
outro lado, impede o foco das análises apenas no momento atual, orientando-
-se a uma perspectiva temporal de longuíssimo prazo.

A planificação teórica, que propiciou o surgimento desse direito hu-
mano ao meio ambiente equilibrado, tem suas raízes na década de 70, 
quando foi realizada a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente, em Estocolmo, difundindo a preocupação sobre o futuro 
do planeta em âmbito supranacional. O documento gerado a partir dessa 
reunião foi o primeiro reconhecimento internacional a prever um direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e sua vinculação com a proteção 
da dignidade da pessoa humana.29 De fato, anteriormente à Declaração da 
Conferência de Estocolmo já havia alguma referência normativa do Estado 
face aos problemas ambientais, porém isto se dava de maneira periférica e 
esporádica30, não sendo possível verificar qualquer relação com a univer-
salidade característica dos direitos humanos. Posteriormente, a construção 
de um direito humano ao meio ambiente, voltado à proteção do equilíbrio 
ecológico e a um ideal de exploração sustentável dos recursos naturais, con-
tinuou a aprimorar-se em uma série de tratados internacionais, seguindo-se 
uma tendência de integração às constituições nacionais que lhe infligiu um 
maior grau de proteção31. Esse movimento de constitucionalização do direi-
to ao meio ambiente, já considerado de modo praticamente universal como 
valor intimamente relacionado à dignidade da pessoa humana, integrou-se 
a uma concepção de democracia denominada neoconstitucional, cujas ca-
racterísticas permitiam sua visualização também como princípio jurídico, 

27  Essa interdependência territorial se manifesta, da mesma forma, em relação aos direitos relacionados ao desen-
volvimento e à paz, pois, como expressa Bonavides a consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas 
e subdesenvolvidas erigiu-se como elemento formador dessa nova dimensão histórica. BONAVIDES, Paulo. Curso 
de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 569.
28  GOMES CANOTILLO, José Joaquim. “Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada” In SIL-
VINE FERREIRA, Heline; MORATO LEITE, José Rubens (Coord). Estado de Direito Ambiental: Tendências. 
Aspectos Constitucionais e Diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pp. 05/06.
29  Extrai-se do primeiro princípio da Declaração de Estocolmo que: “o homem tem o direito fundamental à liberda-
de, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 
levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, 
para as gerações presentes e futuras.”
30  MOURA JÚNIOR, Flávio Paixão de. “O Direito Constitucional Ambiental: A Constituição como Via da Eco-
logização do Direito; Algumas Considerações” In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Co-
ord). A Constitucionalização do Direito – Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas, Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, pp. 787/788.
31  GOMES CANOTILLO, José Joaquim; MORATO LEITE, José Rubens (Coord). Direito Constitucional Am-
biental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 82/83.
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aberto à realização de influxos morais, situado no topo da hierarquia nor-
mativa, capaz de condicionar toda a atuação legislativa e ter sua aplicação 
concretamente determinada por meio de juízos de ponderação.32 

2.4 a dimensão democrática como uma quarta geração de direitos

Toda essa evolução percorrida desde os primeiros direitos de cunho absen-
teísta, passando por direitos a prestações positivas estatais e alcançando a con-
sagração de direitos que, apesar de essenciais à proteção da dignidade da pessoa 
humana, possuem uma titularidade difusa, exigindo uma coordenação política 
global para promover sua eficácia, implica uma série de questionamentos sobre 
a continuidade deste processo. A constatação de que, não obstante o acelerado 
desenvolvimento positivo desta temática, boa parte da humanidade ainda sofria 
das mazelas decorrentes da inobservância daqueles valores essenciais até então 
consagrados em documentos escritos exigiu uma mudança de rumos para as novas 
gerações de direitos. Se aparentemente os direitos conquistados na primeira fase de 
sua positivação já gozavam de uma implantação real quase que absoluta, os direi-
tos de segunda geração pouco haviam avançado em países não contemplados por 
um direito ao desenvolvimento efetivo (direito da terceira fase). A tutela ambiental, 
da mesma forma, apesar de ter alcançado avanços significativos em suas previ-
sões normativas das últimas três décadas do século XX, notadamente não gozava, 
ainda, de contornos de efetividade, sendo certo que a própria gestão do conceito 
de desenvolvimento sustentável guarda em si uma conflituosidade intrínseca ainda 
carente de mecanismos apropriados de gestão33. Destarte, voltaram-se as atenções 
para a criação e o melhoramento de instrumentos capazes de garantir maior con-
cretude àquelas três gerações de direitos. Havia agora uma necessidade de viabilizar 
mecanismos adequados à efetivação daquela tutela da dignidade humana que fora 
traduzida nestas três fases da evolução jurídico-normativa. 

Como visto, a crise do período liberal lastreou-se fortemente no surgi-
mento de uma classe de excluídos – o proletariado –, cujas aspirações aca-
baram por colocar em xeque um sistema de acumulação de capitais despre-
ocupado com suas implicações negativas no âmbito social. Para a superação 
dessa fase crítica, foi necessário que se vislumbrasse uma faixa de interesses 
que deveria ser compartilhada por todos os setores da sociedade e voltada ao 
atendimento dos anseios básicos dos indivíduos, sobrelevando uma esfera de 
cooperação com a finalidade de tutelar a dignidade da pessoa humana. 

Assim, ainda que setores diversos como patrões e empregados tives-

32  BELLOSO MARTÍN, Nuria. “En busca de unos ciudadanos deliberantes. Deliberando sobre la democracia 
deliberativa” In Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais. 2008, n. IX, pp. 399/400.
33  A gestão inadequada da questão ambiental acaba por viabilizar em uma visão distorcida do ideal de sustentabi-
lidade, apontando para uma virtual dicotomia entre os conceitos de desenvolvimento e meio ambiente e impedindo 
uma solução harmoniosa e holística de suas relações recíprocas de complementariedade (MILARÉ, Edis. Direito 
do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 53).
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sem anseios eventualmente conflitantes34 e que por um longo período fo-
ram decididos sem maiores preocupações em favor da classe com maior 
representação política (burguesia), a sustentação daquele modelo de socie-
dade exigiu que ambos os grupos buscassem conjuntamente garantir o mí-
nimo de dignidade à parcela mais fragilizada de cidadãos. Por conseguinte, 
esse pequeno núcleo cooperativo não era mais passível de ser objeto de 
disputas, mas de deliberações comuns. 

Também o advento dos direitos de terceira geração contribuiu para 
uma nova mudança de rumos no processo de evolução de direitos. Nes-
tes não era possível visualizar uma relação jurídica determinada entre um 
indivíduo ou grupo que seria mero titular de pretensões jurídicas e outro 
que seria devedor de alguma prestação. Por sua própria natureza, todos 
são titulares de pretensões de garantia daqueles bens jurídicos protegidos35, 
porém também o são obrigados a diversas prestações de cunho positivo e 
negativo para viabilizar uma tutela adequada36.

Exatamente esse contexto, onde se buscava maior efetividade dos di-
reitos já positivados e se verificava a necessidade de uma maior participa-
ção política dos indivíduos na gestão da res publica, ensejou o início de 
uma nova geração de direitos. Esta próxima fase aponta para o aperfeiço-
amento dos instrumentos democráticos diretos e a exigência de uma parti-
cipação popular informada e aberta aos influxos pluralistas do sistema, o 
que se apresenta materialmente viável graças aos avanços da tecnologia da 
informação.37

O direito à democracia se caracterizaria por uma exigência de maior 
utilização dos procedimentos de tomada de decisões com cunho delibera-
tivo, em contraposição a uma compreensão democrática meramente repre-
sentativa. As concepções de responsabilidade compartilhada e titularidade 
difusa, inerentes aos direitos de terceira geração, bem como a própria con-
sideração de um interesse público em promover o atendimento das neces-
sidades essenciais do homem, implicam a verificação de que sua gestão 
por meio de disputas sobre representações majoritárias de determinadas 
posições configuraria grave paradoxo, na medida em que a existência de 
objetivos compartilhados no seio social exige a participação dos indivíduos 
na vida coletiva direcionada não à mera exposição pública de interesses 

34  São exemplos desses interesses conflitantes a busca por maior lucro e menores despesas com mão de obra de um 
lado e a perquirição de um maior salário e melhores condições de trabalho de outro.
35  Note-se que, a despeito de sua titularidade difusa, também é possível verificar uma perspectiva individualista em 
tais direitos, ainda que esta somente deva ser admitida em caráter excepcional, consistente na utilização de instru-
mentos judiciais de cunho eminentemente privatístico, como ações e recursos (GOMES CANOTILLO, José Joa-
quim. “Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada” In SILVINE FERREIRA, Heline; MORATO 
LEITE, José Rubens (Coord). Estado de Direito Ambiental: Tendências. Aspectos Constitucionais e Diagnósticos. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pp. 05/06).
36  É o que a doutrina ambientalista chama de responsabilidade comum (shared responsability), previsto, por exem-
plo, no princípio 5 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, documento constru-
ído na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, promovida em junho de 1992.
37  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 571.
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particulares, mas à consecução de um consenso sobre a vontade comum 
que sustentará a tomada de decisões.38

3. as relações InterdImensIOnaIs dOs dIreItOs

A distinção entre os variados contextos históricos que propiciaram o 
surgimento dos direitos humanos, viabilizando seu agrupamento em catego-
rias próprias, tem objetivos meramente didáticos. Através da chamada teoria 
das gerações é possível visualizar caracteres comuns a uma série de direitos 
que, a princípio, não guardariam qualquer semelhança. Ademais, a identifi-
cação de diversas fases evolutivas, que acompanharam as transformações vi-
vidas pela sociedade em seus aspectos políticos, econômicos e culturais, pro-
picia compreender o caráter dinâmico e mutável desses direitos, que acabam 
por constituir um segmento materialmente aberto e mutável39.

A menção ao termo gerações no presente trabalho deriva de seu notá-
vel assento dogmático na doutrina jurídica. Sua utilização, contudo, para 
indicar os diversos momentos e contextos históricos, não parece demonstrar, 
de forma clara, a relação de complementaridade40 e a contínua evolução por 
que passam os direitos humanos e fundamentais. A própria doutrina, que 
vem estudando o tema, tem manifestado claras ressalvas quanto à confusão 
eventualmente produzida pela compreensão das chamadas gerações em pa-
radigmas estanques dentro do processo evolutivo41. 

Bonavides, ao introduzir a noção de uma quarta geração de direitos, 
voltada ao fortalecimento institucional dos mecanismos de democracia di-
reta, adverte que o vocábulo dimensão seria mais indicado na representação 
do tema, já que evitaria a ideia de caducidade quanto a direitos surgidos 
em contextos anteriores e refutaria a ideia de uma mera sucessão cronológi-
ca.42 De fato, os direitos anteriores não desaparecem diante do surgimento 
de novas positivações jurídicas, porém se readaptam a novas necessidades 
humanas e se redimensionam aos novos contextos a que devem ser aplicados. 
“Os direitos de cada geração persistem válidos juntamente com os direitos 
da nova geração, ainda que o significado de cada um sofra o influxo das 

38  Sobre o cotejo entre os modelos democráticos, Belloso Martín aduz que: “el ‘deliberacionista’ cree posible formar 
una voluntad común a través de la deliberación, no sobre todas las cuestiones, pero sí sobre algunos asuntos de jus-
ticia ineludibles. Es decir, el deliberacionista entiende la deliberación como el instrumento capaz de transformar afir-
maciones como ‘yo prefiero esto’ a ‘me interesa aquello’ en ‘queremos un mundo en que tal cosa sea posible’. Es el 
paso del ‘yo’ al ‘nosotros’ a través de la formación democrática de la voluntad.” (BELLOSO MARTÍN, Nuria. “En 
busca de unos ciudadanos deliberantes. Deliberando sobre la democracia deliberativa” In Revista Latino-americana 
de Estudos Constitucionais. 2008, n. IX, p. 404).
39  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 32.
40  WOLFGANG SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 6ª 
edição, 2006, p. 54.
41  Dentre outros: MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, pp. 56/61; 
WOLFGANG SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 6ª edição, 
2006, pp. 57/58; BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 571/572.
42  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 571/572.
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concepções jurídicas e sociais prevalentes nos novos momentos”43. As liber-
dades individuais, que tinham um caráter meramente formal, absenteísta, nos 
primórdios de sua positiviação, ganham rumos substantivos quando, em um 
segundo momento, se iniciou a preocupação quanto à criação de meios para 
que fossem substancialmente exercidas, na tentativa de se impedir a fragiliza-
ção excessiva de grupos sociais, capaz de colocar em risco a sua própria au-
tonomia de vontade. Tal processo evolutivo continua a fluir com a exigência 
de que o exercício dessa liberdade não coloque o ecossistema global em uma 
situação de desequilíbrio para, mais adiante, coroar esse direito com abertura 
de possibilidades de participação direta nos assuntos públicos em um prisma 
fortemente deliberativo. 

Ademais, outra confusão que deve ser ultrapassada se refere à equivoca-
da noção de que o advento de novas gerações de direitos somente se produzi-
ria quando a geração anterior já se encontrasse suficientemente reconhecida 
e efetivada. Pelo contrário, como a exposição histórica demonstrou, muitas 
vezes é a própria constatação da ineficácia de direitos já positivados com rela-
ção à tutela da dignidade da pessoa humana que impulsiona o surgimento de 
novas gerações. Não fosse assim, ainda viver-se-ia uma fase bastante precária 
do processo evolutivo dos direitos humanos, posto que somente em poucos 
países desenvolvidos se atingiu um nível razoável de implementação daquelas 
garantias perseguidas na segunda fase evolutiva (direito social). 

Destarte, a relevância deste estudo quanto às gerações – ou dimensões 
– dos direitos reside na urgência de se adaptarem concepções pretéritas, e, 
algumas vezes, já plenamente estruturadas no pensamento jurídico, às novas 
necessidades humanas. Através da identificação dos paradigmas político-so-
ciais que propiciaram a construção de novas tutelas da dignidade da pessoa 
humana se pode obter uma visão focada nos influxos advindos destas novas 
concepções de direitos sobre dimensões antecedentes, capazes de orientar o 
pensamento jurídico na contínua busca por justiça social.    

4. a demOCraCIa delIberatIva COmO elementO neCessárIO à tutela dOs dIreItOs 
da terCeIra geraçãO

Notadamente o advento de um direito humano ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado provocou profundas transformações na ordem jurí-
dica existente. O direito de propriedade, por exemplo, característico das re-
voluções burguesas e que já tinha ganho em sua evolução a obrigatoriedade 
de observância de uma função social, foi prontamente afetado pelas novas 
preocupações com o futuro do planeta e a estética de sustentabilidade, resul-
tando em que esta função social recebesse novos conteúdos, qualificando-se 
no que se poderia chamar de função ambiental. Nessa mesma esteira seguiu-

43  FERREIRA MENDES, Gilmar et al. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2ª edição, 2008, p. 237.

Book conf e prof.indb   612 11/05/11   12:24



613Teses de Profissionais / Independent Papers

-se o redimensionamento de diversos outros direitos, que foram acrescidos 
de dimensões ecológicas e voltadas a uma proteção difusa, permeadas pela 
noção de desenvolvimento sustentável.

As implicações decorrentes dessas questões ambientais, não obstante te-
rem sido objeto de regulamentação em grande parte dos Estados Nacionais, 
tanto pela via de sua constitucionalização positiva, quanto pela transforma-
ção hermenêutica de institutos já existentes, ainda se encontram distantes de 
alcançar a eficácia almejada. Diuturnamente são noticiados problemas de-
correntes do incremento da poluição, alterações do clima global, escassez de 
recursos e suas consequências na diminuição da qualidade de vida da huma-
nidade. Muitos desses problemas são causados por uma forte carga de incer-
teza que acompanha as complexas relações entre os inúmeros componentes 
do conceito de meio ambiente, percebida e ampliada na atual sociedade de 
risco pelos avanços da ciência e da tecnologia. Esta indefinição quanto ao 
comportamento a ser adotado em cada caso concreto se mostra como um 
campo fecundo ao nascimento de disputas e conflitos, que acabam polarizan-
do-se em dilemas éticos que refletem ora uma aproximação maior ao progres-
so econômico, ora à proteção irrestrita dos bens ambientais44.

Fica claro, portanto, que a implementação desse direito voltado à proteção 
de um meio ambiente ecologicamente equilibrado passa pela superação, no pla-
no concreto, dessa conflituosidade intrínseca à questão ambiental, até mesmo 
porque a falta de clareza na previsão de relações de causa e efeito entre a ativi-
dade humana e danos ao meio ambiente coloca em choque frontal o direito ao 
exercício livre da atividade econômica em relação à necessidade de salvaguardar 
o habitat natural. Certamente a busca por um desenvolvimento sustentável com-
põe um espectro de interesses comuns a todos os setores da sociedade, porém a 
dificuldade de perceber em que momento e de que forma este estará sendo alcan-
çado se reflete naqueles indivíduos e grupos afetados pela problemática ambien-
tal através de posturas que não raramente estão em conflito. 

A elevação dessa conflituosidade como elemento nodal à correta gestão 
da questão ecológica decorre ainda de uma outra característica desse novo 
direito ecológico: a superação da dicotomia Estado-Sociedade Civil na re-
lação jurídica correlata à tutela que se objetiva45. Apesar de mantido certo 
grau de subjetividade quanto a este direito, posto que sua razão última de 
existência é viabilizar condições para o exercício da dignidade da pessoa hu-
mana, a obrigação ambiental não direciona a exigibilidade de suas prestações 
correlatas apenas ao ente estatal, mas compartilha essa responsabilidade com 

44  Estes dilemas estão permeados por concepções filosóficas que podem ser agrupadas em pólos diametralmente opos-
tos, como o antropocentrismo e a ecologia profunda ou deep ecology (GOMES CANOTILLO, José Joaquim; MORA-
TO LEITE, José Rubens (Coord). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 137/138).
45  “Disso retira-se uma atuação conjunta entre organizações ambientalistas, sindicatos, indústrias, comércio, agricul-
tura e tantos outros organismos sociais comprometidos nessa defesa e preservação.” (PACHECO FIORILLO, Celso 
Antônio. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 10a. edição, p. 56).
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todo o corpo social.46 Esta co-responsabilidade propõe uma “deverosidade 
ecológica de comportamentos expressa na vinculação a bens comunitários 
preexistentes (abstenção) e a princípios juridicamente vinculantes (princípio 
da precaução e da acção preventiva, princípio da correcção na fonte dos da-
nos causados ao ambiente, princípio do poluidor pagador)” e, inclusive gera 
dúvidas quanto à existência de uma derivação do imperativo categórico kan-
tiano para o plano ambiental47. 

Compõem, portanto, a essência deste direito, a busca por um objetivo 
comum de sustentabilidade, muitas vezes oculto pelas diversas posições apre-
sentadas pelos muitos segmentos da atual sociedade, marcadamente plural, e 
a distribuição de responsabilidades por todos os indivíduos, em um âmbito 
capaz de superar os próprios limites político-territoriais dos Estados sobera-
nos. É exatamente na faixa de responsabilidades e interesses compartilhados, 
voltados à consecução de um ideal de sustentabilidade, que se abre espaço 
para os influxos da quarta geração de direitos. 

Efetivamente, se o surgimento dos direitos humanos de natureza difusa, 
especialmente aqueles relacionados à questão ecológica, produziu efeitos so-
bre a ordem jurídica antecedente, restava bastante previsível a possibilidade 
de uma quarta dimensão de direitos acarretar transformações também quan-
to ao direito humano a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tais 
modificações circunscrevem-se à construção de uma esfera de íntima conexão 
entre conceitos como democracia direta, informação, pluralismo e meio am-
biente, que se caracteriza por uma tendência ao incremento e ao fortalecimen-
to dos mecanismos de participação no que toca à criação de políticas e regu-
lação de questões permeadas pela busca de um desenvolvimento sustentável. 

A democracia meramente representativa, calcada em um modelo decisó-
rio basicamente agregacionista, voltado ao atendimento de posições jurídicas 
majoritárias, mostrou-se incapaz de resolver o problema da intensa conflitu-
osidade ambiental e da própria responsabilidade compartilhada entre Estado 
e sociedade civil. Outrora a ilegitimidade de um governo despreocupado em 
atender os anseios de segmentos sociais minoritários não causava maiores 
problemas à manutenção daquele sistema. Contudo o advento das – cada 
vez mais dinâmicas – relações globalizantes48, propiciadoras do surgimento 
de corporações midiáticas agressivas, e os influxos do pensamento neocons-
titucional, inserido em um contexto de grave ativismo judiciário, implicaram 
um acentuado ganho de poder desses setores com baixa representatividade 

46  Como bem afirma Machado, não se entende “que a teoria da governança ambiental implique necessariamente a 
retirada do Poder Público, mas ocasionará a adoção de uma gestão compartilhada com a sociedade civil no concer-
nente às responsabilidades ambientais. O êxito ou o fracasso dessa concepção dependerão da real implementação 
dos novos instrumentos jurídicos-institucionais de gestão.” (LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambien-
tal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 110).
47  GOMES CANOTILLO, José Joaquim. “Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada” In SIL-
VINE FERREIRA, Heline; MORATO LEITE, José Rubens (Coord). Estado de Direito Ambiental: Tendências. 
Aspectos Constitucionais e Diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 10.
48  SOUSA SANTOS, Boaventura de. “Os Processos da Globalização” In SOUSA SANTOS, Boaventura de (Co-
ord). A Globalização e as ciências sociais. 2a. ed., São Paulo: Cortez, 2002, p. 26.
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política, que passam a ter à disposição uma série de canais capazes de fazer 
pressão aos interesses da maioria. Por conseguinte, as decisões sustentadas 
neste contexto perdem eficácia e produzem uma realidade político-social ins-
tável.49 Toda essa mudança resultou no desenvolvimento de um modelo apto 
a equilibrar a ideia de representatividade com um processo de decisões con-
sensuais, denominado democracia deliberativa.50

As implicações dessa nova51 democracia, orientada à ampliação dos es-
paços públicos discursivos, sobrelevados na condição de uma quarta geração 
de direitos, não demoraram a produzir efeitos no âmbito do direito ambien-
tal, podendo já ser percebidas na Declaração das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992:

“Princípio 10. A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar 
a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No ní-
vel nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao 
meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações 
acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a 
oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 
estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à 
disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 
administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”

A referida proposição denota, ainda, a íntima correlação dessa gestão demo-
crática com o direito à informação, visto que a democracia deliberativa, entendi-
da como “modelo ou ideal de justificação do exercício do poder político pautado 
no debate público entre cidadãos livres e em condições iguais de participação”52, 
exige um grau razoável de compreensão sobre o tema em discussão para que seja 
viabilizada uma solução adequada. Como bem afirma Belloso Martín, ainda que 
nem todos os setores da sociedade tenham capital cultural apto a influir nas dis-
cussões, certamente são possuidores de pretensões políticas legítimas53 que devem 
ser levadas em conta no processo. O direito à informação também já havia sido 
apresentado por Bonavides como um dos pilares da quarta geração do direito ao 
lado do direito à democracia e o direito ao pluralismo.54

De fato, a compreensão de que a efetividade do direito humano ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado não estaria na realização dos posiciona-
mentos que se apresentam com representação majoritária, mas na busca de 

49  SUSSKIND, Lawrence; CRUIKSHANK, Jeffrey. Breaking Robert’s Rules – The new way to run your meeting, 
build consensus and get results. Nova Iorque: Oxford University Press. 2006. p. 11.
50  BELLOSO MARTÍN, Nuria. “En busca de unos ciudadanos deliberantes. Deliberando sobre la democracia 
deliberativa” In Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais. 2008, n. IX, p. 404.
51  Trata-se na verdade de uma retomada e modernização dos antigos institutos da democracia direta, amplamente uti-
lizados na Grécia Antiga e que ao longo dos anos haviam dado espaço para sistemas indiretos de participação popular.
52  JACOBI, Pedro Roberto; BARBI, Fabiana. “Democracia e participação na gestão dos recursos hídricos no 
Brasil” In Revista Katálysis [http://www.scielo.br/pdf/rk/v10n2/a12v10n2.pdf]. 2007, vol.10, n.2, p. 239. Acesso em 
02.03.2010.
53  BELLOSO MARTÍN, Nuria. “En busca de unos ciudadanos deliberantes. Deliberando sobre la democracia 
deliberativa” In Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais. 2008, n. IX, p. 405.
54  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 571.
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uma solução capaz de viabilizar uma relação de sustentabilidade na hipótese 
concreta, abriu portas para que esse direito fosse adaptado às novas vertentes 
democráticas, nas quais qualquer decisão a ser tomada não deve prescindir de 
uma ampla discussão do problema por todos os envolvidos. Pode-se utilizar da 
metáfora apresentada por Susskind para afirmar que, como em uma partida de 
xadrez, o sistema anterior recompensava aqueles que estavam mais familiari-
zados com as regras do jogo e conseguiam aplicá-las da forma mais criativa.55

Ocorre que, em uma partida de xadrez, se observam duas constatações 
fundamentais: i) ambos os jogadores envolvidos sabem de que se trata aquele 
jogo; e ii) do resultado daquele jogo não advirão consequências de maior 
relevância. Não é o que se passa quando as disputas envolvem o meio am-
biente, onde a grande maioria dos envolvidos não consegue visualizar facil-
mente a necessidade de se manter um equilíbrio ecológico ou a melhor forma 
de alcançá-lo, manifestando posicionamentos que nem sempre atendem tal 
interesse. Além disso, não se obtendo um desfecho adequado ao impasse, po-
derão advir consequências catastróficas ao futuro da humanidade. 

Destarte, fica bastante claro que só o incremento da participação de to-
dos os afetados, em um ambiente discursivo amplo, onde seja possível colher 
e debater as informações relevantes à tomada de decisões sobre o problema, 
permitirá a identificação de soluções criativas e direcionadas ao interesse co-
mum de atingir um desenvolvimento de bases sustentáveis. 

5. a medIaçãO de dIsPutas ambIentaIs COmO InstrumentO de COnexãO entre a 
terCeIra e a quarta dImensões de dIreItOs

O que se observou, portanto, dos influxos recebidos de uma quarta di-
mensão de direitos, foi uma mudança de paradigma quanto à forma de tu-
telar o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, agora 
aberto a uma dimensão democrática deliberativa, onde a busca por soluções 
consensuais de benefícios mútuos ganha especial relevo.

Entretanto, assim como todas as demais gerações de direitos, o caminho 
a ser trilhado pelos direitos humanos da democracia e, por conseguinte, suas 
implicações no direito ambiental, passa pela dificuldade de sua implementa-
ção concreta. Desde que começaram a ser percebidas necessidades humanas a 
um fortalecimento dos instrumentos de democracia direta, ampliando e qua-
lificando a participação popular nos assuntos públicos, verifica-se imperioso 
estruturar mecanismos jurídicos a torná-los efetivos.

Como apontado, as características dos direitos de terceira geração, 
como aquele destinado à manutenção do equilíbrio ecológico, exigiram sua 
gestão negociada capaz de construir um consenso sobre os rumos que se de-
veriam seguir. Deve-se, no entanto, fazer uma ressalva sobre o real significa-

55  SUSSKIND, Lawrence; CRUIKSHANK, Jeffrey. Breaking Robert’s Rules – The new way to run your meeting, 
build consensus and get results. Nova Iorque: Oxford University Press. 2006. p. 12.
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do deste termo ao relacioná-lo com o conceito de democracia deliberativa: o 
escopo principal do processo democrático não é atingir a unanimidade, mas 
permitir que os participantes deixem o debate com plena consciência sobre o 
teor da decisão final alcançada e de que eles podem conviver com a solução 
proposta para o problema.56 Assim, cabe a observação pertinente de Belloso 
Martín, no sentido de que não se trata de um processo voltado à unanimidade 
de posições, mas um processo que exige a discussão dos problemas antes de 
qualquer tomada de decisões, ainda que esta seja oficializada de acordo com 
o que postulava a parcela majoritária.57  

A concretização desta nova gestão encontra uma série de obstáculos 
decorrentes de um longo período onde a democracia direta foi substitu-
ída por um sistema meramente representativo.58 Dentre estes obstáculos, 
pode-se mencionar a incapacidade das partes de voluntariamente despi-
rem-se de uma atitude adversarial, para se colocarem em um ambiente de 
construção de ideias aptas a atender os interesses comuns, inviabilizan-
do o início do movimento deliberativo ou, ao menos, impedindo que as 
discussões cheguem longe59. Outro problema seria a possibilidade de a 
disparidade econômica-cultural afetar a balança de poder das decisões, 
impedindo a consecução de uma solução justa.60 Apresentam-se ainda 
como dificuldades a serem ultrapassadas no desenvolvimento desse novo 
modelo democrático o custo temporal, econômico e pessoal dos envolvi-
dos em discutirem os problemas.61 Daí a busca por mecanismos capazes 
de viabilizar a plena inserção de uma gestão democrática deliberativa no 
contexto sócio-político atual. 

Corroborando as estruturas desses novos influxos democráticos, erige-
-se a mediação de conflitos como um dos mecanismos de nodal importância 
para a efetividade dessa esfera deliberativa.  A grosso modo, a mediação é 
a negociação levada a cabo com a assistência de um terceiro imparcial sem 
qualquer poder de impor um resultado às partes envolvidas em uma dispu-
ta. Tais negociações, todavia, não implicam disposições recíprocas entre os 
disputantes, mas a formação de um atuar cooperativo que se deve aproxi-
mar de um consenso, pautado na sustentabilidade das diferenças existentes 

56  SUSSKIND, Lawrence; CRUIKSHANK, Jeffrey. Breaking Robert’s Rules – The new way to run your meeting, 
build consensus and get results. Nova Iorque: Oxford University Press. 2006. p. 19.
57  BELLOSO MARTÍN, Nuria. “En busca de unos ciudadanos deliberantes. Deliberando sobre la democracia 
deliberativa” In Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais. 2008, n. IX, p. 403.
58  “Da concepção de democracia direta da Grécia, na qual a liberdade política expirava para o homem grego desde 
o momento em que ele, cidadão livre da sociedade, criava a lei, com a intervenção de sua vontade, e à maneira quase 
de um escravo se sujeitava à regra jurídica assim estabelecida, passamos à concepção de democracia indireta, a dos 
tempos modernos, caracterizada pela presença do sistema representativo.” (BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 
São Paulo: Malheiros, 17ª edição, 2010, p. 293).
59  SUSSKIND, Lawrence; CRUIKSHANK, Jeffrey. Breaking Robert’s Rules – The new way to run your meeting, 
build consensus and get results. Nova Iorque: Oxford University Press. 2006. p. 19.
60  FISS, Owen; RESNIK, Judith. Adjudication and its Alternatives – An Introduction to Procedure. Nova Yorque: 
Foundation Press, 2003, p. 473; BELLOSO MARTÍN, Nuria. “En busca de unos ciudadanos deliberantes. Delibe-
rando sobre la democracia deliberativa” In Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais. 2008, n. IX, p. 405.
61  BELLOSO MARTÍN, Nuria. “En busca de unos ciudadanos deliberantes. Deliberando sobre la democracia 
deliberativa” In Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais. 2008, n. IX, p. 407.
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entre os mesmos62. Com esse direcionamento da disputa propiciado pela 
mediação, aumenta-se o protagonismo das partes e, consequentemente, 
incrementam-se também suas responsabilidades, gerando um subproduto 
consistente na ampliação da capacidade dos envolvidos no processo de so-
lucionarem voluntariamente futuros conflitos63, o que se traduz no âmbito 
do direito do meio ambiente na denominada educação ambiental. 

A presença de um terceiro imparcial gerenciando o processo de busca 
de soluções consensuais flexibiliza uma série de barreiras à plena institucio-
nalização da democracia deliberativa, iniciando por infligir nos envolvidos 
uma atitude cooperativa para a busca criativa de uma solução comum ao 
impasse64. Atuará, ainda, preparando a base de todo o processo, quando 
identificará setores da sociedade que deverão ser chamados a deliberar e de-
senvolverá estratégias para a representação de interesses difusos65. Sua pre-
sença permitirá a constante correção de distorções cognitivas quanto aos 
fatos que estiverem sendo analisados, encaminhando a decisão final para 
ideais de justiça e eficácia.

Efetivamente, no que toca à questão ambiental, o exercício da democra-
cia deliberativa e seu fortalecimento pela utilização do instrumento da me-
diação almejam alcançar um consenso que atenda o interesse público da sus-
tentabilidade. Destarte, o grande desafio do contínuo desenvolvimento dessa 
quarta geração de direitos, que, apesar de recente, já tem produzido tantas 
transformações na estética da gestão dos direitos humanos e fundamentais 
que a antecederam, é a busca, nestes processos negociados, de um adequado 
direcionamento da política ambiental, notadamente marcada por uma forte 
carga de complexidade e incerteza, evitando-se, assim, que distorções de qual-
quer tipo lesem, de forma definitiva, o futuro da humanidade. 

6. COnClusões artICuladas

6.1 O surgimento de um direito humano ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado teve como causa principal o incremento das preocupações decor-
rentes do contínuo processo de esgotamento das bases materiais do modelo 
predatório de exploração econômica que vinha se realizando.

6.2 A incapacidade de se gerir adequadamente os conflitos sobre direitos de 
terceira geração, cuja titularidade difusa distribuía responsabilidades por 
toda a coletividade, fomentou o surgimento de uma nova dimensão de direi-

62  ALMEIDA, Tania. “Mediação e conciliação: dois paradigmas distintos, duas práticas diversas” In CASELLA, 
Paulo Borba; SOUZA, Luciane Moessa de (Coord). Mediação de conflitos: novo paradigma de acesso à Justiça. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.101.
63  SUARES, Marinés. Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Buenos Aires: Paidós, 1996, p. 53.
64  FISHER, Roger; PATTON, Bruce; URY, William. Getting to Yes – Negotiating Agreement Without Giving In. 
Nova Yorque: Penguin Books. 2a edição. pp. 60/76.
65  SUSSKIND; Lawrence et al. Negotiating Environmental Agreements: how to avoid escalating confrontation, 
needless costs and unnecessary litigation. Washington: Island Press, 2000, p. 11.
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tos, fundados na retomada dos mecanismos de democracia direta e em uma 
maior participação popular no processo de discussão política.

6.3 Também o advento de uma quarta dimensão de direitos, sustentada pelo 
ideal de ampliar os espaços deliberativos, produziu sérios influxos sobre a 
questão ambiental. Tais implicações refletem a introdução de novos mecanis-
mos de participação no que toca à criação de políticas e regulação de ques-
tões envolvendo a busca por um desenvolvimento sustentável.

6.4 Essa mudança de paradigma quanto à forma de tutelar o direito huma-
no ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por ainda estar trilhando 
os primeiros passos de um longo caminho evolutivo, encontra uma série de 
dificuldades a serem ultrapassadas, principalmente na forma de estruturar 
adequadamente os espaços deliberativos.

6.5 Neste contexto, a mediação se apresenta capaz de viabilizar uma partici-
pação popular equilibrada, hábil a gerar nos envolvidos uma atitude coope-
rativa voltada à consecução de um desenvolvimento sustentável, ampliando, 
ainda, sua capacidade de solucionarem voluntariamente futuros conflitos, o 
que se traduz em uma cultura de educação ambiental. 
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desastres naturaIs e medIdas de 
adaPtaçãO às mudanças ClImátICas: 

O CasO das enChentes nO reInO unIdO 
(2007) e nO brasIl (2011)

siMone hegele Bolson
Advogada em Porto Alegre (RS)  

Doutoranda em Direito – UNISINOS

1. IntrOduçãO

“São as águas de março
Fechando o verão
É a promessa de vida 
(Águas de Março, Elis Regina e Tom Jobim)

No verão do Hemisfério Sul, nos últimos anos, tem havido uma maior 
concentração de chuvas, não só no Brasil, mas também nos países vizinhos 
(v.g., no Peru o sítio arqueológico de Machu Pichu foi afetado por chuvas 
excessivas e enchente há cerca de dois anos). No nosso país, e confirmando 
as previsões do IPCC e do INPE, será o Sudeste a região mais atingida por 
temporais e as consequentes enchentes. As mudanças climáticas decorrentes 
do aquecimento global, portanto, já são sentidas no regime das chuvas, com 
um aumento desmedido das mesmas. Por mais que os céticos “finjam” que 
não existe o problema, as repercussões – graves – dos últimos eventos climá-
ticos severos no Brasil só corroboram o que a comunidade científica já vinha 
alertando há anos, nosso verão é chuvoso e os índices pluviométricos indicam 
que as “águas de março” se anteciparam e chegaram em janeiro deste ano, na 
Serra Fluminense. Mas não só aqui houve um desastre natural; no verão de 
2007, o Reino Unido também foi assolado por enchentes, o que obrigou os 
britânicos a decidir politicamente por medidas de adaptação às mudanças 
climáticas.

A opção por tais medidas de adaptação às mudanças climáticas cons-
titui o que o sociólogo britânico Anthony Giddens em sua última obra – A 
política da mudança climática – denomina de adaptação proativa (AP). O co-
nhecido intelectual eleva o tema da mudança climática à categoria dos mais 
importantes temas da atualidade, trazendo contribuição acadêmica das Ci-
ências Sociais à questão da crise ambiental. Defende a necessidade da im-
plementação de uma política da adaptação às mudanças climáticas, o que 
deve estar a cargo não só dos governos, mas também da sociedade civil e do 
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empresariado. Sob uma ótica realista e criativa, descreve medidas possíveis 
na tentativa de prevenir e/ou adaptar-se às mudanças climáticas, relatando o 
caso das enchentes no Reino Unido.

Como recentemente a região da Serra Fluminense sofreu um desastre 
natural, com grande número de vítimas e custos materiais elevados, parece-
-nos adequado comparar tal situação com a que ocorreu no verão britânico 
de 2007, para, a partir daí, verificarmos como o exemplo da terra de Shakes-
peare pode auxiliar-nos na construção de formas de adaptação às mudanças 
climáticas. É o que pretendemos fazer nesse ensaio, tendo por base especial-
mente o trabalho de Giddens, contudo lançando mão dos dados obtidos em 
notícias e estudos com sugestões de determinados órgãos da Academia a fim 
de auxiliar o governo – em todas as instâncias – a promover a implementação 
de medidas que serão valiosas na prevenção aos desastres naturais como en-
xurradas e enchentes desproporcionais.

Nosso intuito, portanto, é o de tratar de um tema que entristeceu o 
Brasil, de uma tragédia que, senão evitada, poderia ter sido menor (seria 
possível?); em que famílias inteiras não teriam sido dizimadas e tantas vi-
das interrompidas pela força das águas. Alinhar as medidas de adaptação às 
mudanças climáticas é uma tentativa nossa de inserir no debate acadêmico o 
urgente e necessário olhar com propostas efetivas ao problema dos desastres 
naturais. Nada mais é do que a nossa tentativa de uma promessa de vida, lem-
brando Tom Jobim, em um contexto tão árido como o dos efeitos nefastos 
das mudanças climáticas. 

2. as mudanças ClImátICas sOb a ótICa de anthOny gIddens1

As mudanças climáticas são o objeto do direito ambiental de segunda 
geração.2  Entre os estudiosos do tema, no que se refere às Ciências Sociais, 
está o sociólogo britânico Anthony Giddens, o qual em sua mais recente obra 
A política da mudança climática introduz novos conceitos sobre o tema, como 
o de evidenciação; positividade da mudança climática; transcendência polí-
tica; o princípio da percentagem e adaptação proativa  fazendo uma defesa 
incisiva do Estado assegurador como o responsável por monitorar os objeti-
vos públicos e por procurar certificar-se de que eles se concretizem de forma 
visível e aceitável.

Os efeitos do aquecimento global, e em consequência, as mudanças climá-
ticas foram analisadas por Giddens com as lentes de um cientista social, mas 
sem descurar-se dos aspectos científicos ou de como chegamos ao atual estado 
da concentração de gases de efeitos estufa – os GEEs – na atmosfera. Ancorado 

1  GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
2  AYALA, Patrick de Araújo. Constituição ambiental e sensibilidade ecológica: notas para a reflexão sobre um 
direito ambiental de segunda geração na jurisprudência brasileira. Revista de Direito Ambiental, v. 60, out./dez. 
2010, p. 19.
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no Quarto Relatório do IPCC e em documentos publicados pelo European En-
vironment Agency e pelo Centre for Environmental Risk esmiuçou a questão 
das mudanças climáticas e da importância delas na sociedade de risco.

Ele reconhece nas mudanças climáticas a dimensão mais grave e urgente 
da crise ambiental do século XXI, tendo trazido resultados de pesquisa nacio-
nal realizada no Reino Unido, em 2008, quanto à preocupação dos cidadãos 
sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas, sendo que 30% das 
pessoas consultadas disseram estar “muito preocupadas”, enquanto outras 
47% se declararam “razoavelmente preocupadas”. E numa classificação dos 
problemas enfrentados pelo país “apenas 7%” puseram o aquecimento global 
no alto da lista de preocupações, manifestando a opinião (majoritária) de que 
as mudanças climáticas tendem a ser vistas como um risco cuja responsabili-
dade cabe às autoridades.3

Giddens divulgou dados publicados pelas universidades de Yale e Co-
lumbia sobre os países que estão à frente dos demais no denominado Índice 
de Desempenho Ambiental - um conjunto de indicadores de critérios ambien-
tais que valoram o desempenho de cada país no combate à crise ecológica - , 
através de uma série de medidas e programas de ação. Segundo a classificação 
de tal Índice, os cinco melhores países do mundo são Suécia, Noruega, Fin-
lândia, Suíça e somente um país em desenvolvimento, a Costa Rica. 4.

Relacionou, também, algumas das medidas desses países, e tratou do 
atual panorama da política ambiental na Alemanha e Reino Unido. No que 
tange ao último, foi mais específico na divulgação de dados e sobre as medi-
das que o país tomou para cumprir os compromissos assumidos em Kyoto, 
tais como a Lei de Mudanças Climáticas (de 2008), a criação de um Comi-
tê (suprapartidário) de Mudanças Climáticas, a Lei de Obrigatoriedade das 
Energias Renováveis (2006) e a (nova) Lei de Energia (2008).

Os resultados da pesquisa de 2008 sustentam seu posicionamento quan-
to à necessidade de elevar ou manter a mudança climática no topo da pauta 
de objetivos políticos, afirmando:

“ Para a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, o aquecimento global 
não é uma preocupação que se introduza profundamente nas rotinas da vida 
cotidiana. Ele pode sair da pauta quando outras preocupações vêm para o 
primeiro plano, ou quando se aproximam as eleições. Convém que haja um 
acordo entre os partidos políticos rivais no sentido de que as políticas energé-
ticas e da mudança climática sejam mantidas, a despeito de outras diferenças 
e conflitos que possam existir. Além disso, a mudança climática deve figurar 
nos currículos de todas as escolas”.5

A mudança climática, portanto, constitui-se em objeto da Política e de 
políticas públicas, seja em nível nacional – v.g., a nossa lei sobre mudança cli-

3  GIDDENS, Anthony. Op. cit., p. 132.
4  Idem, p. 101.
5  Op. cit., p.122.
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mática, Lei 12.187/09 - ou internacional – as decisões conjuntas das COPs 15 
e 16; o que não é novidade, em face do que vem sendo feito desde o Protocolo 
de Kyoto. O caráter de inovação, contudo, da obra de Giddens, advém da 
defesa incisiva que ele faz das medidas preventivas no combate às mudanças 
climáticas, como a política da adaptação, vista a seguir.

2.  a neCessIdade de uma política da adaptação às mudanças ClImátICas

Em países da União Europeia a discussão em torno das mudanças climá-
ticas e seus efeitos é mais antiga que em outros países, por isso as experiências 
daqueles – principalmente o Reino Unido e a Alemanha – são descritas na obra 
de Giddens, não obstante ele faça referência também aos Estados Unidos e 
Costa Rica. De início trata da mitigação, para somente depois, com mais vagar, 
trazer exemplos de catástrofe natural e as medidas de adaptação que poderiam 
(ou que poderão) ser efetuadas em caso de enchentes e inundações.

As medidas de mitigação das alterações do clima fazem parte do rol 
de diretrizes das leis das mudanças climáticas em vários países. No caso do 
Reino Unido, uma das formas encontradas para a redução da emissão de 
gás carbônico, por exemplo, foi a implantação de trens movidos à energia 
elétrica; hoje 33% da rede ferroviária é movida por eletricidade. Também no 
mesmo país houve grande desenvolvimento da energia eólica e da biomas-
sa proveniente da madeira e do sistema de esgotos, além da possibilidade 
de aumento da energia nuclear, inclusive tal energia é defendida por James 
Lovelock,6 o que, mesmo antes do desastre no Japão, já vinha sendo alvo de 
polêmica no país e provocando manifestações contrárias não só das organi-
zações ambientalistas, mas também de outros atores sociais.

No Brasil, a Lei 12.187/09 (Política Nacional sobre Mudança do Cli-
ma) prevê a mitigação das mudanças climáticas por meio das reduções de 
emissões antrópicas dos GEEs no art. 5º, VI, “a” e a adoção de fontes de 
energia alternativa ao petróleo, como é o caso dos biocombustíveis, sendo um 
dos meios de se atingir o que a própria lei estabeleceu como índice até 2020 
– redução das emissões entre 36,1% e 38,9%. Um dos aspectos positivos da 
adoção dos biocombustíveis é o de possibilitar uma menor dependência dos 
países em desenvolvimento em relação ao petróleo, dando origem a uma “de-
mocratização da geopolítica energética”.7  

Nos Estados Unidos, é o estado da Califórnia o mais adiantado em ter-
mos de lei-plano referente às mudanças climáticas. Prevê desde a obrigatorie-
dade da informação sobre a emissão pelas grandes indústrias até o estabeleci-
mento de uma meta ambiciosa – de 80% até 2050, tendo como ano-base o de 
1990 – para a redução da emissão dos GEEs.

6  LOVELOCK, James. A vingança de Gaia. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2006.
7  FERREIRA, Heline Sivini e LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Biocombustíveis - fonte de energia 
sustentável?: considerações jurídicas, técnicas e éticas. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 34.
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Chama a atenção o plano de combate às mudanças climáticas da Costa 
Rica, cuja meta é de atingir a neutralidade em carbono em 2021; sua estraté-
gia consiste principalmente no plantio de árvores para absorver as emissões, 
havendo incentivos fiscais à disposição dos proprietários de terra que aderi-
rem ao programa, incentivando, assim, o sequestro de carbono e conservando 
a biodiversidade. Além disso, a Costa Rica foi o único país em desenvolvi-
mento que adotou um imposto sobre os combustíveis para fins ambientais.

Contudo, as medidas antes delineadas são todas de mitigação8, ou como 
define Giddens de adaptação após o evento, dizendo que há uma distinção en-
tre esta adaptação e a adaptação orientada para futuros possíveis ou adaptação 
proativa (AP):

“A AP diz respeito a diagnosticar vulnerabilidades e responder a elas. A vul-
nerabilidade, mais uma vez, tem tudo a ver com o risco – o risco de que sejam 
prejudicados uma atividade, um estilo de vida ou um recurso valioso. A vulne-
rabilidade é, sem sombra de dúvida, um fenômeno econômico e social, e não 
apenas um fenômeno concernente ao meio físico. Não podemos discuti-la sem 
nos concentrarmos também em seu inverso, a resilência. Esta pode ser definida 
como capacidade adaptativa, a capacidade não apenas de resistir a mudanças 
ou choques externos, mas também, sempre que possível, de reagir a eles de 
maneira ativa e positiva”.9

Logo, o diagnóstico das vulnerabilidades é o primeiro passo a ser dado 
para que uma política da adaptação seja aventada e perfectibilizada. A pre-
missa básica dessa política é o detalhamento das vulnerabilidades locais e 
nacionais, pois assim poderão ser promovidas as devidas modificações, como 
melhores sistemas de previsão do tempo; uso eficiente da água, cultivo de la-
vouras diversificadas; a produção e o consumo sustentáveis; o planejamento 
territorial e urbano impondo restrições legítimas às construções; construções  
apropriadas e resistentes a eventos climáticos extremos.   

Giddens admite que os países em desenvolvimento são muito mais vul-
neráveis aos efeitos das mudanças climáticas do que os industrializados, em 
função da própria localização dos mesmos (países da Ásia, p.ex., Bangladesh, 
cujas inundações já fizeram milhares de vítimas e, com a elevação do nível 
do mar, 10% de seu território ficará embaixo da água),e  porque há falta de 
recursos para que tais países se preparem às alterações do clima.

O segundo passo necessário à política da adaptação é o planejamento. 
Não há adaptação sem a devida reflexão antecipada e sistemática sobre as es-

8   Em  pesquisa realizada pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde sobre a gestão de resíduos sólidos e efluentes 
líquidos e a nova legislação, LAVRATTI e PRESTES (2010), depois do diagnóstico sobre o problema dos resíduos e 
efluentes líquidos e a contribuição dos mesmos ao aquecimento global pela emissão do gás metano (CH4), apontam 
medidas com incidência em mitigação, tais como a 1) o licenciamento ambiental; 2) a redução, reaproveitamento, 
coleta seletiva e reciclagem de resíduos; 3) critérios de sustentabilidade nas compras e contratações públicas; 4) 
proibição da queima de resíduos a céu aberto; 5) incentivos econômicos. Reconhecem, entretanto, que “não foi 
identificada nenhuma medida relacionada, neste tema, com a adaptação às mudanças climáticas”. 
9  GIDDENS, Anthony. Op. Cit., p. 203.
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tratégias de planejamento para as situações de risco. Já existe o Fundo para a 
Adaptação às Mudanças Climáticas, criado pela ONU em um passado recen-
te, e ele é exemplo de planejamento transnacional, já que disporá de recursos 
para distribuir entre os países vítimas das alterações climáticas. Porém, tal 
fundo tem recebido várias críticas por criar “empecilhos” para a habitação 
naqueles países e por ser gravemente subfinanciado; isso em uma visão es-
treita sobre o que foi acordado nas reuniões em Bali (2007) e que denota a 
resistência dos países desenvolvidos.

Outro passo para promover a política da adaptação é o estímulo às ino-
vações tecnológicas e à criatividade nos diversos mundos dos negócios e da socie-
dade civil. Os governos devem auxiliar nesse estímulo de inovação e Giddens 
cita exemplos na Europa 1) a introdução de novos sistemas de alerta precoces 
– talvez em nível pan-europeu – como sistemas de alerta de enchentes e de 
incêndios florestais e 2) a iniciativa para economizar água no sul da Espanha, 
resultante da aliança entre os agricultores e o governo municipal, mediante o 
uso de sistemas eletrônicos de manejo e distribuição na irrigação da lavoura.10 

O quarto passo tem relação com os seguros e sua cobertura, vez que se-
rão imprescindíveis à política da adaptação. Deverá abranger o Estado e o 
setor privado, pois o primeiro sofrerá uma grande pressão, principalmente em 
virtude de catástrofes decorrentes de eventos climáticos de grandes propor-
ções. A indústria securitária é mais desenvolvida nos países ricos, e deve ser 
assim também em outros países, pois serão os países menos desenvolvidos os 
mais atingidos pelas alterações do clima, portanto é crucial que tal indústria 
seja pioneira em novas maneiras de lidar com a escala e a frequência crescen-
tes dos riscos de catástrofes, pois, de outro modo, o ônus para o governo será 
insustentável.11

Tomando como modelo de catástrofe o que aconteceu em New Orleans, 
com o furacão Katrina (2005), cujo custo do governo federal foi de 100 bi-
lhões de dólares – oferecidos como ajuda direta e incentivos fiscais, as empre-
sas securitárias lançaram títulos de catástrofe, tendo sido a seguradora Allianz 
a primeira a fazê-lo em 2007. Esse “título” oferece cobertura contra prejuízos 
em larga escala decorrentes de terremotos, enchentes e outros eventos asso-
ciados às mudanças climáticas, e serve para diluir os riscos nos mercados de 
capital.12 Então, o Estado poderá criar condições fiscais e financeiras para 
que a cobertura de desastres e catástrofes possa ser ampliada sob os auspícios 
da indústria securitária.

A constituição do que Giddens denominou programas de adaptação dos 
países em desenvolvimento seria (é) um dos outros mecanismos da política da 
adaptação. Especialmente em países em desenvolvimento em que haja a falta 
de recursos próprios, deveria haver uma colaboração mais estreita entre o 

10  Op. cit., p. 207-210.
11  Idem, ibidem.
12  Op. cit., p. 217.
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norte e o sul. Assim, os países ricos deveriam contribuir financeiramente para 
programas daquele tipo, através, p. ex., do Fundo das Nações Unidas para 
a Adaptação às Mudanças Climáticas. Hoje existem recursos reservados do 
fundo para que 48 países menos desenvolvidos preparem planos nacionais 
de adaptação, tais recursos são na ordem de 33 milhões de dólares, e cerca 
de 2/3 dos quais são fornecidos pelos países industrializados.13 Mas ainda é 
pouco, dada as proporções dos efeitos das mudanças climáticas e o gradativo 
aumento do número de vulneráveis ambientais.

Esses passos da adaptação proativa sugeridos por Giddens são uma es-
pécie de guia para que os governos desenvolvam políticas públicas que não 
levem em consideração somente os cenários reativos, é dizer de reação quan-
do os efeitos da mudança climática já são incontornáveis; é preciso se anteci-
par a tais efeitos, e isso é possível no envolvimento governo-sociedade civil-
-empresas, conforme expressa o sociólogo ao dizer que a adaptação deve ser 
estimulada pelo governo e encampada pela sociedade civil e as empresas.

No Brasil há iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, mas ainda 
são incipientes. O marco regulatório sobre as mudanças climáticas no país 
inclusive estabelece em seu art. 4º, inciso V , que a PNMC (Lei 12.187/09) 
visará ‘ a implementação de medidas para promover a adaptação à mudança 
do clima pelas 3(três) esferas da Federação, com a participação e colaboração 
dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular 
aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos’.

A seguir se discorrerá sobre situações em que não houve, infelizmente, a 
implementação de medidas de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas 
e muito menos foram seguidos os passos de Giddens. Trata-se do caso das en-
chentes e inundação ocorridas no Reino Unido em 2007 e no Brasil no início 
deste ano (janeiro 2011), na Serra Fluminense. São dois exemplos de desastres 
naturais cujas consequências foram (são) traumáticas.

3. desastres naturaIs: O CasO das enChentes nO reInO unIdO (2007)  
e nO brasIl (2011)

O primeiro semestre de 2011 é marcado por catástrofes e desastres natu-
rais. Ainda estamos sob o impacto da tragédia ocorrida no Japão  - terremoto 
seguido de tsunami em março, e que deu origem a um vazamento nuclear na 
usina de Fukushima, cujos desdobramentos são os mais graves possíveis. A 
magnitude de tal acidente nuclear deixa a todos temerosos quanto à radiação 
espalhada não só pelo território japonês, senão em amplas regiões do glo-
bo terrestre, as quais foram contaminadas, tornando o ar pestilento, a terra 
estéril, a água poluída, impossibilitando mesmo a continuidade da vida nos 
lugares mais afetados.

13  Idem, p. 220.
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Ainda que distantes desse cenário catastrófico, no entanto, também ti-
vemos uma tragédia ambiental: a da Serra Fluminense no mês de janeiro. No 
Brasil, é comum, principalmente no verão, que ocorram enchentes em deter-
minadas áreas do país; são as águas de março da música de Tom Jobim que 
vem se antecipando em janeiro e fevereiro. Não só a Serra Fluminense sofreu 
com as excessivas chuvas, também em outras cidades do Sudeste e mesmo do 
Sul as chuvas excessivas, o acúmulo de água e o transbordamento dos rios 
causaram inúmeros estragos. Contudo, é o caso da Serra Fluminense14 o que 
tomamos como exemplo no Brasil em relação ao caso das enchentes no Reino 
Unido e a política de adaptação, expressa pelo sociólogo Anthony Giddens 
em uma de suas últimas obras – A política da mudança climática - , como um 
modelo a ser utilizado na construção de uma adaptação proativa em possíveis 
regiões onde os fenômenos climáticos incidam de tal maneira que provoquem 
danos incalculáveis e irreversíveis. 

Não é de hoje que técnicos buscam soluções para as enchentes, buscando 
dotar os municípios de instrumentos barreiras que contenham as águas; mas 
quando ocorrem desastres como os da Serra Fluminense, todas essas “solu-
ções” ficam desacreditadas e as perdas humanas colocam em xeque qualquer 
sistema que se julgue adequado a evitar o desastre. No caso em análise fica 
latente que ações e instrumentos de caráter preventivo ou não existiam ou não 
funcionaram, pois a enchente que se seguiu às chuvas atingiu até os lugares 
mais isolados daqueles municípios, inclusive modificando o volume dos rios. 

Na mesma época, a Austrália -  região de Queensland – foi assolada por 
inundação que devastou várias cidades, mas que, proporcionalmente à daqui, 
não causou perdas humanas elevadas. Lá, a população foi retirada a tempo; 
aqui, não houve alerta sobre o alto índice pluviométrico, sobre a porosidade 
do solo e o que a passagem da enchente poderia causar. Não só as pessoas em 
área de risco foram atingidas, senão todas que estavam no traçado dos rios. O 
desastre atingiu os tradicionalmente vulneráveis e também os não vulneráveis, 
pois até as áreas mais altas ficaram submersas (p.ex., condomínios de luxo em 
Teresópolis).

O regime de chuvas vem se modificando e, conforme dados já divulga-
dos, o Sudeste sofrerá uma incidência maior de tal fenômeno climático15; esse 
aumento advém das mudanças climáticas, o mesmo ocorrendo no Reino Uni-
do e que foi objeto de análise de Giddens. O sociólogo britânico afirma que 
as enchentes são um exemplo típico dos problemas de adaptação da política 
da mudança climática dentro dos países, citando o caso da planície aluvial de 
Londres, mas não só, vez que “no verão de 2007, o Reino Unido vivenciou 

14  Segunda dados divulgados o número de vítimas passou dos 800, havendo ainda inúmeros desaparecidos e as 
perdas materiais somam milhões de reais.
15  Em estudo realizado pelo INPE – Vulnerabilidade das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: região me-
tropolitana de São Paulo – divulgado em junho de 2010, há o alerta sobre o aumento de chuvas naquela região e as 
consequentes enchentes. Dentre as sugestões elaboradas está a da implantação de um sistema de alerta a enchentes, 
inundações e deslizamentos na Bacia do Alto Tietê envolvendo a população, a defesa civil e órgãos competentes.In: 
www.inpe.br/notícias, acesso em 26 março 2011.
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a mais intensa precipitação pluviométrica de que se tem notícia desde que 
foram iniciados os registros oficiais, ocasionando enchentes por toda parte”.16

No Reino Unido, cerca de 2 milhões de propriedades são potencialmen-
te vulneráveis a inundações nas margens dos rios e estuários e em zonas cos-
teiras, e outras 80 mil estão sujeitas a enchentes resultantes de chuvas fortes, 
com as quais os sistemas urbanos de drenagem não conseguem lidar. Du-
rante as enchentes do verão de 2007 grande parte dessas propriedade foram 
alagadas e inúmeras pessoas desalojadas. A partir daí, o governo britânico 
intensificou um programa de adaptação às mudanças climáticas que obriga à 
imposição de restrições a construções novas; aperfeiçoamento de programas 
que informem o público sobre os riscos locais de inundação; utilização de ma-
teriais capazes de resistir a enchentes e tempestades, dentre outros aspectos. 
Além disso foi feito um novo acordo securitário entre o governo e as segu-
radoras, pelo qual – depois de mais de 40 anos de um acordo que obrigava a 
indústria securitária a fornecer a todas as residências uma cobertura barata 
para a eventualidade de inundações, independentemente de riscos, em 2002 
tal acordo foi cancelado-  as seguradoras concordaram em dar cobertura a 
empresas e proprietários de imóveis nas regiões em que o risco anual de en-
chentes não ultrapasse a probabilidade de I00:I; se ultrapassado esse nível, o 
Estado teria de arcar com o custo.17

Conforme Giddens,
“Para que as futuras construções sejam seguradas nos termos desse 

acordo, as áreas vulneráveis a eventos climáticos extremos e à elevação do ní-
vel do mar deverão ser evitadas, ou se tomarão providências para incorporar 
o custo do seguro nos preços dos imóveis residenciais e comerciais. Deverão 
ser instalados painéis solares no telhado e na fachada de todas as novas cons-
truções, uma vez que o custo relativo é insignificante (...) As instalações elétri-
cas devem ser de baixa energia, o que também reduz o risco de incêndios”.18

No Brasil, ainda não foram anunciadas medidas de adaptação às mu-
danças climáticas, nem de cunho geral, nem as que particularmente contri-
buam a uma prevenção contra enchentes e inundação. No caso do desastre 
da Serra Fluminense, embora a afirmativa de que foi um evento climático 
extremo fora de qualquer padrão da normalidade e/ou previsibilidade, dado 
o índice pluviométrico elevadíssimo associado à porosidade daquele terreno e 
à enchente que se seguiu, as autoridades já haviam sido instadas, desde a tra-
gédia de Angra dos Reis, em janeiro de 2010, pelo Coppe-UFRJ a buscarem 
soluções para os problemas advindos das chuvas excessivas, sugerindo aquele 
centro de pesquisas, entre outros, as seguintes medidas:1) mapeamento das 
áreas de risco; 2) aquisição de radares meteorológicos; 3) definição de crité-
rios técnicos para adaptação da legislação para uso e ocupação do solo; 4) 

16  GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática.
17  Idem, p.211.
18  Idem, ibidem.
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criação de um grupo de trabalho com especialistas para apoiar tecnicamente 
a implementação de medidas.19 No que tange aos radares, a recomendação foi 
atendida parcialmente, pois foram instalados, um no Morro do Sumaré, no 
Parque Nacional da Tijuca; outro, no Pico do Couto, em Petrópolis, mas que 
quebrou na segunda-feira anterior à tragédia da Serra Fluminense. Então, 
tudo convergiu para a catástrofe tomar as proporções que tomou no Rio de 
Janeiro. Não houve aviso em tempo de salvar vidas.

Também não há uma ampla rede de observação nacional associada ao 
estudo da mudança climática; tal rede é precária e tem cobertura especial li-
mitada, segundo Paulo Artaxo, professor de Física Aplicada da USP.20

O geólogo Marcelo Motta, professor da PUC-RJ, opina que “a preven-
ção aqui tem que ser semelhante à de terremotos no Chile; é preciso que haja 
continuidade aos planos de mapeamento de risco, remoção das pessoas que 
vivem em áreas perigosas, planejamento da ocupação urbana e execução des-
se planejamento. O triste exemplo da tragédia ocorrida na Serra Fluminense 
demonstra que não estamos preparados para os desastres naturais; e situa-
ções desse tipo tendem a se repetir. Guardadas as devidas proporções com o 
que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, também as chuvas e as enchentes 
na região litorânea do Paraná (Antonina e Morretes) e na Lagoa dos Patos 
(São Lourenço do Sul) em março deste ano trouxeram prejuízos enormes a 
tais regiões; o custo material também é enorme pois são áreas de turismo que 
levarão um longo tempo para a reconstrução.

Logo após a tragédia da Serra Fluminense, o governo federal anunciou 
a criação do Sistema Nacional de Alerta e Prevenção de Desastres Naturais e 
a compra de mais 10 radares meteorológicos e mais mil pluviômetros; hoje o 
país tem 20 radares e 800 pluviômetros. Todavia, ainda não há orçamento es-
tabelecido para esses gastos. Também em recente estudo encaminhado à Pre-
sidência da República (e depois ao estado do Rio de Janeiro), o Coppe-UFRJ 
sugeriu que “cada uma das nove bacias hidrográficas do estado tenha um co-
mitê para desenvolver planos de desenvolvimento regional de prevenção e de 
contigência; o comitê teria a participação da Defesa Civil, de autoridades am-
bientais, da Polícia Militar, de órgãos municipais e de empresas privadas”.21

Luiz Pinguelli Rosa, diretor do Coppe, sugere a criação de alertas so-
noros por fiação própria, que avisariam os habitantes para a iminência dos 
temporais. Concordamos com ele também ao afirmar que “a ideia é fazer 
a prevenção, usar as informações em tempo hábil, o que é difícil, no caso de 
grandes temporais, treinar a sociedade e estabelecer padrões.”22

19  As medidas de prevenção segundo o Coppe. Blog Luis Nassif online, 14-01-2011. In: www.advivo.com.br/blog/
luisnassif. Acesso em 27 março 2011.
20  Chuvas e secas mais frequentes exigem maior preparo do país. Há falta de um sistema de monitoramento 
adequado. Notícias Ambiente Brasil, 21-03-2011. In: www.ambientebrasil.com.br, acesso em 27 março 2011.
21  Notícias - Agência Brasil, 25-03-2011. In: www.agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em  27 março 2010.
22  Idem.
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Embora distantes no tempo e no espaço, o caso das enchentes no Reino 
Unido em 2007 e na Serra Fluminense em janeiro de 2011 guardam similari-
dades quanto à capacidade destrutiva do evento climático ocorrido, porém, 
conforme se depreende do acima exposto, no Reino Unido serviu como fator 
que motivou o governo, a sociedade civil, a comunidade científica e o empre-
sariado à adaptação aos (novos) efeitos das mudanças climáticas, como é o 
caso dos seguros e da construção civil; enquanto no Brasil ainda é uma “in-
cógnita”. Em realidade, não sabemos se as proposições da comunidade cien-
tífica (v.g., Coppe-UFRJ) foram devidamente encaminhadas e se no plano 
prático o governo (seja federal, estadual ou municipal) estão se preparando 
para os eventos climáticos severos que virão. Ainda que recente esse novo viés  
do ambiente – o das mudanças climáticas e a incidência de chuvas excessivas 
ou seca prolongada – não há que se dizer que se desconhece o potencial lesivo 
de enxurradas, enchentes, inundações que assolam vários lugares em nosso 
país. Nada é novo, mas a intensidade é superior e a incidência mais constante. 

Como bem disse Pinguelli “nós não temos no Brasil a tradição de se 
proteger do risco, há uma resistência da população”; essa resistência talvez 
seja fruto da crença de que os desastres naturais passam ao largo de nosso 
país, como se estivéssemos protegidos em uma bolha resistente às intempé-
ries, o que é um equívoco, pois os efeitos das mudanças climáticas não têm 
fronteiras e os riscos são globais (mesmo a radiação nuclear no distante mar 
do Japão nos atinge de alguma forma). Evidente que cada país deverá proje-
tar o modo como se adaptará e mitigará as mudanças climáticas; não há uma 
fórmula única, o que existe são projetos em outros lugares do globo que estão 
tendo êxito no desenvolvimento de um modelo preventivo, não só reativo aos 
efeitos das mudanças climáticas. Adaptação e prevenção estão intrinsicamen-
te ligadas; as medidas de adaptação levadas a efeito pelo governo britânico, 
por exemplo, acabam por constituir uma política pública da adaptação e é isso 
que necessitamos aqui no Brasil, antes que novas catástrofes ocorram.

4. adaPtaçãO PrOatIva: O mOdelO dO reInO unIdO aPlICadO aO brasIl nO 
CasO das enChentes nO brasIl

Anthony Giddens na maior parte de sua obra traz ao leitor as soluções 
encontradas no âmbito local (Reino Unido) e europeu (União Europeia) para 
a adaptação e/ou mitigação às mudanças climáticas. No âmbito europeu, es-
clarece sobre os Planos de Ação para proteger e restabelecer a biodiversidade; 
o Plano de Ação sobre Consumo e Produção Sustentáveis e o Programa de 
Redução do Risco de Desastres Naturais. Já no âmbito interno do seu país de 
origem, aborda sobre programas que visam a mitigação e/ou adaptação às 
mudanças climáticas. 

Especificamente quanto às medidas de adaptação, cremos que elas con-
vergem para o que a nossa Política Nacional sobre Mudança Climática ex-
pressa em seu art. 4º, inciso V. Tais medidas vão ao encontro do que a co-

Book conf e prof.indb   631 11/05/11   12:25



632 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

munidade científica nacional – no caso representada pelo estudo do Coppe 
– também já sugeriu ao governo brasileiro. Portanto, entendemos que a polí-
tica da adaptação, através das medidas de uma adaptação proativa, defendida 
por Giddens, podem ser utilizadas no Brasil, e por isso servem como modelo 
no caso das enchentes (não só a essas, mas particularmente por ter sido nosso 
objeto de análise).

Tendo em vista que trouxemos a lume o caso do desastre ocorrido na 
Serra Fluminense – decorrentes das excessivas chuvas – passamos a citar um 
rol de medidas de adaptação, junto com as preventivas, que podem evitar que 
novas tragédias aconteçam:

•   Implementação urgente de um Sistema Nacional de Alerta e Preven-
ção de Desastres Naturais;

•   Introdução de novos sistemas de alerta precoce, como os alertas sono-
ros por fiação própria, tanto para enchentes como para outros eventos;

•   Aperfeiçoamento de programas que informem o público sobre riscos 
locais de inundação;

•   Aquisição de mais radares meteorológicos e pluviômetros, inclusive 
com a participação das Forças Armadas no treinamento dos técnicos 
responsáveis;

•   Execução do mapeamento de risco, com a retirada das áreas que 
comprovadamente estão sujeitas às catástrofes;

•   Definição de critérios técnicos para adaptação da legislação para uso 
e ocupação do solo;

•   Novo padrão de edificações, com materiais resistentes a tempestades 
e enchentes;

•   Imposição de restrições a construções novas em áreas desprovidas de 
proteção adequada contra as enchentes;

•   Novos sistemas urbanos de drenagem que escoem adequadamente a 
água das chuvas;

•   Inovações na área securitária, com novos seguros que atendam am-
plamente a cobertura de desastres e catástrofes, não deixando o ônus 
tão-só para o Poder Público;

•   Estruturação de um sistema de atendimento emergencial às vítimas das 
enchentes e deslizamentos com a ampliação das funções da Defesa Civil.

Essas são algumas das medidas que Giddens expôs e defendeu ao longo 
da obra acrescidas pelas sugestões trazidas por um estudo realizado por pes-
quisadores do Coppe-UFRJ, enviado à Presidência da República e entregue 
ao governo do estado do Rio de Janeiro, o qual deve ser analisado com a 
máxima urgência, por ser de vital interesse a todos nós.
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5. COnClusões artICuladas

5.1.  O sociólogo britânico Anthony Giddens, em sua mais recente obra – A 
política da mudança climática - aborda a interação entre as mudanças climáti-
cas e a política, afirmando que as primeiras  ingressaram na agenda política, 
mas que é necessário que se mantenham nas pautas políticas tanto dos países 
desenvolvidos como dos países em desenvolvimento. No rastro da interação 
entre política e mudanças climáticas, Giddens reconhece o amplo desenvolvi-
mento das medidas de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, trazen-
do os exemplos dos países mais avançados em termos de redução da emissão 
dos gases de efeito estufa (os GEEs) como o Reino Unido e a Alemanha.

5.2. Defende, porém, a necessidade de uma política de adaptação às mudanças 
climáticas como uma resposta da nossa civilização aos desafios que o aqueci-
mento global nos impõe. Para tanto, esboça os passos necessários à tal políti-
ca, admitindo que os países em desenvolvimento são muito mais vulneráveis 
aos efeitos das mudanças climáticas do que os industrializados.

5.3. São alinhados cinco passos necessários à implementação da política da 
adaptação: 1º) o diagnóstico das vulnerabilidades; 2º) o planejamento; 3º) 
estímulo às inovações tecnológicas e à criatividade nos diversos mundos dos 
negócios e da sociedade civil; 4º) a instituição de seguros e cobertura específi-
ca contra os efeitos das mudanças climáticas; 5º) a constituição de programas 
de adaptação dos países em desenvolvimento, citando as contribuições dos 
países industrializados ao Fundo das Nações Unidas para a Adaptação das 
Mudanças Climáticas como financiadores de tais programas de adaptação.

5.4. A não implementação de medidas de adaptação às mudanças climáticas 
são um fator decisivo para o elevado número de perdas humanas e materiais 
no caso de desastres ambientais, em especial na catástrofe da Serra Flumi-
nense, em janeiro de 2011. Faz-se uma análise conjunta com outro caso de 
enchentes, as do Reino Unido em 2007, com o intuito de se comparar as 
situações de ambas. Da última foram tiradas lições pelo governo britânico, as 
quais acabaram convergindo para medidas de adaptação; enquanto em rela-
ção àquela ainda é uma “incógnita”, não obstante o governo federal já tenha 
se pronunciado no sentido da criação de um Sistema Nacional de Alerta e 
Prevenção de Desastres Naturais.

5.5. Tendo em vista que novos desastres naturais podem ocorrer no nosso país, 
e como forma de auxiliar na concretização do prescrito no art. 4º, inciso V da 
PNMC (Lei 12.187/09) alinhavamos um rol de medidas de adaptação às mu-
danças climáticas, também de cunho preventivo, que tem por base as lições de 
Giddens e as sugestões do Coppe-UFRJ, como, por exemplo, a criação de um 
sistema de alerta sonoro; a aquisição de mais radares meteorológicos e pluviôme-
tros; novo padrão de edificações, mais resistentes a temporais e enchentes; inova-
ções na área securitária. Tudo isso convergindo para o que o sociólogo britânico 
denominou de política da adaptação às mudanças climáticas.
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1. IntrOduçãO

Todos os animais são iguais? Estas cinco palavras vêm criando um deba-
te de cerca de 150 anos. Desde o lançamento do Livro de Charles Darwin, A 
origem das espécies, pesquisadores e cientistas se perguntam sobre o caminho 
a seguir na relação entre o homem e as demais espécies. 

Charles Darwin desenvolveu sua teoria em um período de rápidas mu-
danças, em que ferrovias cruzavam regiões distantes e as cidades se espalha-
vam ao redor de todos os territórios, a partir de uma revolução industrial sem 
precedentes. As fábricas se multiplicavam, a tecnologia a vapor e os investi-
mentos carboníferos geravam riqueza na engenharia e no transporte, levando 
progresso a todos os cantos da Inglaterra2.Nesta época, nasceu Charles Ro-
bert Darwin, quinto filho, segundo masculino, de um próspero médico Ro-
bert Waring Darwin3. 

Darwin ficaria logo conhecido por sua viagem a bordo do Beagle ao re-
dor do mundo e pelo seu livro A origem das espécies publicado em 18594. Na 
obra, Darwin refuta os fundamentos filosóficos que sustentavam o domínio 
do homem sobre os demais animais5. 

Não se pode dizer que existem diferenças entre humanos e não-huma-
nos. Ativistas dos direitos dos animais estão cientes que estas diferenças po-
dem gerar diferentes direitos para cada indivíduo. Para usar um exemplo de 
Singer, nenhum animalista defende direito de voto para os animais, assim 

1  O autor agradece o apoio a este grupo de pesquisa aos Professores: David Favre, David Cassuto, Antônio Herman 
Benjamin, Heron Gordilho, Fábio de Oliveira, Silvia Cappelli e Mônica Aguiar. Ademais, pretende-se publicar as 
conclusões aprovadas neste congresso na Revista de Direito Ambiental sob o título “Introdução aos Direitos dos 
Animais”.
2  BROWNE, Janet. A Origem das espécies de Darwin – uma biografia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda., 
2007. p. 42-43.
3  Ibidem. p. 15.
4  Ibidem  p. 82.
5  GORDILHO, H. J. S.. Darwin e a Evolução jurídica Habeas Corpus para Chimpanzés. In: XVII Congresso 
Nacional do CONPEDI. Brasília. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 1583.
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como, nenhuma mulher defende direito de fazer um aborto para os homens6. 
De fato, pode-se dizer que homens e mulheres, negros e brancos, altos e bai-
xos, americanos e chineses, judeus e islâmicos são diferentes. Contudo, o re-
conhecimento deste fato evidente, não impede a extensão do princípio básico 
da igualdade material entre eles.  

Diferenças não podem ser erigidas como critérios distintivos para um 
tratamento diferenciado do sistema jurídico7. É nesse sentido que logica-
mente podemos estender este princípio para os demais animais, afirmando 
que, na relação entre humanos e não-humanos, o fato de não humanos per-
tencerem à outra espécie não nos dá o direito de utilizar o sistema jurídi-
co contra eles. Peter Singer propõe estender, então, este princípio para os 
demais animais, visto que não atender a este imperativo filosófico poderia 
caracterizar especismo. 

Durante séculos, habituamo-nos a ver discriminação contra membros 
de minorias raciais, ou contra mulheres, ou contra grupos religiosos. Estes 
fatos produziram o racismo, a xenofobia, a intolerância religiosa e duas gran-
des guerras mundiais. Por isso, podemos dizer que formas de intolerância 
continuam a marcar a história de nossa sociedade8.

Humanos têm se caracterizado pelo quase total poder sobre as demais 
espécies. Em nome de um domínio antropocêntrico, temos assistido a escra-
vização e o genocídio de animais, vulneráveis ao poder humano. O mesmo 
ser humano que determinou, ao longo da história, outras formas de explo-
ração, tais como a escravização das mulheres, de estrangeiros, de africanos 
e dos índios9. 

Porém, nenhuma forma de poder pode justificar a exploração de outro 
ser10. Humanos e um considerável número de não-humanos, como visto, são 
dotados de diferentes formas de consciência, percepção, sensação, memória, 
sentimento, linguagem e inteligência11. 

Porém, apesar da relevância científica do debate, ainda persistem pre-
conceitos populares, até mesmo na academia, contra o fato de se levar a sério 
os interesses dos animais. Perguntas como: como é possível alguém perder o 
seu tempo tratando da igualdade dos animais quando a verdadeira igualda-
de é negada a tantos seres humanos?12 são comumente proferidas, esquecen-
do que cada um de nós deveria fazer um pouco para evitar qualquer forma 
de exploração13. 

6  SINGER, Peter. Libertação Animal. Op.cit. p. 03
7  MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 12ª tiragem, 3ª ed., SP: 
Malheiros, 2004. p. 11.
8  RYDER, Richard. Animal revolution. Op. cit.  p. 10.
9  FELIPE, Sônia T. Liberdade e autonomia prática: fundamentação ética da proteção constitucional dos animais. 
In MOLINARO, Carlos Alberto; SARLET, Ingo Wolfgang. [et. al] (orgs.) A dignidade da vida e os direitos 
fundamentais para além dos humanos: uma discussão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 55-83. p. 82.
10  RYDER, Richard. Animal revolution. Op. cit. p. 10.
11  OST, François.  A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa, Instituto Piaget, 1995. p. 244.
12  SINGER, Peter. Ética Prática. Op. cit. p. 65-66.
13  SINGER, Peter. Ética Prática. Op. cit. p. 66.
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É princípio ético em diversas religiões e dentro da filosofia o fato de tra-
tar o outro com uma igual consideração moral14. Principalmente no discurso 
ético não é razoável apenas considerar os meus interesses pelo fato de apenas 
serem meus ou de minha própria espécie. Os fundamentos desta visão serão 
expostos a seguir. 

2. utIlItarIsmO e O PrInCíPIO da Igual COnsIderaçãO de Interesses

Utilitarismo é a corrente ética baseada na extensão do princípio da igual 
consideração de interesses. O utilitarismo pode ser universal, benestarista, 
consequencialista e agregativo: a) universal porque leva em consideração to-
dos os interesses daqueles envolvidos e afetados pela ação, sendo indiferente 
questões relacionadas à nacionalidade, gênero, raça ou outros pensamentos 
moralmente irrelevantes; b) benestarista porque define o que é eticamente 
“bom” em termos do bem estar das pessoas, ou seja, de acordo com o interes-
se das pessoas; c) consequencialista porque avalia se condutas são corretas ou 
incorretas de acordo com suas consequências, ou seja, o grau de satisfação de 
interesse de cada conduta, e; d) agregativo porque acrescenta ao resultado o 
interesse de todos aqueles afetados pela ação. Para se chegar a uma decisão, é 
necessário balancear a intensidade, duração e quantidade de interesse e seus 
possíveis resultados15. 

O que a sistematização acima diz é que os interesses de cada ser afetado 
por uma ação devem ser levados em conta e receber o mesmo peso que os 
interesses semelhantes de qualquer outro ser16.  O elemento básico é con-
siderar os interesses de um ser, sejam quais forem eles, não importando de 
quem sejam: negros ou brancos, do sexo masculino ou feminino, humanos e 
não-humanos17.

Jeremy Bentham (1748-1832), em 1789 escreve, na Inglaterra, An Intro-
duction to the Principles of Morals and Legislation (“Uma introdução aos 
princípios da moral e da legislação”)18, no qual defende a ideia de que a ética 
não será refinada o bastante enquanto o ser humano não estender a aplicação 
do princípio da igualdade na consideração moral, a todos os seres dotados 
de sensibilidade, capazes de sofrer19. Bentham aponta a capacidade de sofrer 
como a característica vital que confere a um ser o direito a igual consideração:

14  Como a regra de ouro da ética: “não devamos fazer com o outro aquilo que não queremos que nos façam na mes-
ma situação” ou mesmo na tradição judaico-cristã: ”Amai o vosso próximo como a vós mesmos”. FELIPE, Sônia. 
Fundamentação ética dos direitos animais.O legado de Humphry Primatt. Revista Brasileira de Direito Animal,. n. 
1, Salvador: Instituto Abolicionista Animal, n. 1, 2006. p. 221.
15  Esquematização retirada do texto de: MATHENY, Gaverick. Utilitarianism and animals. Op. cit.. p. 14-15.
16  SINGER, Peter. Libertação Animal. Op. cit.  p. 06.
17  SINGER, Peter. All animals are equal. In . In SINGER, Peter. In Defense of animals. The second wave. Oxford: 
Blackwell, 2006. p. 151.
18  BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. In two volumes. London: W. 
Pickering, Linconln´s inn fields and E. Wilson, Royal Exchange, 1823. Primeira edição impressa em 1780 e publicada 
em 1789.
19  FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos morais. O legado de Humphry Primatt. Op. cit. p. 208-209.
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Chegará o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os di-
reitos que nunca poderiam ter sido negados aos animais, a não ser pela mão 
da tirania. Os franceses já descobriram que a cor negra da pele não é razão 
para que um ser humano seja irremediavelmente abandonado aos caprichos 
do torturador. Haverá o dia que se reconheça que o número de pernas, a vilosi-
dade [villosity] da pele ou a terminação do osso sacro são razões igualmente 
insuficientes para abandonar um ser senciente ao mesmo destino. O que mais 
deveria traçar a linha intransponível? A faculdade da razão, ou, talvez, a capa-
cidade do discurso? Mas um cavalo ou um cão adultos são incomparavelmente 
mais racionais e comunicativos de que um bebê de um dia, uma semana, ou 
até mesmo de um mês. Supondo, porém, que as coisas não fossem assim, que 
importância teria tal fato? A questão não é: eles podem raciocinar?, nem, eles 
podem falar?, mas, sim: eles podem sofrer?20

Bentham se transformaria no principal representante do utilitarismo fi-
losófico ao defender que a capacidade de sofrer ou de sentir prazer seria um 
pré-requisito para se ter algum interesse, ou seja, para se ter consideração 
moral21. A capacidade de sofrer e de sentir prazer apenas é encontrada em 
seres sencientes22, os quais possuem pelo menos uma forma de interesse – o 
interesse de não sofrer23.

De acordo com esta explicação, os seres sencientes seriam todos aqueles 
que cumprem com essa condição mínima, qual seja, capacidade de sentir dor 
e de buscar o prazer. Esta condição daria a todos os seres, sejam humanos 
ou não-humanos, a aptidão de ter seus interesses considerados igualmente24. 

[...] Se um ser sofre, não pode haver nenhuma justificativa de ordem moral 
para nos recusarmos a levar esse sofrimento em consideração. Seja qual for 
a natureza do ser, o princípio de igualdade exige que o sofrimento seja levado 
em conta em termos de igualdade com o sofrimento semelhante – até onde 
possamos fazer comparações aproximadas – de qualquer outro ser. Quando 
um ser não for capaz de sofrer, nem de sentir alegria ou felicidade, não haverá 
nada a ser levado em consideração. É por esse motivo que o limite de sensibi-
lidade é o único limite defensável da preocupação com os interesses alheios. 
Demarcar esse limite através de uma característica, como a inteligência ou a 
racionalidade, equivaleria a demarcá-la de modo arbitrário. Por que não esco-
lher alguma outra característica, como, por exemplo, a cor da pele?25 

Nazistas violaram o princípio da igualdade ao afirmar que apenas os 
alemães seriam dignos de importância moral. Os racistas fazem o mesmo ao 
pensar que apenas os valores da raça deles merecem consideração moral. No 

20  BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Op. cit. p. 235-236. (tradução 
nossa)
21  SINGER, Peter. Libertação Animal. Op. cit.. p. 09.
22  BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Op. cit. p. 235-236.
23  SINGER, Peter. Libertação Animal. Op. cit.. p. 09.
24  MATHENY, Gaverick. Utilitarianism and animals. Op. cit. p. 17.
25  SINGER, Peter. All animals are equal. Op. cit.  p. 154.
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mesmo sentido, pensa o especista. Eles não admitem que a dor de um animal 
não-humano é tão intensa quanto a dor sentida por seres humanos26. 

Embora tanto Bentham quanto Singer falem sobre “direitos”, como 
visto nos enunciados acima, é importante esclarecer uma dúvida. Ambos os 
autores trabalham com o conceito de igualdade ao invés do de direitos. Para 
Peter Singer, a argumentação sobre direitos é irrelevante para o movimento 
de libertação animal. Segundo ele, a linguagem dos direitos é absolutamente 
desnecessária para o argumento a favor de uma mudança radical de atitude 
em favor dos animais27. Por meio de uma comparação, Singer afirma que a 
linguagem dos direitos serve como um slogan político tanto para seres huma-
nos como para os demais animais. Ao existir um conflito de interesses o que 
poderá ser eficaz é o balanceamento da quantidade de prazer e sofrimento 
daqueles envolvidos, o que nós chamamos de princípio da igual consideração 
de interesses28.

3. dIreItOs mOraIs Para Os anImaIs

O positivismo como corrente jurídico-filosófico difundiu o conceito de 
que para um indivíduo ter direitos é necessário que o Direito posto, além de 
suas representações físicas, tais como constituição e legislações; digam que ele 
é titular deste direito29. 

A exigência de um direito posto vinha com a tentativa de se buscar uma 
maior certeza jurídica, impedindo formas de arbítrio do juiz. Para esta cor-
rente, apenas deste modo, a população poderia controlar o poder do judiciá-
rio, tendo, portanto, apenas uma fonte principal, a norma.30

De fato, pode-se afirmar que segundo esta corrente, temos diferentes 
direitos para diferentes povos. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil 
cidadãos têm o direito legal de votar e concorrer a eleições. Em países como a 
Paquistão e Iran, esses direitos não são dados a todos os cidadãos31. 

O artigo 15 da Constituição Brasileira de 1988 veda a concessão de di-
reitos políticos para aqueles que tiverem: a) o cancelamento da naturaliza-
ção por sentença transitada em julgado; b) incapacidade civil absoluta; c) 
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 
e até aqueles que se d) recusarem de cumprir obrigação a todos imposta ou 
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; e tiverem cometido e) im-
probidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

26  SINGER, Peter. All animals are equal. Op. cit. p. 154.
27  SINGER, Peter. Libertação Animal. Op. cit.. p. 10.
28  SINGER, Peter. Entrevista com o filósofo australiano Peter Singer sobre as prioridades do movimento de direito 
animal no Brasil. In Revista Brasileira de Direito Animal. ano 2. nº 03. jul/dez. 09-11, 2007. p. 11.
29  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico. São Paulo: Ìcone, 1995. p. 78.
30  Ibidem. p. 132.
31  KRISTOF, Nicholas D. & WUDUNN, Sheryl.  The Women’s Crusade. In New York Times. August 17, 2009. 
Disponível em: http://www.nytimes.com/2009/08/23/magazine/23Women-t.html?em.
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Apenas aos dezoito anos de idade, é garantida ao cidadão brasileiro a 
maioridade civil, obtendo capacidade absoluta para adquirir direitos e obri-
gações32. Aos dezesseis anos, caso queiram, adolescentes podem votar e eleger 
seus representantes. 

Direitos legais são sujeitos a uma grande variação, seja por pertencerem 
a diferentes países, mas por representarem à evolução histórica de cada socie-
dade. Ou seja, para os direitos legais não são todos os indivíduos iguais33. Por 
exemplo, quando o Brasil se tornou independente, eram todos os cidadãos 
brasileiros possuidores dos mesmos direitos? Ou ainda, quando a República 
foi proclamada no Brasil, homens e mulheres eram possuidores do direito de 
eleger seus governantes?

Diversos são os casos em que se pode visualizar esta desigualdade jurí-
dica entre indivíduos. Por esta razão, Tom Regan se propôs a trabalhar com o 
conceito de direitos morais. Regan ensina que direitos morais se diferenciam 
de duas formas dos direitos legais: i. direitos morais devem ser universais, 
isto é, qualquer indivíduo tem tais direitos e deve merecer o mesmo respeito 
perante aqueles que o têm; ii. direitos morais propõem, assim, uma igualdade 
entre os indivíduos, ou seja, possuir direitos morais não acontece em graus, 
tal como é feito com os direitos legais. Todos os que o possuem o possuem 
igualmente, seja americano, brasileiro, iraniano ou paquistanês para nos refe-
rirmos ao exemplo supramencionado; por fim, iii. direitos morais não surgem 
através de atos de indivíduos (e.g. poder legislativo), eles são pertencentes ao 
indivíduo em si, pelo fato do mesmo ser indivíduo34. O exemplo abaixo pode 
facilitar o entendimento: 

Possuir direitos morais é ter um tipo de proteção que poderíamos imaginar 
como um sinal invisível dizendo: “Entrada proibida”. O que esse sinal proíbe? 
Duas coisas. Primeira: os outros não são moralmente livres para nos causar 
mal; dizer isto é dizer que os outros não são livres para tirar nossas vidas ou 
ferir nossos corpos como bem quiserem. Segunda: os outros não são moral-
mente livres para interferir na nossa livre escolha; dizer isto é dizer que os 
outros não são livres para limitar nossa livre escolha como bem quiserem. Em 
ambos os casos, o sinal de “Entrada proibida” visa proteger nossos bens mais 
importantes (nossas vidas, nossos corpos, nossa liberdade), limitando moral-
mente a liberdade dos outros35. 

Nesse sentido, o conceito de direito será diferente daquele pensado na 
seção anterior. Esta visão diferencia-se daquela que pensava o conceito de 
direito como resultado do sistema jurídico e apenas dele36, Regan prefere o 
pensamento, apesar de ainda utilitarista de Stuart Mill que não restringe a 
visão de direitos apenas àqueles reconhecidos pelas normas existentes. 

32  GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 129.
33  REGAN, Tom. The case of animal rights. 2ª. ed. Califórnia: University of California Press, 2004. p. 267.
34  REGAN, Tom. The case of animal rights. Op. cit. p. 267-268.
35  REGAN, Tom. Jaulas Vazias. Op. cit.  p. 47.
36  REGAN, Tom. The case of animal rights. Op. cit. p. 268.
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Consoante o pensamento de Stuart Mill, poderia se dizer que uma pes-
soa teria direitos se tivesse algo no qual a sociedade tivesse a obrigação de 
defender o direito de cada um possuí-lo37. Nesse sentido, Tom Regan afirma 
que direitos morais produzem consequências em relação ao seu titular. O pos-
suidor de dado direito deve receber tratamento a ele correspondente, já que 
possuem valor inerente38.

Regan denominará este valor inerente de respeito. Para ele, direito de ser 
respeitado deve ser entendido como tema principal, já que sintetiza a regra de 
ouro da ética que impõe que todos sejam tratados igualmente, independente-
mente das muitas diferenças39. 

Esta decorrência lógica a um tratamento justo por parte dos operadores 
do direito deve fazer com que seja atribuído direitos aos animais não-huma-
nos. Regan ensina que os direitos morais são os mesmos, independentemente 
das diferenças de raça, sexo, crença religiosa, riqueza, inteligência ou data e 
lugar de nascimento, por exemplo. Para ele, o direito deve servir para proteger 
nossos bens mais importantes e seu exercício é algo devido a todos os seres 
humanos e não-humanos40. 

Para Regan, o conceito de ser humano ou de pessoa não serviria para 
definir todos os seres em uma categoria universal. Para tanto, ele propõe a 
conceituação sujeitos-de-uma-vida41. Do ponto de vista moral, cada um de 
nós seria igual pelo fato de ser igualmente “um alguém – um fim” e não uma 
coisa; seríamos (humanos e não-humanos), então, sujeitos-de-uma-vida, não 
uma vida sem sujeito.

Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque estamos todos no 
mundo.
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque somos todos conscien-
tes do mundo.
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque o que acontece conos-
co é importante para nós.
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque o que acontece conos-
co (com nossos próprios corpos, nossa liberdade ou nossas vidas) é importan-
te para nós, quer os outros se preocupem com isso, quer não.
Como sujeitos-de-uma-vida, não há superior nem inferior, não há melhores 
nem piores.
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos moralmente idênticos.
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos moralmente iguais42.

Tom Regan busca alargar a concepção kantiana de valor intrínseco aos 
demais animais, a fim de suportá-los e lhes atribuir um valor absoluto que 
chamaremos de dignidade de todos os animais. 

37  MILL, John Stuart. Utilitarianism. 2ª. ed. Longmans, Green, Reader & Dyer, 1863. p. 79. 
38 Ibid
39  REGAN, Tom. Jaulas Vazias. Op. cit. p. 52-53.
40  REGAN, Tom. Jaulas Vazias. Op. cit. p. 50.
41  Ibidem. p. 62.
42  Ibid 
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4. COnClusões artICuladas

O debate dos direitos dos animais iniciou e deve buscar uma inter-rela-
ção com as demais formas de conhecimento, as quais têm muito a contribuir 
com o direito e com o desenvolvimento desta teoria. Para todos nós, humanos 
e não humanos, ter reconhecido nossos direitos pode fazer uma vasta diferen-
ça para uma real ou ficcional proteção dentro do sistema jurídico. 

Nesse sentido, os trabalhos de Peter Singer e Tom Regan corroboraram 
com uma afirmação histórica desses direitos ao ampliar o círculo de conside-
ração moral para todos os animais, desenvolvendo uma consideração ética 
para além do ser humano.

Como forma de facilitar a sistematização das ideias propostas neste arti-
go, segue algumas breves proposições com as principais conclusões: 

4.1 A igual consideração de interesses requer um cálculo entre o prazer e 
sofrimento causado aos animais, sendo o utilitarismo sua principal corrente 
ética;

4.2 Há uma diferenciação entre Direitos legais (sujeitos a uma grande va-
riação dos seus fundamentos) e direitos morais (de valor universal), isto é, 
qualquer indivíduo tem tais direitos e deve merecer o mesmo respeito perante 
aqueles que o têm; 

4.3 Direitos morais produzem consequências em relação ao seu titular, uma 
vez que seu possuidor deve receber tratamento a ele correspondente, já que 
possui valor inerente;

4.4 De fato, o Direito não deve ser conferido com base na aparência ou atri-
butos de uma determinada espécie. Fazemos com os animais não-humanos o 
mesmo que fazemos com os seres humanos. Criamos critérios de discrimina-
ção tais como raça, credo, gênero, nacionalidade, além de tantos outros; a fim 
de legitimar nossas condutas cruéis na sociedade;
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1. IntrOduçãO

O desmatamento da Floresta Amazônica é responsável por incluir o 
Brasil entre os países que mais emitem gases de efeito estufa de todo o globo. 
Ao mesmo tempo, a Amazônia chama a atenção do mundo em razão de seu 
enorme potencial energético e vasta biodiversidade. Esse cenário torna ainda 
mais árdua a caminhada para a implementação de um desenvolvimento ver-
dadeiramente sustentável nessa região. 

Os instrumentos de comando e controle não se mostram eficientes, por 
si só, na preservação da qualidade ambiental. Por isso, imperioso estudarmos 
novos mecanismos econômicos capazes de, em conjunto, evitar a degradação 
do meio ambiente e promover o desenvolvimento social e econômico da re-
gião. Dentre estes, destacamos o REDD, por ser um mecanismos econômico 
de política pública, que proporciona o pagamento por serviços ambientais. 

O presente trabalho, por meio de uma breve exposição do atual cená-
rio alarmante de degradação ambiental, analisa a aplicabilidade jurídica do 
REDD na Amazônia e, ao final, demonstra que este é o instrumento econô-
mico mais adequado às especificidades da região na viabilização do desenvol-
vimento econômico, com preservação ambiental e equidade social.    

As grandes catástrofes ambientais, cada vez mais freqüentes nos noti-
ciários nacionais e internacionais, são o puro reflexo da crise ambiental em 
que vivemos, potencializada, principalmente, pela racionalidade capitalista 
de acúmulo de capital financeiro em detrimento da valorização do trabalho 
humano e da irresponsável exploração dos recursos naturais.

De fato, tal como evidenciado pelo Relatório das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente “Nosso Futuro Comum”, o modelo de produção baseado na 
lógica capitalista é insustentável, dentre outras razões, porque não insere no 
custo da produção o valor do meio ambiente (recursos e serviços ambientais).

Assim a crise ambiental pode ser caracterizada tanto pela escassez de 
recursos naturais quanto pela saturação dos serviços ecológicos, principal ca-
racterística da poluição. 
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Nos ensina Edis Milaré1, que a questão ambiental, tal como está posta, 
é, sem dúvida, repercussão da crise ecológica, que não se restringe a questões 
naturais do planeta. Ao revés, é uma crise da civilização e da própria socieda-
de, porque está associada a uma crise de valores e assinala para a necessidade 
de novos tipos de relações humanas.

Entretanto, como alerta Fabio Nusdeo2, não se justificam reações mera-
mente emocionais do tipo “pare-se com o desenvolvimento”. Porém, o que se 
deve fazer é, de maneira lúcida, internalizar os custos sociais da deterioração 
ambiental ao circuito econômico, reorientando sadiamente o processo de de-
senvolvimento, sem agredi-lo e com o mínimo de abalo em seu ritmo.

O desenvolvimento da região amazônica está indissociavelmente ligado 
à utilização da floresta, que passou a ser o foco da questão ambiental, por 
ser ainda uma das maiores florestas tropicais do planeta, com enorme bio-
diversidade e concreto potencial econômico. Ocorre que tais características 
também atraem os interesses de grupos econômicos que, baseados na lógica 
capitalista, preocupam-se tão somente com o acúmulo de capital financeiro e 
devastam a floresta e, consequentemente, todo seu potencial ecológico.   

Desta feita, a manutenção da floresta em pé representa um grande de-
safio das políticas ambientais do século XXI. O desflorestamento além de 
produzir matéria prima para diversos setores da industria, aumenta a oferta 
de terras para a implementação da agropecuária.

É bem verdade que estes são fatores importantes para o crescimento 
econômico do país e principalmente dos estados amazônicos, porém devas-
tadores, pela forma como têm sido implementados. Neste contexto, é preciso 
que se busque, frise-se, dentro de um sistema capitalista de produção, meca-
nismos e instrumentos que insiram os recursos naturais e serviços ecológicos 
no mercado, como condição sine qua non para a concretização de um desen-
volvimento verdadeiramente sustentável e durável.

Uma solução adequada para a efetiva concretização do desenvolvimento 
verdadeiramente sustentável da Amazônia brasileira não poderá fugir ao cará-
ter econômico da proteção ambiental e, por isso, a implementação da Política 
de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação – REDD nos pare-
ce uma medida lúcida e adequada às características socioambientais da região.  

Para tanto, primeiramente, devemos entender o cenário tanto econômi-
co quanto ambiental, para que, uma vez verificada a gravidade da situação, 
possamos apresentar um instrumento capaz de contribuir para solução do 
problema. Antes de adentrarmos na análise da aplicabilidade do REDD, im-
periosa uma fundamentação jurídico-filosófica, que servirá de alicerce para 
nossa conclusão. Uma vez solidificado os conceitos, passaremos a análise ju-
rídica da possibilidade de implementação de uma política de REDD e como 
esse instrumento econômico mostra-se capaz de proporcionar um desenvolvi-
mento verdadeiramente sustentável para região amazônica. 

1  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 6a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 138.
2  NUSDEO, Fábio. Desenvolvimento e ecologia. São Paulo: Saraiva, 1975. P. 144
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2. CenárIO alarmante dIante da ImPOrtânCIa eCOlógICa e eCOnômICa da 
flOresta amazônICa.

Embora as ações implementadas para conter as mudanças climáticas 
tenham se concentrado na redução de emissões associadas à queima de com-
bustível fóssil, o desmatamento e a degradação das florestas estão atualmente 
no centro do debate, porque constituem causas significativas do aquecimento 
global, na medida em que respondem, em conjunto, por cerca de 18% das 
emissões globais de gases de efeito estufa3.  

Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 
– IMAZON, o Brasil é o quarto principal emissor de Gases de Efeito Estu-
fa (GEE) do mundo, ficando atrás apenas de países como Estados Unidos, 
China e Indonésia.4 De acordo com o último relatório de emissão de GEE do 
Brasil, publicado em 2004 com dados de 1994, a maioria (55%) das emissões 
brasileiras (CO2 equivalente, ou CO2e)5 é oriunda do desmatamento na Ama-
zônia. Isso contribui para uma emissão per capita de GEE muito alta no país 
(estimada entre 12 e 13 toneladas de CO2 por habitante), superior a de países 
industrializados europeus (10 toneladas).

O desmatamento acumulado no período de agosto de 2009 a julho de 
2010 resultou no comprometimento de 95,6 milhões de toneladas de C02 equi-
valentes, as quais estão sujeitas a emissões diretas e futuras por eventos de 
queimadas e decomposição. As florestas degradadas (florestas intensamente 
exploradas pela atividade madeireira e/ou queimadas) na Amazônia Legal 
somaram 159 quilômetros quadrados em julho de 2010. Desse total, a maio-
ria (57%) ocorreu no Pará, 32% em Mato Grosso, 5% em Rondônia, 3% no 
Acre, e 3% no Amazonas.6

Portanto, a toda evidência, o desmatamento ilegal e desordenado da flo-
resta amazônica é o grande pivô da contribuição brasileira para o aumento 
do efeito estufa, principal vilão da crise ambiental.

A supressão da vegetação amazônica, por si só, já dá início a uma série 
de efeitos negativos ao meio ambiente, tais como a perda da biodiversidade, o 
empobrecimento dos solos, o assoreamento de rios e lagos, a diminuição dos 
índices pluviométricos, o aumento da temperatura, a proliferação de pragas 
e doenças, dentre outros. Estes efeitos, cedo ou tarde, atingirão diretamente 
o ser humano.

3  NABUURS, G.J. et al. Forestry. In: METZ, B., et al (Org). Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of 
Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambrid-
ge: Cambridge University Press, 2007.
4  Hayashi, Sanae; Souza JR, Carlos; Sales, Márcio e Veríssimo, Adalberto. Boletim Transparência florestal Julho 
de 2010. Imazon, 2010 in http://www.imazon.org.br/novo2008/arquivos db /TFAL_Julho_2010.pdf (acessado em 20 
de setembro de 2010)
5  CO2e significa “equivalente de dióxido de carbono”, uma medida padronizada de GEE como o dióxido de carbo-
no e o metano. As emissões são medidas em toneladas métricas de CO2 e por ano ou por meio de múltiplos como 
milhões de toneladas (MtCOe) ou bilhões de toneladas (GtCOe).
6  Hayashi, Sanae; Souza JR, Carlos; Sales, Márcio e Veríssimo, Adalberto. Op Cit
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Na realidade amazônica, contudo, a técnica de devastação florestal mais 
comum, por ser também a mais barata, continua sendo a prática de quei-
madas desordenadas para abertura de clareiras com intuito de viabilizar a 
agricultura de larga escala ou a pecuária, visto que são, juntamente com a mi-
neração, a base da economia dos estados amazônico, com exceção do Ama-
zonas, onde se instalou a Zona Franca de Manaus.

A queimada das florestas, além de ser uma prática altamente poluidora, 
pois é uma das que mais emite gás carbônico na atmosfera, é ainda redutora 
de um dos serviços ambientais mais vitais para manutenção da vida como um 
todo na Terra, qual seja, a purificação do ar.

Assim, pode-se concluir que a devastação florestal efetuada através da 
queimada é duplamente negativa para o meio ambiente, uma vez que, ao mes-
mo tempo que diminui a capacidade de absorção do CO2 do ar, é responsável 
pela (re)emissão de grande quantidade desse gás na atmosfera, não raro, po-
luindo ainda mais. Daí a necessidade de manter a floresta em pé e evitar as 
queimadas predatórias, sem, contudo, impedir o desenvolvimento da região.

Estima-se que a região amazônica abriga entre 120 e 150 bilhões de to-
neladas de carbono (acima do solo), as quais, se liberadas para a atmosfera 
por meio de desmatamento, poderiam tornar ainda mais catastrófico o aque-
cimento global7. Diante da criação de um mercado específico de créditos por 
redução de emissões de carbono, por meio do Protocolo de Quioto, de fato, 
demonstra o potencial econômico da hiléia amazônica, na eventual comercia-
lização desses créditos, adquiridos em razão da preservação da floresta em pé. 

O mercado global de carbono deverá chegar a um total de 170 bilhões de 
dólares este ano, um salto de 33% com relação a 2009, o que representa 8,4 bi-
lhões de toneladas de carbono, segundo um novo relatório da Point Carbon. 
O mercado global de carbono atingiu US$ 136 bilhões em 2009, acima dos 
133 bilhões de 2008, e mais do dobro do que era em 2007, quando o mercado 
totalizou US$ 58 bilhões.8

Com um simples cálculo aritmético, conclui-se que, em 2010, uma tone-
lada de carbono foi negociada por quase 20 dólares. Assim, sem considerar 
a tendência crescente do mercado de carbono, a manutenção dos 150 bilhões 
de toneladas de carbono da floresta amazônica representaria, no dias de hoje, 
um mercado de 3 trilhões de dólares.

Desta feita, estamos diante de duas situações importantes, que merecem 
destaque. Uma negativa, com dados tão alarmantes, no que diz respeito ao 
ritmo e quantidade de desmatamentos, e a outra positiva, com estatísticas 
atraentes, quando se verifica o grande potencial econômico da região, princi-
palmente no que tange a um mercado específico de créditos de carbono. 

7  Malhi, Y.; Roberts, T. J.; Betts, A. R.; Killeen, J.t.; Li, W. H. & Nobre, C. 2006. Climate change, deforestation, and 
the fate of the Amazon. Science 319 (5860): 169-172.
8  Dados extraídos da reportagem do Jornal Estadão. “Mercado de carbono pode crescer 33% este ano”, disponível 
no site <http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,mercado-de-carbono-pode-crescer-33-este-ano,503775,0.htm>, 
consultado em 28 de setembro de 2010.
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Nesse contexto, nos parece urgente a implementação de uma política de 
REDD que vise, tanto o acúmulo de capital financeiro, quanto a preservação 
da qualidade do meio ambiente amazônico, tão imprescindível para a vida 
na Terra. 

3. eCOlOgIa x eCOnOmIa

Historicamente, há uma hipotética incompatibilidade entre economia e 
ecologia, que se evidencia quando se pretende preservar o potencial ecológico 
e econômico da maior floresta tropical do mundo. Os mais pessimistas diriam 
que o crescimento econômico da região amazônica jamais se harmonizará 
com a sua preservação. Para os otimistas, dentre os quais nos enquadramos, o 
crescimento econômico é dependente da preservação ambiental e, exatamente 
por isso, deve a economia incorporar a ecologia, em vistas de uma economia 
ambiental durável.

De acordo com os ensinamentos de Fábio Nusdeo, a explosão industrial 
sem precedentes da Europa Ocidental e da América do Norte, acompanhada 
por um crescimento sensível da produção e da produtividade agrícola, afasta-
ram da humanidade o temor da fome e da queda do padrão de vida alarma-
dos principalmente pela Teoria Malthusiana; desta feita, afastou-se também 
a preocupação com as fontes de matéria prima, a natureza.

Desde então, os modelos de desenvolvimento passaram a focalizar quase 
exclusivamente o capital e o trabalho em suas interligações. Nesses modelos, 
considerando o tripé: natureza, capital e trabalho, a natureza não passaria de 
um simples dado do problema que, a princípio, poderia ser compensado pelos 
demais (capital e trabalho).

O usufruto irresponsável e acelerado dos recursos naturais consolidou, 
ou pelo menos instaurou, formas de exploração que se voltam, primeiramen-
te, contra outras pessoas e grupos humanos e, mediamente, contra o próprio 
planeta, colocando em risco a própria existência humana. Portanto, os crité-
rios de apropriação, posse, domínio e, principalmente, utilização dos recursos 
e serviços ambientai devem passar por uma profunda reformulação.

Essa constatação gerou mudanças globais em sistemas socioambientais 
complexos que afetaram as condições de sustentabilidade do planeta, pro-
pondo a necessidade de internalizar as bases ecológicas e os princípios jurídi-
cos e sociais para a gestão democrática dos recursos naturais.

Para Enrique Leff9, abre-se assim a possibilidade de organizar um pro-
cesso produtivo econômico a partir do desenvolvimento das forças ecológicas, 
tecnológicas e sociais de produção, que “não está sujeito à lógica de econo-
mias concentradoras de poderes centralizados e da maximização de lucros de 
curto prazo, abrindo a via para um desenvolvimento igualitário, sustentável 
e sustentado”.

9  LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. 4a Ed. São Paulo: Cortez, 2007. p. 64.
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Numa relação direta e recíproca, conclui-se que as atividades econômi-
cas modificam o meio ambiente e este ambiente modificado representa uma 
importante limitação externa para o desenvolvimento em seu aspecto econô-
mico e social.

Em suma, o meio ambiente é a base da economia. Aquele é fonte de ma-
téria-prima para esta. Todos os produtos que se comercializam são, direta ou 
indiretamente, provenientes do meio ambiente, desde os primários até os mais 
sofisticados e tecnológicos. É o que poderíamos chamar de relação produtiva.

Há ainda uma relação regenerativa, onde se evidencia o papel reciclador 
do meio ambiente. Como dito anteriormente, o meio ambiente nos fornece 
diversos serviços ecológicos fundamentais para os sistemas de produção e, 
principalmente, para a manutenção da própria vida na Terra. 

O crescimento econômico é condição fundamental para a consolidação 
do desenvolvimento e, uma vez que este crescimento depende diretamente 
tanto dos recursos naturais quanto dos serviços ambientais, fácil concluirmos 
que o desenvolvimento também tem relação direta com o meio ambiente. As-
sim só há desenvolvimento verdadeiramente sustentável quando se promover 
o crescimento econômico, com justiça social e precaução ambiental. 

Portanto, a ecologia e a economia são interligadas e interdependentes, 
demonstrando ser de fundamental importância a implementação de instru-
mentos compatíveis com as precauções daquela e os anseios desta, para con-
solidação de um desenvolvimento verdadeiramente  sustentável.  

4. a neCessárIa InternalIzaçãO das externalIdades

Nesse contexto, partindo-se do pressuposto de que a atividade econô-
mica gera graves consequências sociais e ambientais, não obstante o enorme 
arcabouço de instrumentos de comando e controle, e de que quase nunca tais 
consequências são computadas no  cálculo do custo de produção e, por isso, 
chamadas de externalidades, é pacífico o entendimento de que urgem medi-
das de internalização dessas externalidades.

As externalidades podem ser tanto negativas, cujo principal exemplo 
é a poluição, quando terceiros externos à relação mercantil arcam com a 
degradação da qualidade do meio ambiente, quanto positivas, onde confi-
guram-se benefícios a terceiros extra-mercado. É o que ocorre, por exemplo, 
quando se promove o manejo sustentável de florestas, pois pessoas que não 
participam daquele empreendimento são beneficiadas com a melhoria da 
qualidade ambiental.

Dentre as principais externalidades ambientais destacamos a poluição 
atmosférica, causada principalmente pela emissão de grande quantidade de 
gases do efeito estufa, o que congestiona e prejudica a qualidade do serviço 
ambiental de purificação do ar.
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Por oportuno retomamos a doutrina de Fábio Nusdeo10, para quem a 
poluição é comparável com um congestionamento. Se considerarmos que as 
ruas são serviços disponíveis gratuitamente à coletividade, assim como os ser-
viços ambientais, e que todos tem o direito de usá-las e o fazem, teremos uma 
super-utilização dos serviços dessa via (escoamento de veículos) que passa a 
afetar a qualidade do próprio serviço. Neste estágio, o serviço continua dispo-
nível a todos, porém não mais com a mesma eficiência e qualidade.

Da mesma forma é o serviço ambiental de purificação do ar atmosférico. 
Todos tem direito de emitir poluentes na atmosfera, pois esta é um bem co-
mum do povo. Porém quando o fazem de maneira irresponsável e exagerada, 
o serviço de purificação do ar fica prejudicado e tem sua qualidade significa-
tivamente reduzida, gerando a poluição deste meio. Essa é uma das externali-
dades da utilização do ar: Saturação.

Assim, os instrumentos econômicos que proporcionam o pagamento 
por serviços ambientais (PSA), mais especificamente a renovação da qua-
lidade do ar, mostram-se adequados para correção dessas externalidades e, 
ainda, enquadram-se perfeitamente nas exigências principiológicas anterior-
mente delineadas.

O pagamento por serviços ambientais dentro de uma lógica de mercado 
tem se revelado como alternativa que abre inúmeras possibilidades, dentre 
as quais o emprego do REDD, que pode contribuir significativamente para 
promover a transição de uma economia de exploração predatória para uma 
economia ambiental de baixo carbono. 

O REDD, por recompensar aqueles que custeia a manutenção das flo-
restas em pé e, consequentemente, evitam a emissão de uma grande quanti-
dade de gás carbônico na atmosfera, mostra-se um instrumento econômico 
capaz de tornar a preservação ambiental lucrativa. Essa capacidade, aliás, é 
de extrema importância, uma vez que estamos, indubitavelmente inseridos 
num modelo de produção capitalista.

A inclusão dos custos das externalidades é fator indispensável na tenta-
tiva de consolidação de uma racionalidade econômica e ecológica, capaz de 
garantir qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Essas externa-
lidades podem ser incluídas na lógica de produção através de instrumentos 
econômicos, dentre os quais destacamos o REDD.

A Política de Redução de Emissões de Desmatamento e Degradação - 
REDD, portanto, pode ser conceituado como um instrumento econômico, 
necessariamente inserido em uma política ambiental, que possibilita o paga-
mento por serviços ambientais, proporcionando o ressarcimento dos custos de 
manutenção das florestas, através da comercialização de certificados de crédi-
tos de carbono. Esses créditos são obtidos de Agencias que certificam a quan-
tidade de emissão de carbono evitada com a manutenção da floresta em pé. 

10  O fenômeno da poluição não passa de um caso especial de congestionamento. (Rothemberg, J., The economics 
of congestion and pollution: an integrated view. In American Economic Review, May/1970, p. 705 apud NUSDEO, 
Fábio. op. cit. p. 24. 
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5. sustentabIlIdade dO desenvOlvImentO

Cristiane Derani11 nos alerta que “o sistema econômico é dissipativo e 
não se autoperpetua. É com base nestes fatos que se deve desenvolver uma 
teoria que vise a compor uma política ambiental e uma política econômica 
vinculada. É somente trabalhando com tais evidências que se poderá erigir 
um conceito material de desenvolvimento sustentável”.

Insere-se, agora, na problemática do desenvolvimento sustentável, a 
qual deverá ser analisada sobre as bases dos lúcidos ensinamentos dos econo-
mistas Ignacy Sachs e José Eli da Veiga, que juntos defendem uma mudança 
de paradigma de desenvolvimento com prudência e sabedoria. 

Para Sachs12, o desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, 
cumpre uma função de reaproximação entre economia e ética, na medida em 
que os objetivos do desenvolvimento vão bem além da mera multiplicação de 
riqueza material. Para o autor, “crescimento é uma condição necessária para 
o desenvolvimento, mas de forma alguma suficiente (muito menos é um obje-
tivo em si mesmo), para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e 
mais completa para todos”.

O desenvolvimento, portanto, deve ir além do simples acúmulo de ca-
pital financeiro, que se concentra em parcela muito pequena da sociedade 
capitalista. Deve ser capaz de minorar as desigualdade, diminuir a pobreza 
e, principalmente, possibilitar a capacidade/liberdade de escolha de todos, 
como forma de garantir uma vida livre e adequada aos padrões de felicidade 
de cada um.

Nesse sentido, a expansão da liberdade é vista por Amartya Sen13 como 
o principal meio do desenvolvimento. “Consiste na eliminação de tudo o que 
limita as escolhas e as oportunidades das pessoas”. O crescimento econômico 
obviamente pode ser muito importante por um meio de expandir as liberda-
des desfrutadas pelos membros de uma sociedade.

Segundo Sachs14, “o desenvolvimento exige um equilíbrio de sintonia 
fina entre cinco diferentes dimensões, quais sejam, social, ambiental, terri-
torial, econômica e política. Ele também exige que se evite a armadilha da 
competitividade espúria e, em última instancia, autodestrutiva, com base na 
depreciação da força de trabalho e dos recursos naturais”.

Assim, o desenvolvimento pressupõe crescimento e este, por sua vez, 
pressupõe continuidade. Ninguém pretende crescer para um dia estagnar. A 
busca pelo crescimento é constante, porém tem-se revelado (auto)predatória, 
exatamente por prejudicar a própria possibilidade de crescimento. Em outros 
termos, o desenvolvimento é um processo dinâmico e crescente que exige ba-
ses sólidas de sustentabilidade. Surge a ideia de desenvolvimento sustentável.

11  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3a ed. 2a tir. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 123.
12  SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado.  Rio de Janeiro: Garamond, 2008. p. 13.
13  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 53.
14  SACHS, Ignacy. Op. Cit. p. 14.
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A transição para um desenvolvimento sustentável requer uma mudança 
imediata de paradigma, pois como já dito alhures, a racionalidade capitalista 
funda-se no predomínio dos processos tecnológicos que alimentam um pro-
cesso de acumulação de capital marcado por uma centralização econômica, 
desconsiderando os potenciais ecológicos e agredindo as bases de sustentabi-
lidade do próprio processo econômico.

Assim, a questão da sustentabilidade do desenvolvimento, uma das 
maiores preocupações dos economistas neoclássicos, corresponde à adminis-
tração mais ou menos eficiente de uma dimensão específica da escassez.

6. redd e a dIgnIdade da PessOa humana

Além de verificar os aspectos sociais, econômicos e ambientais, é fun-
damental o estudo das bases constitucionais e legais que viabilizem juridica-
mente a implementação da política de REDD na Região Amazônica.

De acordo com o art. 1o da Constituição Federal de 1988, a dignidade 
da pessoa humana é um dos fundamentos do República Federativa do Brasil, 
consubstanciada em um Estado Democrático de Direito.

Uma das condições para se garantir o respeito à dignidade da pessoa 
humana é a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (art. 225 da CF/88).

Outra base de sustentação de um vida digna é a imperatividade cons-
titucional (art. 170) de que a ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem a finalidade de assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Para tanto há que se observar, dentre outros, o princípio da defesa do 
meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o im-
pacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação (Art. 170, inciso VI) e, também, o princípio da redução das desi-
gualdades regionais e sociais (inciso VII).

Ademais, nos termos do parágrafo primeiro do art. 1.228 do Código 
Civil de 2002, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 
as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas.

De acordo com o art. 2º da Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981, a Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 
País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segu-
rança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos, dentre 
outros, os seguintes princípios: (inciso II) racionalização do uso do solo, do 
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subsolo, da água e do ar; (inciso III) planejamento e fiscalização do uso dos 
recursos ambientais; (inciso VI) incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnolo-
gias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; (in-
ciso VII) acompanhamento do estado da qualidade ambiental; (inciso VIII) 
recuperação de áreas degradadas; (inciso IX) proteção de áreas ameaçadas 
de degradação.

Nesse sentido, resta evidente que é dever do poder público em conjunto 
com a comunidade, a promoção do crescimento econômico com prudência 
ambiental, como mecanismo de atingir a melhor distribuição de renda em 
busca da concretização de uma vida digna para todos.

Exatamente por isso, um instrumento econômico, que vise tanto a pre-
servação ambiental quanto a promoção social, mostra-se, mais do que juridi-
camente possível, constitucionalmente exigido.

7. O redd e O desenvOlvImentO sustentável da amazônIa

As perdas econômicas e sociais decorrentes da escassez dos serviços am-
bientais fizeram com que a economia atribuísse valor a tais serviços. Surgiu, 
assim um verdadeiro sistema de pagamento por esses serviços ambientais 
(PSA), que, em suma, é uma estratégia de incentivo àqueles que preservam 
o meio ambiente. Em outras palavras, dentro de uma política de redução de 
emissões de carbono, aquele que conseguir reduzir suas emissões deverá ser 
compensado financeiramente por aqueles que não atingirem suas metas de 
redução. Essa troca deve se dar num mercado específico de certificados de 
direito de poluir.

Em uma das mais aceitas definições, Wunder15 conceitua Pagamento por 
Serviços Ambientais como (a) uma transação voluntária através da qual (b) 
um serviço ecológico específico (c) é “adquirido” por um (ou mais) adquiren-
tes (d) de um (ou mais) provedor do serviço ecológico (e) se, e somente se, o 
provedor do serviço ecológico assegurar sua provisão. 

Nesse contexto surge a política de Redução de Emissões por Desma-
tamento e Degradação – REDD. Por ser um instrumento econômico ainda 
em construção muito se discute sobre seu escopo, seu nível de referência, a 
maneira de distribuição e principalmente, a forma de financiamento. Todos 
essas discussões estão muito bem relatadas e delimitadas no Pequeno Livro 
Vermelho do REDD16.

As fontes de financiamento inserem-se em diversas categorias, dentre as 
quais destacam-se a opção vinculada à comercialização de créditos de carbo-
no que deixou de ser emitido no mercado mundial de carbono.

15  WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Jacarta: Center for International 
Forestry Research, 2005. in Pagamentos por serviços ambientais: perspectivas para a Amazônia Legal / Sven Wun-
der, Coordenador; Jan Börner, Marcos Rügnitz Tito e Lígia Pereira. – Brasília: MMA, 2008. p. 29.
16  Parker, C., Mitchell, A., Trivedi, M., Mardas, N. The Little REDD+ Book (2009). Disponível em português no 
site <www.littleREDbook.org>.
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Cria-se, assim, um mercado específico, onde será lucrativo empreender 
atividades que melhorem a qualidade do ar e preservem as florestas e seus 
imperiosos serviços ecológicos. Em outros termos, a preservação ambiental 
passará a ser lucrativa e não mais deficitária. 

Assim, o mecanismo de REDD não exige maiores investimentos fi-
nanceiros, no que tange a sua implementação e fiscalização. Basta a criação 
e regulamentação de uma entidade idônea e imparcial para a certificação 
das emissões.  

E, exatamente por isso, esse mecanismo poderá contribuir para a redu-
ção da quantidade de emissões de GEE e ainda promover o desenvolvimento 
social da região amazônica, sem grandes traumas econômico ou ambientais.

Há que se observar, também, a imperiosa condição de lucratividade da 
preservação ambiental, ou seja, o proprietário de terras cobertas por florestas 
somente irá mantê-las, caso essa manutenção lhe seja lucrativa. Em outras pa-
lavras, a política de implementação de REDD deve promover a preservação 
ambiental sem inviabilizar o acúmulo de capital financeiro dos provedores de 
serviços ambientais.

Tais exigências, contudo, não se mostram deveras complexas a ponto de 
inviabilizar, financeira e institucionalmente, a implementação e o sucesso de 
uma política de REDD.

Vale ressaltar que, apesar de ser relativamente inovadora a idéia de re-
alizar pagamentos condicionais pela provisão de serviços ambientais, esse 
conceito já foi implementado em alguns países, tais como Estados Unidos 
(Acid Deposition Control e Regional Clean Air Incetives Market) e Costa 
Rica (PSA Program)17. 

No Brasil temos experiências ainda recentes como o “Proambiente” e o 
“Bolso Floresta”. Este tem como objetivo principal, no âmbito da política de 
mudanças climáticas do estado do Amazonas, a redução de emissões causa-
das pelo desmatamento. Entretanto, por ser um programa ainda incipiente, 
existe pouca informação sobre a metodologia de medição e monitoramento 
de serviços ambientais. O “Proambiente”, por outro lado, não estabelece uma 
clara distinção entre os serviços ambientais abrangidos pelo programa, abran-
gendo desde os objetivos de redução do desmatamento, captura de carbono, 
restabelecimento de funções hídricas até a conservação de biodiversidade. 

Como dito alhures, estima-se que a região amazônica abriga entre 120 e 
150 bilhões de toneladas de carbono (acima do solo)18, o que representa um 
potencial econômico gigantesco, numa eventual comercialização de créditos 
de REDD no mercado mundial de carbono, que chegou a movimentar US$ 
133 bilhões em 2008, U$$ 136 em 2009 e estima-se atingir o patamar de US$ 
170 bilhões, já em 2010.19 

17  WUNDER, Sven. Op. Cit. p. 34.
18  Malhi, Y.; Roberts, T. J.; Betts, A. R.; Killeen, J.t.; Li, W. H. & Nobre, C. 2006. Climate change, deforestation, and 
the fate of the Amazon. Science 319 (5860): 169-172.
19  Jornal Estadão. Op. Cit.
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Em outros termos, em 2010, uma tonelada de carbono está sendo nego-
ciada por quase 20 dólares. Assim, sem considerar a tendência crescente do 
mercado de carbono, a manutenção dos 150 bilhões de toneladas de carbono 
da floresta amazônica representaria, no dias de hoje, um mercado de 3 tri-
lhões de dólares.

Não é necessário demasiado esforço lógico para percebermos que os 
recursos financeiros obtidos nesse mercado serão de fundamental importân-
cia para promover o crescimento econômico da região, propiciando melhor 
distribuição de renda, em vistas da redução da pobreza e atenuação das de-
sigualdades, condições sine qua non para concretização do desenvolvimento 
sustentável da Amazônia.  

8. COnClusões artICuladas

8.1 As características naturais e econômica da Amazônia, ao mesmo tempo 
que representam um potencial de desenvolvimento, apresentam significativos 
riscos para o equilíbrio ecológico local e até mundial, uma vez que os custos da 
degradação não integram o circuito econômico do atual modo de produção;

8.2 Independentemente de críticas concretas ou acusações levianas, não se 
pode ignorar que estamos completamente inseridos na lógica capitalista de 
produção de riqueza. Porém, tal constatação não pode desestimular a busca 
por mecanismos mais adequados às características da Amazônia que sejam 
capazes de inseri-la no contexto econômico de maneira sustentável;

8.3 Nos termos da combinação dos artigos 1o, 170 e 225 da Constituição da 
República de 1988, a implementação do REDD como instrumento econômi-
co de proteção e preservação ambiental mostra-se, mais do que juridicamente 
adequado, constitucionalmente exigido, uma vez que urgente a adequação da 
racionalidade capitalista à responsabilidade ambiental;

8.4 A inclusão do crédito oriundo da Redução de Emissão de Desmatamento 
e Degradação – REDD no mercado mundial de créditos de carbono permi-
tirá o acúmulo de capital financeiro àqueles povos da Amazônia que promo-
vem a preservação e recuperação do meio ambiente, tornando-os capazes de 
prover seu próprio sustento de maneira duradoura;
8.5 A Política de REDD, se adequadamente inserida na Política Nacional de 
Meio Ambiente, numa relação coordenada e complementar, mostra-se um 
instrumento pujante e eficaz na busca pela redução das desigualdades sociais 
dos povos amazônidas e, principalmente, na inclusão da Amazônia no ce-
nário econômico não apenas como fonte de matéria prima, mas, sobretudo, 
como fonte de capital, sem comprometer a preservação ambiental.
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1. IntrOduçãO

A política do setor sucroalcooleiro no país tem incentivado a sua expan-
são, principalmente, por conta da produção do etanol como biocombustível. 
E, os empreendedores nacionais e estrangeiros, têm encontrado uma série de 
incentivos para desenvolverem as suas atividades, tais como, financiamento pú-
blico, benefícios fiscais, flexibilidade legislativa e facilidade no licenciamento. 

Neste cenário, as avaliações de impacto ambiental por empreendimento, 
das quais decorre o licenciamento ambiental, não têm sido suficientes como 
instrumento da política e planejamento ambiental, de modo a evitar riscos 
socioambientais. Por isso, surgem necessidades de avaliações mais amplas, 
voltadas ao setor econômico e, não por obra ou atividade individual. Tais 
exigências devem refletir o bioma e/ou a bacia hidrográfica, para servir como 
instrumento de tomada decisão pelo Poder Público.

A construção de uma política efetiva de desenvolvimento sustentável é 
um caminho que pode ser seguido para garantir os direitos socioambientais. 
A aplicação do conceito à realidade requer, no entanto, uma série de medidas 
tanto por parte do poder público, como da iniciativa privada. Reconhece-se 
que, no contexto das crises do desenvolvimento e do meio ambiente, em que 
o mundo contemporâneo se encontra, a busca pela sustentabilidade deve ser 
buscada através de mecanismos políticos, econômicos, sociais e educacionais.

O desenvolvimento sustentável refere-se, principalmente, as consequên-
cias das relações entre sociedade, meio ambiente e economia na qualidade de 
vida e no bem-estar de todos, tanto das presentes quanto das futuras gera-
ções. Aliás, economia viável, meio ambiente equilibrado e atividades sociais 
justas formam o tripé básico no qual está apoiado este conceito.

Prevenir danos ambientais, por mais custosos que sejam, ainda é mais de-
sejável do que arcar com custos ambientais de danos já instalados, que muitas 
vezes são de difícil ou impossível recuperação. Nesse caso, suprime-se o direito 
das futuras gerações de ter acesso a um meio ambiente usufruído pelas gerações 
anteriores, o que contraria o princípio do desenvolvimento sustentável.
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Há grandes desafios a serem enfrentados pelo setor sucroalcooleiro 
quanto à efetivação dos direitos socioambientais. E, o Estado, por sua vez, 
deve ser o protagonista na condução das mudanças que se fizerem necessárias 
em busca de uma sustentabilidade em todas as suas dimensões. Deve, tam-
bém, levar em consideração a proibição de retrocesso nos campos legislativo 
e administrativo para implementação de normas e políticas públicas que con-
sagrem o projeto constitucional.

O presente estudo, através das noções de Estado e de direitos socioam-
bientais previstos na Constituição de 1988, procura analisar a função do legis-
lativo e do executivo na criação e no cumprimento de normas que não retro-
cedam em termos de garantias já alcançadas nesta área. Para tal, verifica-se 
a aplicação do princípio da proibição de retrocesso no setor sucroalcooleiro, 
tomando como estudo de caso a situação do cone sul do Estado do Mato 
Grosso do Sul, onde se encontra a maior concentração dos empreendimentos 
da atividade.

2. estadO, COnstItuIçãO e PrOIbIçãO de retrOCessO

Dada à grande complexidade das relações existentes neste mundo con-
temporâneo entre Estado, sociedade, economia e natureza é difícil adjetivar 
o tipo de Estado que se tem. Mais fácil, é caracterizar o Estado que se quer 
ter, e assim o fizeram vários doutrinadores1, baseados nas conquistas formais 
previstas na Constituição de 1988, cujo projeto jurídico-político ampliou os 
direitos fundamentais em todas as suas dimensões e contemplou princípios 
e regras específicos para o meio ambiente e para os diversos grupos sociais. 
Desta forma, houve uma conciliação na agenda dos direitos sociais, culturais, 
econômicos e ambientais. 

Diante da perspectiva de um Estado que deva concretizar o socioam-
bientalismo2, identifica-se uma dimensão ecológica na dignidade humana e 
um mínimo existencial ecológico3 que embasam o bem-estar e a sadia quali-
dade de vida. Neste sentido, a consagração da proteção ambiental no âmbito 
dos direitos fundamentais e “o reconhecimento da qualidade de vida como 
elemento integrante da dignidade da pessoa humana acarretam a necessidade 
até mesmo de uma reformulação conceitual da dignidade da própria pessoa 

1  Termos como: Estado pós-social, Estado constitucional ecológico, Estado de Direito Ambiental, Estado do Am-
biente, Estado ambiental de Direito, Estado de bem-estar ambiental foram caracterizados por diversos autores.  Por 
todos, vide FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do meio ambiente: a dimensão ecológica 
da dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livra-
ria do Advogado, 2008, p. 94.
2  A ideia de socioambientalismo começou a ser articulada no Brasil a partir da segunda metade dos anos oitenta 
com o advento das discussões conjuntas de movimentos sociais e ambientalistas. Foi fortalecido com a Constituição 
de 1988 e com a legislação infraconstitucional subsequente que tem promovido um fortalecimento dos direitos 
difusos e coletivos. 
3  FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do meio ambiente: a dimensão ecológica da dig-
nidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008.
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humana, de tal sorte que esta venha a guardar sintonia com os novos valores 
ecológicos”.4 Valores estes, que superam o antropocentrismo clássico e pas-
sam a reconhecer um caráter biocêntrico ou ecocêntrico da natureza. 

A visão de um constitucionalismo socioambiental conduz a uma “con-
vergência necessária da tutela dos direitos sociais e dos direitos ambientais 
num mesmo projeto jurídico-político para o desenvolvimento humano em pa-
drões sustentáveis, inclusive pela perspectiva da noção ampliada e integrada 
dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais”.5

A discussão da proibição de retrocesso surge como um princípio implíci-
to no ordenamento jurídico brasileiro através de uma hermenêutica fundada 
na concretização progressiva dos direitos fundamentais no Estado Democrá-
tico de Direito. Na experiência constitucional da Europa, a proibição de re-
trocesso encontra nas doutrinas e jurisprudências alemã e portuguesa, o local 
de maior reconhecimento.

O princípio da proibição de retrocesso deve ser aplicado diante de um 
contexto real (permeado pelas circunstâncias sociais, econômicas, históricas, 
geográficas, culturais, dentre outras) e conforme o conjunto dos demais prin-
cípios constitucionais. Está intimamente relacionado com os princípios da se-
gurança jurídica, da confiança, da máxima eficácia e efetividade das normas 
que tratam de direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana e do 
mínimo existencial. 

A proibição de retrocesso tem sido analisada pela maioria dos doutrina-
dores como um limite de atuação do legislador infraconstitucional. No sen-
tido de que, uma vez obtido um determinado grau de realização dos direitos 
fundamentais, estes “passam a constituir, simultaneamente, uma garantia ins-
titucional e um direito subjetivo”.6 Sendo assim, a liberdade de conformação 
do legislador encontra limites no grau de realização já alcançado. A autono-
mia do legislador deve ser conformada com a implementação progressiva dos 
direitos.

Neste viés, o legislador não pode reduzir ou eliminar leis que concreti-
zam os direitos fundamentais com base constitucional, sob pena de minorar 
a sua eficácia jurídica, sobretudo aqueles direitos relacionados com o mínimo 
existencial e a dignidade da pessoa humana. O descumprimento do princípio 
de proibição de retrocesso implica em uma análise de controle de constitucio-
nalidade. 

O sentido da proibição de retrocesso pode ser aplicado aos direitos 
sociais, econômicos, culturais e ambientais. Neste último caso, constitui-se 

4  SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Algumas notas sobre a dimensão ecológica da dignidade da 
pessoa humana e sobre a dignidade da vida em geral. Revista de Direito Público, n. 19, jan-fev. Porto Alegre: Síntese, 
Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, 2008, p. 17.
5  SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): 
algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org). Estado Socioambiental e direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 13.
6  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 3.ed. Coimbra: Almedina, 
1999,  p. 326.

Book conf e prof.indb   657 11/05/11   12:25



658 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

numa vedação de editar normas que sejam mais concessivas em matéria de 
proteção ambiental, ou seja, que protejam menos o meio ambiente em relação 
às conquistas alcançadas pela normatização que a precede. 

O princípio da proibição de retrocesso não é absoluto. Os princípios pos-
suem limites. Tal princípio deve se direcionar ao núcleo essencial do direito 
fundamental. Segundo a lição de Molinaro7, o intérprete em sede de direitos 
socioambientais deve se ater ao mínimo existencial ecológico e, juntamente, 
com o princípio da unidade da Constituição buscar soluções plurais através 
dos princípios da integração e da máxima efetividade; da harmonização das 
normas constitucionais; da proibição do excesso e afirmar a força normativa 
da constituição.

Afinal, como caracterizar o retrocesso? “Retrocesso também pode ocor-
rer mediante atos com efeitos prospectivos”, como alerta Sarlet8 . A questão 
afigura-se bastante complexa ao se pensar, por exemplo, no modelo de desen-
volvimento para uma dada região. É o caso de um determinado sistema que, 
ao favorecer certos setores econômicos, aumenta a balança comercial de um 
país através do Produto Interno Bruto – PIB, termina por provocar perda de 
biodiversidade, exclusão social e afastamento de comunidades das suas terras 
tradicionais.

Sendo assim, o princípio da proibição de retrocesso deve ser vislumbra-
do em uma perspectiva que garanta o mínimo existencial ecológico e a função 
socioambiental da propriedade, associada a uma gestão territorial que pro-
mova um modelo de desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a re-
lação com outros princípios aplicados aos direitos socioambientais. Por isso, 
destaca-se, o papel dos princípios da prevenção e da precaução, que implicam 
medidas por parte do poder público e da coletividade que resultem em: redu-
zir danos; impedir ameaças lesivas ao meio ambiente e a qualidade de vida; 
prevenir riscos socioambientais; evitar a perda de biodiversidade, dado ao 
caráter de difícil ou impossível recuperação dos recursos naturais, para as 
presentes e futuras gerações; construir um modelo de desenvolvimento que 
assegure a sustentabilidade em todas as suas dimensões e garanta o acesso 
equitativo aos bens e recursos disponíveis pela natureza e seja compatível com 
a ordem constitucional brasileira.

3. O setOr suCrOalCOOleIrO nO COne sul dO estadO dO matO grOssO dO sul

Nas últimas décadas, as regiões centro-oeste e norte têm se constituído como 
as últimas grandes fronteiras agropecuárias do país. A rápida expansão do setor 
do agronegócio tem trazido grandes impactos econômicos, sociais e ambientais. 

7  MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 118.
8  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p. 416.
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Observa-se que a agricultura de grande escala provoca uma série de im-
pactos na sociedade e no meio ambiente, que vão desde a concentração de 
renda e de poder; passando pela geração de poucos postos de trabalho, devi-
do a forte mecanização; a contaminação das águas, do solo e do ar; além da 
perda da biodiversidade.

Os modelos predatórios de desenvolvimento do setor agropecuário ain-
da são hegemônicos. E o risco do retrocesso é uma constante, conforme se 
verifica na discussão do novo projeto de lei que visa alterar o código florestal 
pelo Congresso Nacional.

A partir anos 2000, o cenário do setor sucroalcooleiro no Brasil voltou 
a crescer impulsionado pela demanda do etanol. Resultante da visibilidade 
de possibilidades econômicas, passaram a florescer projetos voltados para a 
monocultura canavieira, o que se traduziu no aumento do plantio da cana-
-de-açúcar e na instalação paulatina de usinas de açúcar e álcool em vários 
estados. Atualmente, a maior concentração de área plantada com cana-de-
-açúcar encontra-se nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
no triângulo mineiro e no noroeste do Paraná.

 Os dados abaixo demonstram a dimensão deste aumento, no centro-sul do 
Brasil, para o período de 2005 a 2010. As classes de plantio da cana-de-açúcar9 
podem ser divididas em: a) soca, que é a classe de lavouras de cana que já passou 
por mais de um corte; b) reformada, que é a classe das lavouras de ano e meio que 
foram reformadas no ano safra anterior e estão disponíveis para colheita na safra 
atual; c) expansão, que são as lavouras disponíveis pela primeira vez para colheita 
e, d) em reforma, que é aquela lavoura que não será colhida por causa da reforma 
com a cana de ano e meio ou por ser destinada a outro uso.

Tabela 1 – Cultivo da Cana-de-Açúcar no Centro-Sul

Disponível para colheita (ha)
Em reforma 

(ha)

Total 
cultivado 

(ha)
Soca  
(a)

Reformada 
(b)

Expansão 
(c) 

Total 
(a+b+c)

2005 3514164 296825 407649 4218638 413473 4632111

2006 3828405 371103 529210 4728718 386116 5114834

2007 4300156 355860 1021999 5678015 388457 6066472

2008 5051815 365330 1162115 6579260 576145 7155405

2009 6208844 494907 727948 7431699 475046 7906745

2010 7129287 367486 390931 7887704 460970 8348674

Fonte: CANASAT. Mapeamento da cana via imagens de satélite de observação da terra. Mapas e grá-
ficos. Disponível em: <<http://www.dsr.inpe.br/laf/canasat/mapa.html.>> Acesso em: 29 mar 2011.

9  CANASAT. Mapeamento da cana via imagens de satélite de observação da terra. Mapas e gráficos. Disponível em: 
<<http://www.dsr.inpe.br/laf/canasat/mapa.html.>> Acesso em: 29 mar 2011.
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Alguns dos principais impactos socioambientais da agroindústria 
canavieira - incluindo as atividades de plantio e processamento - envol-
vem violações aos direitos trabalhistas, incluindo, trabalho escravo, e das 
comunidades locais; desmatamento; desrespeito a legislação ambiental 
quanto à averbação de áreas de preservação permanente e de reserva le-
gal; consumo excessivo de água; contaminação de mananciais; queimadas; 
emissão de gases de efeito estufa; ameaça ao cultivo de culturas alimenta-
res e uso de agrotóxicos.

Para ampliar a produção sucroalcooleira e conquistar o mercado in-
ternacional, é necessário reduzir os impactos acima transcritos. Com esse 
intuito, em 17 de setembro de 2009, foi editado o Decreto Presidencial no. 
6.961, aprovando o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, para a 
produção de etanol e açúcar, e determinando ao Conselho Monetário Na-
cional o estabelecimento de normas para as operações de financiamento ao 
setor sucroalcooleiro, passando a ser aplicado a partir da safra 2009/2010. 
O objetivo geral deste zoneamento é “fornecer subsídios técnicos para a 
formulação de políticas públicas visando à expansão e produção sustentá-
vel de cana-de-açúcar no território brasileiro”. 

Segundo o decreto, estão excluídas da área de cultivo da cana-de-
-açúcar: as terras com declividade superior a 12%, observando-se a pre-
missa da colheita mecânica e sem queima para as áreas de expansão; as 
áreas com a cobertura vegetal nativa; os biomas Amazônia e Pantanal e 
a Bacia do Alto Paraguai; as áreas de proteção ambiental; as terras indí-
genas; remanescentes florestais; dunas; mangues; escarpas e afloramento 
de rocha; reflorestamentos; áreas urbanas e de mineração. Nos estados da 
região centro-sul (GO, MG, MT, MS, PR e SP), foram também excluídas 
as áreas atualmente cultivadas com cana-de-açúcar no ano safra 2007/08, 
utilizando-se o mapeamento realizado pelo projeto CanaSat-INPE. Para 
os demais biomas e regiões, o decreto estabeleceu por estado e por muni-
cípio quais são as áreas aptas ao plantio da cana-de-açúcar.

Esta norma não considerou para o zoneamento agroecológico da 
cana-de-açúcar, o mapeamento de áreas consideradas prioritárias à biodi-
versidade, bem como, não levou em consideração a realidade das demais 
atividades agropecuárias, o que pode gerar riscos de impactos indiretos.

A matéria também constitui objeto do Projeto de Lei no. 6.077 de 
2009, apresentado na Câmara dos Deputados em 18/09/09 e, dispõe sobre 
o cultivo sustentável da cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, 
etanol e demais biocombustíveis derivados e estabelece diretrizes para o 
zoneamento agroecológico do setor. Tal projeto foi apensado ao de nú-
mero 3.680 de 2008, que fixa critérios para o gerenciamento do cultivo da 
cana-de-açúcar, de modo a evitar que seu cultivo prejudique o abasteci-
mento de produtos alimentares.

Já o estado do Mato Grosso do Sul, através do seu “Projeto Estraté-
gico de Desenvolvimento”, tem preconizado que é o “melhor lugar para 
se produzir etanol no Brasil, com disponibilidade de terras a valor compe-
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titivo, facilidade de mecanização, proximidade dos centros consumidores 
e apoio institucional do governo estadual”.10 A maior concentração dos 
empreendimentos do setor sucroalcooleiro, encontra-se no cone sul do es-
tado e na região conhecida como Grande Dourados.11 

A expansão do setor sucroalcooleiro, pela iniciativa privada nacional 
e internacional, conta com o aval de todas as esferas governamentais, in-
clusive com investimentos de órgãos financiadores oficiais, que através de 
linhas de crédito fomentam a produção e desenvolvimento do setor12. O 
Estado, por seu turno, opera concedendo incentivos fiscais para a implan-
tação das usinas13. Neste avanço, é paradigmático o caso do município de 
Rio Brilhante, que, atualmente, é o segundo maior produtor de cana-de-
-açúcar do país. Situação alcançada em menos de dez anos de cultivo do 
plantio.

O zoneamento ecológico-econômico do Mato Grosso do Sul14, de-
dicou-se, em grande medida, a colacionar conceitos do que estabelecer 
metas e diretrizes que, de fato, orientem o desenvolvimento sustentável 
do seu território. Quanto à identificação dos impactos que o setor sucro-
alcooleiro implica, foi bastante evasivo nos aspectos socioambientais. Na 
tabela abaixo, observa-se o aumento sucessivo da área de plantio, entre 
2005 e 2010.

10  REPÓRTER BRASIL. O Brasil dos Combustíveis: impactos das lavouras sobre a terra, o meio ambiente e a 
sociedade – cana 2009. Disponível em: <<http://www.reporterbrasil.org.br/agrocombustíveis.html.>> Acesso em: 
29 mar 2011.
11 O Cone Sul do Estado do Mato Grosso do Sul abrange oito municípios: Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, 
Mundo Novo, Naviraí, Sete Quedas e Tacuru. Já a região da chamada Grande Dourados, também situada no sul 
do estado, compreende doze municípios, são eles: Glória de Dourados, Juti, Caarapó, Deodápolis, Douradina, 
Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Jatei, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e Vicentina. 
12 Quanto às instituições de fomento ao desenvolvimento (financeiras e creditícias), percebe-se que o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – banco estatal que visa estimular o desenvolvimento 
econômico e social do Brasil – é o maior financiador de longo prazo do país. No entanto, o desenvolvimento 
promovido pelo BNDES está concentrado nos setores da indústria, da infra-estrutura e de agropecuária, para 
as grandes empresas e nas regiões sudeste e sul do país. No caso do agronegócio, em particular as atividades 
do setor sucroalcooleiro, o seu financiamento é uma constante. Por conta desse modelo de desenvolvimento 
promovido pelo banco, surgiu em 2003 a Plataforma BNDES, que consiste em um conjunto de reivindicações 
elaboradas por uma articulação de redes, organizações e movimentos sociais brasileiros sobre o rumo das ativi-
dades que o banco deve financiar. Além de incorporar mudanças estruturais na sua atuação, tais como, maior 
transparência, participação e controle social; desenvolvimento de critérios territoriais/regionais, ambientais, 
climáticos, de gênero, raça, etnia, trabalho e renda; descentralização do crédito e desenvolvimento rural agro-
ecológico. REDE BRASIL. BNDES, que desenvolvimento é esse? Rede Brasil sobre instituições financeiras 
multilaterais, 2008.
13 Segundo o REPÓRTER BRASIL, “desde 1999, o governo do Estado oferece incentivos sobre o ICMS para 
operações relativas ao setor de açúcar e álcool. Desde 2006, quando da aprovação do projeto MS Empreende-
dor, o incentivo pode chegar a 67% do ICMS, por prazo de até 15 anos”. REPÓRTER BRASIL. O Brasil dos 
Combustíveis: impactos das lavouras sobre a terra, o meio ambiente e a sociedade – cana 2009. Disponível em: 
<<http://www.reporterbrasil.org.br/agrocombustíveis.html.>> Acesso em: 29 mar 2011.
14  ZEE-MS. Zoneamento Ecológico-Econômico de Mato Grosso do Sul. Disponível em: <<http://www.semac.
ms.gov.br/zeems/index.php?inside=1&tp=3&show=2259.html.>> Acesso em: 02 mar 2011.

Book conf e prof.indb   661 11/05/11   12:25



662 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Tabela 2 – Cultivo da Cana-de-Açúcar no Mato Grosso do Sul

Disponível para colheita (ha)
Em reforma 

(ha)

Total 
cultivado 

(ha)Soca (a) Reformada 
(b)

Expansão 
(c) 

Total 
(a+b+c)

2005 125211 6165 14171 145547 14259 159806

2006 130344 11936 25686 167966 14095 182061

2007 153621 12484 46446 212551 14407 226958

2008 190522 13035 87434 290991 19720 310711

2009 280282 13315 121587 415184 10355 425539

2010 397403 6227 82620 486250 15813 502063

Fonte: CANASAT. Mapeamento da cana via imagens de satélite de observação da terra. Mapas e grá-
ficos. Disponível em: <<http://www.dsr.inpe.br/laf/canasat/mapa.html.>> Acesso em: 29 mar 2011.

As usinas de açúcar e álcool têm sido licenciadas pelo órgão ambiental do 
estado, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL. Em 
recente visita ao órgão, verificou-se a quase totalidade de aprovação dos pedidos 
de licenciamento ambiental do setor, baseados em estudos de impacto ambiental, 
nem sempre criteriosos e, que, geralmente, não levam em consideração os impac-
tos sobre os territórios das comunidades tradicionais. Segundo dados divulgados 
pelo REPÓRTER BRASIL15, “há 69 usinas em processo de licenciamento am-
biental, sendo que 21 delas já possuem licença de instalação”. Sem contar que, as 
vastas áreas de plantio trazem impactos de todas as ordens e, não lhes é exigido o 
estudo de impacto ambiental e o licenciamento.

Neste estado, tem havido um aprofundamento dos conflitos socioambien-
tais em áreas que constituem objeto de reivindicação de terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios. O preço pago pelas comunidades indígenas no cone sul 
de Mato Grosso do Sul, particularmente pelos grupos étnicos Guarani Kaiowa e 
Ñandeva, em decorrência de políticas governamentais de colonização e desenvol-
vimento, tem sido bastante elevado. A implantação dos projetos das monocultu-
ras tem incidido diretamente sobre as terras de ocupação tradicional desse povo, 
ou nela tem tido impactos diversos. Observa-se que, nos estudos de impactos 
ambientais para a implantação de empreendimentos do setor sucroalcooleiro, 
não se tem levado em conta nem a tradicionalidade do local para a construção 
das usinas em si, nem os espaços necessários para a produção da matéria-prima.

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelas comunidades Guarani, 
do Mato Grosso do Sul, resulta nos atrasos da regularização fundiárias das terras 
reivindicadas e nestes espaços têm florescido os plantios de cana-de-açúcar. Neste 

15  REPÓRTER BRASIL. O zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar: análise dos avanços e das lacunas do 
projeto oficial. Disponível em: <<http://www.reporterbrasil.org.br/agrocombustíveis.html.>> Acesso em: 29 mar 
2011.
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sentido, Lima e Guimarães16 apontam que a regularização dessas terras, passa 
por três processos distintos, complementares e, muitas vezes, simultâneos. Trata-
-se: do Processo Administrativo, levado a cabo pelo Poder Executivo (Funai, Mi-
nistério da Justiça e União), tendo por norte o Art. 231 da Constituição de 1988 
e o Decreto Federal no. 1775/96; do Processo Judicial e do Processo Político, em 
que há vários atores sociais em ação, uns a favor da regularização fundiária das 
terras indígenas; outros, contrários. 

A maioria das quarenta e duas terras indígenas reconhecidas no estado es-
tão concentradas no cone sul, região onde se observa a maior expansão do setor 
sucroalcooleiro. E, de acordo com o Ministério Público Federal17, dezesseis usi-
nas estão situadas em municípios em que há terras indígenas já identificadas e 
delimitadas pela Funai.

A região sul do Mato Grosso do Sul encontra-se numa faixa de transição 
entre os biomas mata atlântica, cerrado e pantanal. Esta complexa teia de biodi-
versidade tem sido alvo de um intenso processo de utilização do solo por diversas 
culturas agricultáveis em larga escala, como o milho, a soja e, mais recentemente, 
a cana-de-açúcar. Estes processos têm resultado, principalmente a partir da déca-
da de setenta, em uma grande perda da cobertura vegetal original.

Tabela 3 – Situação da cobertura vegetal da Mata Atlântica nos municípios 
da Grande Dourados, no período de 1995-2005

N. ref. Municípios Cobertura 
Original %

Remanescentes 
% Mata ha Decréscimo 

ha 

1 Caarapó 100 4 8080 259

2 Deodápolis 100 3 2240 13

3 Douradina 100 2 525 0

4 Dourados 55 4 9709 115

5 Fátima do Sul 100 0 132 0

6 Glória de Dourados 100 1 379 94

7 Itaporã 95 4 5534 12

8 Jateí 100 3 6298 0

9 Juti 100 5 7398 299

10 Nova Alvorada 0 0 0 0

11 Rio Brilhante 92 6 22948 745

12 Vicentina 100 0 71 0

Fonte: IMAD. Estudo avaliativo dos impactos socioambientais da expansão da cultura da cana-de-
-açúcar no território da Grande Dourados – MS. Dourados, 2009.

16  LIMA, Marcos Homero Ferreira, GUIMARÃES, Verônica Maria Bezerra. O administrativo, o jurídico e o 
político: três importantes processos da regularização fundiária das terras indígenas. Anais da VII Reunião de An-
tropologia do Mercosul - RAM. Buenos Aires, 2009.
17  LIMA, Marcos Homero Ferreira. A expansão do setor sucroalcooleiro no cone sul do Mato Grosso do Sul – im-
pactos nos índios guarani, enquanto a regularização fundiária não acontece. Nota Técnica do Ministério Público 
Federal, referente ao Processo Administrativo 1.21.001.000139\2009-12. Dourados, 2009.
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Verifica-se um aumento do desmatamento, a mudança de culturas ali-
mentares e um avanço da área destinada ao plantio da cana-de-açúcar, inclu-
sive sobre espaços especialmente protegidos, como reservas legais, áreas de 
preservação permanente e terras indígenas. A tabela acima ilustra que houve, 
um decréscimo na proteção das áreas florestadas do bioma mata atlântica nos 
municípios do cone sul do Mato Grosso do Sul, no período compreendido 
entre 1995 e 2005.

4. O PaPel dO POder PúblICO Para a efetIvaçãO dOs dIreItOs sOCIOambIentaIs 
faCe à PrOIbIçãO de retrOCessO

A expressão socioambiental não se encontra de modo explícito na Cons-
tituição de 1988, mas decorre de um esforço interpretativo de sistematizar e 
integrar os direitos individuais, coletivos e difusos diante de uma perspectiva 
de multiculturalismo, de plurietnicidade e de humanismo, resultando numa 
síntese entre biodiversidade e sociodiversidade18. Este paradigma jurídico-
-constitucional reflete-se sobre todo o ordenamento e, institutos tradicionais 
como bens e propriedade, por exemplo, recebem uma nova leitura.

São socioambientais, como afirma Souza Filho19, todos os “bens neces-
sários à manutenção da biodiversidade e da sociodiversidade, que compõem 
o meio ambiente ecologicamente equilibrado ou que sejam evocativos, repre-
sentativos ou portadores de referência à memória das culturas e o conheci-
mento coletivo”. Para proteger estes bens, o direito de propriedade incorpora 
ao seu conteúdo uma funcionalização social, ambiental e econômica, con-
substanciada no meio rural através dos requisitos do art. 186 da Constituição 
de 1988. Estes valores constitucionais compõem o que Figueiredo20 chama 
de um megaprincípio, fundado na “valorização da dignidade humana, que, 
no plano da normativa ambiental, é alcançada por regras que propiciem vida 
com saúde e um meio ambiente natural e cultural que permita o desenvolvi-
mento das potencialidades criativas do ser humano”.

O ordenamento jurídico-constitucional em matéria socioambiental 
possui regras e princípios para que se promova o desenvolvimento sustentá-
vel. A Constituição de 1988 não utilizou expressamente esse termo, mas, é 
possível, depreender essa noção do seu texto. É o que se verifica da análise 
conjunta dos artigos: 3º, 170 e 225. Além disso, a expressão desenvolvimen-
to sustentável ou uso sustentável dos recursos da natureza foi utilizado por 
diversas normas regulamentadoras do texto constitucional, como se obser-
va, a título de ilustração, na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos 

18  SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. 
São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 93.
19  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Introdução ao Direito Socioambiental. In: LIMA, André (org). O 
Direito para o Brasil socioambiental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 39.
20  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental. 4.ed. São Paulo; Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 125.
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(lei 9.433/97) e na Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação 
(Lei 9.985/00).

A formulação mais conhecida de desenvolvimento sustentável foi a do 
relatório Brundtland, de 1987, resultado da Comissão da ONU sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) que criou um conceito de desenvol-
vimento sustentável, como sendo: “o desenvolvimento que satisfaz as neces-
sidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 
satisfazerem as suas próprias necessidades”.21 O desenvolvimento sustentável 
contém dois conceitos-chave: o conceito de necessidades e a noção de limita-
ções. 

Existem vários discursos teóricos e políticos sobre a noção de desenvol-
vimento sustentável. Questionamentos como: 1) quais são as exigências para 
alcançar o desenvolvimento sustentável? 2) quais são as suas limitações? e 3) 
esse modelo é algo imprescindível para a preservação do meio ambiente?, es-
tão longe de terem uma resposta definitiva. Por isso, deve-se ter esse conceito 
como um processo em construção e não como uma ideia completa e acabada.

O Estado tem o dever de orientar, adotar e induzir políticas e incentivos 
para a iniciativa privada que sejam compatíveis com o desenvolvimento sus-
tentável, com a proteção dos recursos naturais e com os direitos das comuni-
dades tradicionais.

Com base em uma interpretação sistemática e integradora dos disposi-
tivos constitucionais, vislumbram-se, nos artigos 37 e 225 da Constituição de 
1988, a necessidade de incorporação da sustentabilidade como princípio nas 
práticas da administração pública numa perspectiva de um Estado Socioam-
biental. A aplicação dos preceitos constitucionais no meio socioambiental 
implica uma redução no campo da discricionariedade administrativa. Uma 
vez que, o Estado deve escolher o modelo de desenvolvimento que seja me-
nos gravoso ao meio ambiente, com vistas a ampliar a eficácia dos direitos 
socioambientais. As normas constitucionais, portanto, vinculam a atuação 
administrativa. 

A doutrina, conforme apresentado no item 2, tem trabalhado com a 
adoção da proibição de retrocesso imposta ao legislador, por isso, importa in-
dagar a sua aplicação aos demais poderes, em particular, ao executivo através 
das suas atividades de implementação dos direitos socioambientais. 

O Estado possui deveres específicos de proteção ambiental. Por isso, 
não deve ser omisso ou ter uma atuação insuficiente na prestação de ser-
viços ambientais. No campo administrativo, o princípio da proibição de 
retrocesso consistiria em criar políticas públicas e fazê-las executar de 
modo progressivo, impedindo medidas que sejam degradadoras do meio 
ambiente.  

21  BRÜSEKE, Franz Josef. O problema do desenvolvimento sustentável. In: CAVALCANTI, Clóvis (org). Desen-
volvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim 
Nabuco, 1995, p. 33.
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A incorporação da proibição de retrocesso no âmbito do poder executi-
vo, em particular, para os órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA implicaria uma melhor aplicação dos instrumentos 
da política nacional do meio ambiente, especialmente, naqueles de cunho pre-
ventivo. 

Observa-se que os instrumentos jurídicos que servem para avaliar as ati-
vidades potencialmente causadoras de degradação ambiental, como o Zone-
amento Ecológico Econômico - ZEE, o Estudo e Relatório de Impacto Am-
biental – EIA/RIMA, a Audiência Pública e o Licenciamento Ambiental, são 
realizados, frequentemente, com o fito de viabilizar os interesses econômicos 
dos projetos, sem ponderar adequadamente os aspectos ambientais e sócio-
-culturais. Esta realidade é notável pela baixa qualidade dos mesmos, atra-
vés de trabalhos padronizados, repetitivos e socialmente inócuos. Sem contar 
com a desestruturação dos órgãos ambientais para cumprirem com as suas 
atribuições constitucionais e legais e os esforços constantes para flexibilizar a 
legislação socioambiental.

Cada vez mais, se tem verificado a incapacidade do EIA e do Licen-
ciamento de obras individuais em fornecer respostas adequadas ao gerencia-
mento ambiental. Isto se verifica, principalmente, nas atividades econômicas 
que exigem a utilização intensa de recursos da natureza e que convivem com 
populações tradicionais. Estes estudos precisam ser analisados e articulados 
de modo a subsidiar um desenvolvimento que seja compatível com a visão 
constitucional.

Nos âmbitos acadêmico, institucional e legal tem sido ventilada a ado-
ção da Avaliação Ambiental Estratégica - AAE e da Avaliação Ambiental 
Integrada - AAI como instrumentos de política pública e de planejamento 
dos impactos ambientais, que não prescindem dos instrumentos já adotados, 
como o EIA/RIMA.

A AAE, que vem sendo adotada em vários países, pode ser utilizada para 
avaliar impactos ambientais de políticas, planos e programas - PPPs, possibili-
tando que o planejamento e a tomada de decisões ocorram de modo mais efeti-
vo. Já a metodologia da AAI tem o objetivo de avaliar os efeitos acumulativos e 
sinérgicos de um conjunto de aproveitamentos de bens ambientais. 

Sánchez22destaca que a AAE pode ter um caráter pedagógico em nível 
governamental, pois, “pressupõe que se tornem mais transparentes os crité-
rios de decisão, que o debate público tenha conteúdo e que, fundamentalmen-
te, os tomadores de decisão – os governantes e seus assessores – pensem no 
longo prazo e no bem comum”. No plano legal, não há norma que exija ou 
regulamente tais instrumentos, mas, o Projeto de Lei no. 2.072/03, visa alterar 

22  SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação ambiental estratégica e a educação ambiental dos governantes. Disponível 
em: <<http://www.iea.usp.br/iea/aae.html.>> Acesso em: 30 set 2010.
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a Lei 6.938/81, no sentido de acrescer dispositivo sobre a AAE23 já sinaliza 
neste rumo.

Como alerta Krell, numa reflexão sobre o papel dos municípios na efeti-
vação do Direito Ambiental, mas que pode ser transposta para outras esferas 
governamentais, “a maioria dos protagonistas da política municipal brasilei-
ra ainda dá preferência ao desenvolvimento não-sustentável, através de uma 
industrialização rápida e, por isso, pouco planejada”.24 Esta realidade, precisa 
ser mudada urgentemente.

5. COnClusões artICuladas

5.1 O princípio da proibição de retrocesso, quanto aos direitos socioambien-
tais, deve ser adotado pelo poder executivo através de medidas que busquem 
o desenvolvimento sustentável e o aperfeiçoamento dos instrumentos preven-
tivos da política nacional do meio ambiente.

5.2 Devido à rápida expansão do setor sucralcooleiro, com profundos impac-
tos no meio ambiente e na sociedade, não apenas, as usinas devem se subme-
ter ao EIA/RIMA e ao licenciamento ambiental, mas também, o plantio da 
cana-de-açúcar. 

5.3 Deve ser intensificado o controle (social e jurídico) da atividade de licen-
ciamento ambiental e adotados instrumentos de planejamento e avaliação do 
setor econômico, como a Avaliação Ambiental Estratégica - AAE e a Avalia-
ção Ambiental Integrada – AAI para o setor sucroalcooleiro.

5.4 Enquanto aguardam o fim do processo de regularização fundiária das 
terras indígenas, os Guarani, precisam ter assegurada a qualidade dos recur-
sos ambientais dos seus territórios tradicionais para a manutenção das suas 
identidades culturais e da sua organização social.

5.5 È necessário aprovar uma lei federal de zoneamento agroecológico da 
cana-de-açúcar que respeite o princípio da proibição de retrocesso e garanta 
uma transição socioambientalmente justa para os diversos setores da cadeia 
produtiva e consumidora do setor sucroalcooleiro. 

23  Art. 2º A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e me-
canismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”, passa a vigorar acrescida do seguintes arts. 12-A a 12-C: 
“Art. 12-A. Ficam os órgãos da administração pública direta e indireta responsáveis pela formulação de políticas, planos 
ou programas obrigados a realizar a avaliação ambiental estratégica dessas políticas, planos ou programas. § 1º Entende-se 
por avaliação ambiental estratégica o conjunto de atividades com o objetivo de prever, interpretar, mensurar, qualificar e 
estimar a magnitude e a amplitude espacial e temporal do impacto ambiental potencialmente associado a uma determina-
da política, plano ou programa, tendo em vista: I – a opção por alternativas tecnológicas ou locacionais que mitiguem os 
efeitos ambientais adversos; II – a proposição de programas e ações compensatórias dos efeitos ambientais adversos. § 2º 
A realização da avaliação ambiental estratégica não exime os responsáveis de submeter os empreendimentos que integram 
as políticas, planos ou programas ao licenciamento ambiental exigido na forma do art. 10. § 3º As alterações significativas 
do conteúdo de políticas, planos e programas também ensejam a realização de avaliação ambiental estratégica. (...).
24  KRELL, Andréas J. Discricionariedade administrativa e Proteção ambiental: o controle dos conceitos jurídicos 
indeterminados e a competência dos órgãos ambientais, um estudo comparativo. Porto Alegre: Livraria do Advo-
gado, 2004, p. 119.
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1. IntrOduçãO

O trabalho consiste no estudo dos refugiados ambientais como uma 
realidade que surge frente aos emergentes problemas socioambientais con-
temporâneos. Estuda o fenômeno dos refugiados em decorrência do clima 
ou aquecimento global, os refugiados por terra, os refugiados nucleares e os 
refugiados hídricos. Verifica-se o deslocamento de vários seres humanos em 
decorrência de problemas ambientais adversos, como a desertificação, a ero-
são do solo, o vazamento radioativo e a seca ou diminuição das reservas de 
água limpa. Nesse contexto, o trabalho aborda de maneira especial os refu-
giados hídricos, pessoas que, pela falta de água limpa, se deslocam à procura 
de corpos hídricos, em quantidade e qualidade suficientes para satisfazer suas 
necessidades básicas. 

Neste início de século, os refugiados hídricos, também chamados de ne-
cessitados hídricos, podem ser identificados de acordo com a intensidade do 
problema a ser enfrentado em decorrência da distância de seu deslocamento. 
A primeira análise compreende os refugiados hídricos – categoria mais im-
pactante –, diz respeito às pessoas que procuram melhores condições am-
bientais em outros países. A segunda análise refere-se às pessoas que decidem 
se alocar em outra região em busca de água limpa, mas permanecendo no 
espaço geográfico nacional – são os migrantes hídricos internos. A terceira 
é composta por pessoas que se deslocam para lugares distantes em busca de 
água limpa, mas permanecem vivendo no mesmo local. 

O trabalho considera que este quadro atual dos necessitados ambientais 
merece atenção dos estudiosos de vários campos do conhecimento (Direito, 
Sociologia, Demografia), visto se tratar de um fenômeno que envolve ques-
tões ambientais e a identidade global. Revela-se, portanto, um assunto de 
direito humano fundamental.
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Em decorrência dos emergentes problemas ecológicos que afetam as 
pessoas ao redor do mundo, pode-se constatar o surgimento de uma nova 
categoria de deslocamento humano, qualificada como refugiados ambientais. 
Desastres de diferentes espécies, como terremotos, tsunamis, precipitações 
irregulares e secas intensas, estão se tornando frequentes, em um patamar 
desafiador do modelo de vida da sociedade contemporânea. As alterações 
drásticas no ambiente natural proporcionam que, pessoas de regiões afetadas 
abandonem, definitiva ou temporariamente, suas casas devido a tais questões 
adversas – ocorrendo, assim, o fenômeno do refúgio ambiental. 

Ao longo dos últimos anos vem se formando um quadro de refúgio que, 
por hora, ainda não é oficial e amplamente reconhecido pelo Direito Inter-
nacional. A Convenção de Genebra aprovada em 28 de julho de 1.951 pela 
Conferência das Nações Unidas, só identifica o status de refugiados àque-
les perseguidos por motivos políticos, religiosos, de raça e de nacionalidade. 
Ignora-se, contudo, os refugiados por questões ambientais. 

Embora a Convenção tenha identificado o fenômeno, seu objetivo era 
oferecer guarida, exclusivamente, às vítimas europeias da Segunda Grande 
Guerra Mundial. Diante de um conceito normativo tão restrito pertinente 
aos refugiados, o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, aprovado em 
Nova York em 31 de janeiro de 1967 conferiu ao conceito maior abrangência, 
excluindo deste a limitação geográfica.1 Contudo, no âmbito internacional, 
aos refugiados, ainda estava atrelada a ideia de perseguição ou violação dos 
direitos civis e políticos, permanecendo ignorada a questão ambiental. 

Com a evolução do tema, recentemente, os estudiosos do assunto, bem 
como os encontros internacionais2 se voltaram para a análise desta crescente 
categoria de refugiados, quais sejam, os refugiados ou necessitados ambien-
tais. Nesse sentido, em 1985, o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) publicou um relatório qualificando os refugiados como 
sendo pessoas que “foram obrigadas a abandonar, temporária ou definitiva-
mente, o lugar onde tradicionalmente viviam, devido ao visível declínio no 
meio ambiente (por razões naturais e humanas) que colocou em perigo sua 
existência ou afetou seriamente sua condição de vida”.3 

Ainda no âmbito das Nações Unidas, verifica-se que o Alto Comissaria-
do da ONU para Refugiados (ACNUR) vem aos poucos tratando das ques-
tões concernentes aos refugiados ambientais. O manejo e a proteção condu-
zida por este órgão permite a elaboração de políticas e programas próprios 
em um campo onde a solicitação de refúgio, entre todas as outras causas, 
ultrapassa trinta milhões de pessoas.4 

1  TEIXEIRA, Paula de Araújo Pinto. Direitos humanos dos refufiados. Prismas: Direito, Política e Mundialização. 
Vol. 3. n. 1 (jan./jun.). Brasilia: UniCEUB, 2006. p. 19.
2  Convenção da Organização da Unidade Africana de 1969 e a Declaração de Cartagena de 1984.
3  BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados ambientais: breves notas sobre sua proteção jurídica internacional. 
Revista de Direito Ambiental. Ano 14, n. 56. out.-dez. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 148.
4  Disponível em: www.acnur.org. Acesso em 25 de março de 2010.
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O conceito de “refugiado” abordado nas linhas acima remete às pessoas 
que são impulsionadas a migrar para fora de seu país natal. No que concer-
ne ao presente trabalho, não se irá tratar tão somente das pessoas que cru-
zam fronteiras motivadas por um temor de cunho ambiental; procurar-se-á, 
de maneira genérica, discorrer sobre os indivíduos que, pelo mesmo motivo, 
vêem como vital a necessidade de se relocar internamente. Assim, chamar-se-
-á a esses e àqueles de necessitados ambientais.

2. refugIadOs ambIentaIs

Há várias causas que originam os refugiados ambientais como: proble-
mas climáticos, escassez de terra, falta de água limpa, bem como, a radioativi-
dade prejudicial à saúde das pessoas . Pode-se falar, então, em quatro tipos de 
movimentos de grupos humanos a sorte de desastres ambientais, quais sejam: 
os refugiados ambientais em decorrência do clima, refugiados ambientais por 
terra, refugiados ambientais por falta de água limpa, e os refugiados ambien-
tais nucleares ou simplesmente refugiados nucleares.

2.1 refugiados ambientais em decorrência do Clima

A rápida elevação da temperatura e as consequências negativas que 
ela provoca são as principais causas do fenômeno chamado de refugiados 
ambientais em decorrência do clima. O Planeta Terra que, durante séculos 
permaneceu com sua temperatura pouco variada, vive tempos em que seus 
diferentes ecossistemas se alteram devido a tal fenômeno. 

A mudança climática não se refere apenas a alterações na temperatura 
da Terra, mas também, nas variações das precipitações, na formação de nebu-
losidade, na umidade do ar, no vento e vários outros eventos naturais que in-
terferem nos sistemas ecológicos e sociais. Essas alterações podem ter causas 
internas ao sistema Terra-atmosfera, podendo ainda ser por forças externas, 
como a atividade humana.5 

A partir dessa ideia, verifica-se que a estabilidade climática da Terra 
pode variar por ações humanas no decorrer do tempo – a Revolução Indus-
trial, no século XVIII, é um dos registros dessa interferência. Os climatologis-
tas verificaram que, nas últimas décadas, ocorreu um significativo aumento 
da temperatura mundial, fenômeno estudado como aquecimento global. Tal 
fenômeno tem provocado consequência socioambientais como, por exemplo, 
o aumento da poluição do ar, o derretimento de gelo das calotas polares e o 
aumento no nível de água dos oceanos. 

As causas procedentes da mudança climática são as mesmas que fazem 
nascer os necessitados ambientais em decorrência do clima. Essa espécie de 

5  Disponível em : http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_do_clima. Acesso em 31 de agosto de 2010.
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necessitados ambientais diz sobre pessoas que se deparam com as situações 
ambientais colocadas acima, sendo impulsionadas por tal motivo a se deslo-
carem, no propósito de se fixarem em regiões ainda imunes a elas.

Outras causas geradas pela mudança climática e que forçam a migração 
de pessoas identificados como necessitados ambientais são apontadas por 
Lester R. Brown:

Temperaturas mais altas diminuem os rendimentos das colheitas, derretem as 
geleiras das montanhas que alimentam os rios, geram tempestades destrui-
doras, aumentam a severidade das enchentes, intensificam as secas causando 
incêndios mais frequentes e danosos, e alteram os ecossistemas em todos os 
lugares. Com o clima mais quente, são esperados eventos extremos.6 

Frente a tais eventos extremos é que pessoas procuram novos locais 
onde podem estar livres de prejuízos decorrentes do clima aquecido. O movi-
mento ocorre internamente, podendo se estender para localidades estrangei-
ra. A exemplo, pode-se enunciar as enchentes decorrentes de chuvas intensas 
no estado brasileiro de Santa Catarina, que, em 2009, desalojou um grande 
número de indivíduos, ensejando a migração para demais localidades.

Já em um contexto mundial, no início deste ano, no estado da Califórnia 
(Estados Unidos da América), centenas de moradores foram desabrigados 
por efeito de tempestades. 

Tratam-se de acontecimentos com implicações ambientais que, de acor-
do com cientistas, derivam de alteração climática. Assim, percebe-se que o 
clima oferece condições essenciais para o modus de vida das pessoas, bem 
com para a existência da própria vida.

2.2 refugiados ambientais por terra

Revelados como um grupo de pessoas que precisam se relocar por ra-
zões ambientais como a perda de terra por impossibilidade de cultivo ou por 
diminuição de área ocasionada pelo avanço de dunas ou pelo aumento do 
nível do mar. Os necessitados ambientais por terra apresentam-se como uma 
nova categoria de deslocados que se pode aperceber nos dias atuais.

Dentre os principais problemas ambientais existentes, o que mais tem 
sido apontado como a causa da migração dos necessitados ambientais por 
terra, é a desertificação. Este fator gera preocupações, pois, em algumas 
regiões provoca a retirada das pessoas, fugindo da seca e da infertilidade 
de suas terras.

Adverte Boaventura de Sousa Santos que a “A desertificação e a falta de 
água são os problemas que mais vão afectar os países do Terceiro Mundo na 
próxima década. Um quinto da humanidade já não tem hoje acesso à água 

6  BROWN, Lester R. Plano B 4.0: Mobilização para salvar a civilização. São Paulo: New Content Editora e Pro-
dutora, 2009, p. 91 e 92.
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potável”7. Por outro lado, o processo de desertificação também tem aumenta-
do nas últimas décadas em função das mudanças climáticas.

Marrocos, Tunísia e Líbia são exemplos de Países que a cada ano perdem 
mais de mil quilômetros quadrados de suas terras devido à desertificação. O 
mesmo ocorre no Egito e na Turquia, onde uma vasta área de propriedades 
agrícolas sofrem os efeitos da salinização e da erosão, respectivamente.8 

Entretanto, se verifica que, além da desertificação, outra causa se apresenta 
como o vetor-motor da movimentação dos necessitados ambientais por terra – 
trata-se do aumento do nível do mar. As projeções para este fenômeno são de que 
“os oceanos vão expandir, e os continentes, encolher. Países insulares, mais próxi-
mos ao nível do mar, desaparecerão sob as ondas, o mar invadirá cidades costei-
ras e os deltas de cultivo de arroz, gerando centenas de milhões de refugiados.”9 

O caso mais emblemático é vivido pela população de Tuvalu. Esta ilha do 
oceano Pacífico pode vir a ser um exemplo catastrófico do aumento do nível do 
mar, pois, se o fenômeno ocorrer de forma definitiva, a Ilha submergirá – uma 
vez que seu ponto mais alto está apenas a cinco metros acima do nível do mar. 
A possibilidade de deslocamento de cerca de 11.600 cidadãos, moradores da 
Ilha, fez com que o governo local acordasse com a Nova Zelândia para que este 
país recebesse tal contingente de pessoas, se o quadro se concretizar. 

O Instituto Internacional para Ambiente e Desenvolvimento (IIED) analisou o efei-
to de uma elevação de 10 metros, antecipando um cenário de como a humanidade 
seria afetada se as duas camadas de gelo começassem a desaparecer. O estudo inicia 
destacando que atualmente 634 milhões de pessoas moram nas costas ou menos de 
dez metros acima do nível do mar. Um dos países mais vulneráveis é a China, com 
144 milhões potenciais refugiados do clima. Índia e Bangladesh são os próximos, 
com 63 milhões e 62 milhões respectivamente. Vietnã tem 43 milhões de pessoas 
vulneráveis, e a Indonésia, 42 milhões. Entre os 10 principais, incluem-se o Japão, 
com 30 milhões, Egito, com 26 milhões, e os Estados Unidos, com 23 milhões.10 

Os números acima apontados servem de alerta para demonstrar a cres-
cente presença de refugiados ambientais por terra. Na atualidade, situações 
ambientais adversas em todas as partes do planeta determinam para o movi-
mento de pessoas, dando origem ao fenômeno aqui estudado. 

2.3 refugiados ambientais nucleares

O vazamento descontrolado de partículas radioativas e o contato humano 
direto ou indireto com tais substancias nocivas são os principais motivos que ca-
racterizam os refugiados ambientais nucleares, ou somente, refugiados nucleares.

7  SANTOS, Boaventura de Souza. Crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 3 ed. São Paulo: 
Cortez, 2001, p 24.
8  BREITWISSER, Liliane Graciele. Op cit. p. 146.
9  Lester R. Brown. Op cit. p. 89.
10  Lester R. Brown. Op cit., p. 100.
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São memoráveis, na história da sociedade atual, a destruição ambiental 
e social provocada por emissões, sem gerencia, de substâncias que contém 
elevado grau de radioatividade. Neste contexto, cita-se a usina nuclear de 
Chernobyl, construída na cidade de Pripyat, ao norte da Ucrânia, próximo 
à fronteira com a Bielorrússia. Em 26 de abril de 1986, ocorreu o acidente 
nuclear mais divulgado na história atual quando o reator central usina de 
Chernobyl explodiu, liberando vasta nuvem radioativa. O maior acidente 
nucelar da história, produziu contaminação intensa e imediata, atingindo 
milhares de pessoas, animais e o meio ambiente. Todas as formas de vida 
foram afetadas.

As populações mais atingidas residiam nas proximidades da usina. Em 
virtude da contaminação, os habitantes de Pripyat, vizinha à usina, deixaram 
suas casas, refugiando-se em lugares distantes.

Registra Hervé Kempf que os refugiados nucleares deixaram para trás 
uma cidade deserta:

Pripyat é a maior cidade fantasma do mundo moderno. Em 26 de abril de 1986 
contava com 47.000 habitantes. Hoje, com nenhum. Porém seus imóveis e seus 
edifícios se levantam ainda como os de uma Popeya que não está em ruínas. 
Esse lugar, um dos mais estranhos do planeta, está especialmente esquecido.11

Pripyat é um caso típico de refugiados nucleares. Seus habitantes dei-
xaram suas casas e seus bens, deslocando-se para outras partes do País e, 
inclusive, para fora dele. Em Pripyat não existe mais vida humana, estando a 
cidade completamente abandonada. Sobre seu solo restam apenas pássaros e 
as águas contaminadas.  Estipula-se que a cidade não mais será habitada por 
alguns séculos.

Na primeira quinzena de março de 2011, uma catástrofe se abateu 
sobre o nordeste do Japão. Um terremoto e um tsunami, além de mortes 
e destruições materiais, causaram um vazamento nuclear gigantesco. De 
início, foram 140.000 mil pessoas removidas da região onde se localizada 
a usina nuclear. Registrou-se que “Num dos piores acidentes nucleares 
da história, uma usina no norte do Japão vazou radiação em quantida-
des ainda desconhecidas (...). Cerca de 140.000 mil pessoas tiveram de 
ser removidas de regiões próximas à usina Fukushima Daiichi, noroeste 
do País”12. Poucos dias depois, a quantidade de pessoas que teve que se 
retirar do local passou de 210.000.13

Nuvens radioativas estão forçando os habitantes a deixarem Fukushi-
ma. O número de pessoas atingidas, segundo estimativas mais recentes, pode 
já ter ultrapassado o número de 200.000.

11  KEMPF, Hervé. Para salvar El paneta, salir Del capitalismo. Bueno Aires: Capital Intelectual, 2010, p. 97.
12  Vazamento nuclear força saída de 140.000, Folha de S. Paulo, 13-03-11, Mundo, A14
13  Nova explosão coloca Japão em risco de colapso nuclear, Folha, terça, 15-03-11, p. 1
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2.4 refugiados ambientais por falta de água limpa

Na história humana, a geografia da água determinou a presença de po-
pulações e continua sendo motivo primordial para o desenvolvimento de po-
voados. Os recursos hídricos (mananciais, rios e lagos) sempre denotaram 
considerada vantagem de acolhida em suas margens, albergando povos e pro-
piciando o desenvolvimento social de seus cidadãos.

Por outro lado, a ausência de água promove a derrocada de empreen-
dimentos e de comunidades, aldeias ou qualquer outro agrupamento popu-
lacional. A falta de água limpa rouba desses grupos seu potencial futuro de 
desenvolvimento local.

Esse cenário consubstancia a escassez de água como uma das causas dos 
refúgios ambientais. A diminuição gradativa das colheitas e a própria queda 
da quantidade de água disponível para consumo básico das pessoas são os 
principais motivos da migração na busca de novos lugares com fontes de água 
limpa para sua sobrevivência. 

Os refugiados ambientais por falta de água limpa (potável) também po-
dem ser denominados necessitados hídricos. Tal categoria de refugiados será 
identificada de acordo com a distância que as pessoas que dela fazem parte 
terão que se deslocar. Em outras palavras, analisa-se o quão longe essas pes-
soas terão que se afastar de suas casas para suprir a carência desse líquido. 
Assim, apresenta-se a seguir, três classes de necessitados hídricos que irão 
esclarecer a intensidade do problema a ser enfrentado.

3. neCessItadOs hídrICOs

A análise dessa categoria pressupõe constatar os diferentes problemas 
que os envolvem. Tal questão é agravada quando se identifica a distância do 
deslocamento para obter água limpa ou potável já que a região onde vivem 
é desprovida de referido recurso natural. Fala-se, assim, em espécies de ne-
cessitados hídricos que podem ser caracterizada como: refugiados hídricos, 
que são aqueles que se deslocam transpassando fronteiras; migrantes hídricos 
internos que são aqueles que se movimentam internamente; e deslocados hí-
dricos, que diz respeito aos deslocamentos cotidianos locais. 

Neste início de século, os necessitados hídricos chamados assim porque viven-
ciarem a pobreza hidrológica, podem ser identificados de acordo com a intensidade 
do problema a ser enfrentado em decorrência da distância de seu deslocamento. 

A primeira espécie – a mais impactante –, diz respeito às pessoas que 
procuram melhores condições ambientais em outros países. A segunda es-
pécie refere-se às pessoas que decidem se alocar em outra região em busca 
de água limpa, mas permanecendo no espaço geográfico nacional – são os 
migrantes hídricos internos. A terceira espécie é composta por pessoas que 
se deslocam para lugares distantes em busca de água limpa, mas continuam 
vivendo no mesmo local.
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3.1 refugiados hídricos

Estudos alertam para um futuro de deslocamento em massa14 de refu-
giados ambientais, em especial, de refugiados por falta de água. Dentre as 
pesquisas realizadas sobre o tema, a de maior relevância no plano interna-
cional são as que constam nas obras de Lester R. Brown. Seus livros15 dis-
cutem os problemas da civilização no século XXI, que está sendo sufocada 
pelo implacável avanço da desertificação, da elevação do nível do mar e, 
também, pala falta de água.

Lester R. Brown, fundador do Instituto de Políticas para a Terra, em 
Washington, relata que as pessoas viverão a pobreza de água e serão força-
das a se alocarem. Para ele, mesmo nos dias atuais, já é possível encontrar 
refugiados da falta de água em várias regiões do Oriente Médio, da China 
e do México: 

Com a vasta maioria dos 2,4 bilhões de pessoas que se somarão ao mundo 
até 2050 nascendo em países onde os lençóis freáticos já estão diminuindo, 
é provável que os refugiados hídricos se tornem um fenômeno comum. Serão 
encontrados mais comumente em regiões áridas e semi-áridas, cuja população 
esgota o fornecimento de água e afunda na pobreza hidrológica. As aldeias do 
noroeste da Índia são abandonadas na medida em que esses lençóis de água se 
esgotam e a população já não tem como se abastecer. Milhões de moradores 
do norte e do ocidente da China e de certas áreas do México podem ter de se 
deslocar devido à falta desse líquido.16

Apesar de os refugiados por falta de água – refugiados hídricos, como 
descreve o autor -, já serem uma realidade em várias partes do globo, é no 
continente africano que o fluxo de migração é expressivo. O deserto do Saara, 
por suas características naturais, ocasiona a expulsão das populações de regi-
ões do sul para países do norte do próprio continente, mas também para fora 
dele. 17 É por este motivo que muitos refugiados africanos que não conseguem 
chegar a seu destino são encontrados mortos nos litorais de países como a 
Itália e a Espanha.

Os países que abrigam vasta região desértica, na maioria, são os que 
mais provocam a expulsão de seus nacionais para países próximos. Isso acon-
tece porque as áreas de deserto tende a se expandir, ameaçando povoados que 
vivem a margem delas. Como exemplo dessa ocorrência apresenta-se o caso 
do deserto de Gobi na China, esta que é uma das principais nações importa-

14  Lester Brown em seu livro de 2006: “Plano B 2.0: Salvando o Planeta debaixo de tensão e uma civilização em 
dificuldade” apresenta o assutador cenário da migração pela ausência de recursos naturais. Apud BARLOW, 
Maude. Água, Pacto Azul. A crise global da água e a batalha pelo controle da água potável no mundo. São Paulo: 
M. Books do Brasil, 2009, p. 152.
15  “Plano B 2.0: Salvando o Planeta debaixo de tensão e uma civilização em dificuldade” de 2006 e “Plano B 4.0: 
Mobilizando-se para salvar a civilização” de 2009.
16  BROWN, Lester R. Plano B 4.0: Mobilização para salvar a civilização. São Paulo: New Content Editora e 
Produtora, 2009, p. 84.
17  Ibdem, p. 81
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doras de água por conta de seu baixo índice de recursos hídricos. Além das 
áreas de deserto, há pelo menos outros dois fatores que geram preocupação 
no que diz respeito à China, onde moram 20% da população mundial. A 
pouca reserva de água limpa somado a má distribuição dos corpos hídricos, 
garantem apenas 7% do fornecimento de água doce para a sua população, 
especialmente nos arredores de Pequim, onde um terço dos poços estão secos 
e o lençol freático tem sido rebaixado em até dois metros ao ano.18

Por outro lado, em Israel, onde foi desenvolvida uma das melhores tec-
nologias em conservação de água, continua havendo a necessidade de outras 
fontes para suprir a má distribuição de seus recursos hídricos. Como demons-
tram Clarke Robin e Jannet King:

Nos primeiros dias de 2004, era iminente o acordo entre Turquia e Israel, 
um acordo que dizia muito sobre a situação hidrológica e militar do planeta 
Terra – poderíamos até chamá-lo de “água para os tanques”. Por esse acordo, 
Israel concordava em exportar armas para a Turquia em troca de água doce, 
a ser fornecida ao longo do litoral leste do Mediterrâneo por navios-tanques.19

O caso supra permite reforçar a ideia de que países de várias partes do 
mundo estão tendo que contornar a falta de água em seus espaços geográfi-
cos. Enquanto esse quadro de estresse hídrico permanece, o número de refu-
giados pela falta de água limpa continua a expandir.

Na Índia, milhões de pessoas também se deslocam em razão de catástro-
fes ambientais referente à disponibilidade de água limpa.

Na América Latina, o panorama não difere. Em um contexto crítico de 
falta de água e de deterioração do solo, famílias abandonam seus lares devido 
à redução de tais recursos e, geralmente, vão em direção de países com reser-
vas hídricas como em algumas regiões dos Estados Unidos. De acordo com a 
FAO20, o Brasil juntamente com Estados Unidos, Canadá, Argentina, Índia, 
Tailândia e Vietnã são considerados os principais exportadores de água, em 
especial, na forma de produtos ricos desse elemento. Tais Estados são alvos 
de pressões de órgãos internacionais para abrigarem os refugiados ambientais 
e aqueles em decorrência da ausência de água limpa.

Como se vê, as evidências de carência de água limpa surgem em vários 
países, afetando as populações e patrocinando o aumento da massa de refu-
giados hídricos. O deslocamento transfronteiriço que essas pessoas sujeitam-
-se para preservar sua liberdade de acesso à água, é também o movimento que 
objetiva afastá-las da desnutrição e doenças causadas pela água contaminada 
ou pela ausência dela.

18  KISHAN, Saijel; PEARSON, Madeleine. Água já rende mais que o petróleo. Disponível em: <http://www.vomm.
com.br>. Acesso em: 16 jun. 2009.
19  CLARKE, Robin; KING, Jannet. O atlas da água. Trad. Anna Maria Quirino. São Paulo: Publifolha. 2005, p. 11.
20  Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO – Food and Agriculture Organization 
of the United Nations. Review of World WaterResources by Country. Rome: FAO’s Aquastat Programme, (Water 
Reports 23). 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n43/v15n43a24.pdf>. Acesso em: 08 jan.2010.
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Dentre os problemas gerados pela condição de refugiado, apresenta-se a 
questão da identidade sociocultural. A partir do momento que os refugiados 
deixam sua terra natal para procurar abrigo em lugares estranhos, por vezes, 
esses se deparam com uma cultura muito diferente da sua, provocando até 
mesmo fenômenos de xenofobia. 

Considerar tais fatores, condiz com a preocupação sobre as questões 
inerentes ao fenômeno de refugiados hídricos. Assim, imprescindível a visão 
de que a água para consumo humano, deve apresentar-se com qualidade e 
quantidade suficiente aos usos do dia-a-dia, assim como dar suporte ao modo 
de produção da sociedade. Quando isso não acorre, as pessoas, ou se abas-
tecem de água de alhures ou precisam se refugiar-se para áreas que abrigam 
corpos hídricos saudáveis. 

3.2 migrantes hídricos Internos

O movimento pelo qual o indivíduo ou grupos de pessoas realizam para 
a busca de melhores condições de vida (saúde, econômica e socioambiental), 
dentro ou fora de determinado País, tem como nome o vocábulo migração. 
Aqui, trataremos sobre a condição do indivíduo que se desloca por necessi-
dade de água potável. Contudo, sem cruzar limites territoriais internacionais. 
Tais pessoas decidem se alocar em outra região pela necessidade de água po-
tável, mas permanecendo no espaço geográfico nacional. 

Verifica-se que esta categoria de necessitados possui a faculdade de se 
transferir para outro local dentro de seu próprio país, sem precisar transpor 
fronteiras, ao contrário do que ocorre com os refugiados. Sobre a diferença en-
tre refugiados e migrantes tem-se que os primeiros, são impelidos a sair de sua 
pátria-mãe e mudar para salvar sua vida e a de seus familiares; já o segundo, 
geralmente, escolhe mudar-se a fim de melhorar suas perspectivas de futuro. 

Os migrantes hídricos internos, devido a condições ambientalmente des-
favoráveis na região de origem, saem ao encontro de melhores situações em lu-
gares que os permitam usufruir de água com qualidade e quantidade adequada.

Nos dias atuais são várias as causas que ensejam o movimento interno 
de pessoas por melhores condições ambientais. A maioria delas é dita causas 
“pós-modernas” por compreender situações como poluição sonora aeropor-
tuária, barulhos diversos, lixos a céu aberto, poluição do ar e também da 
água. Tais fenômenos provocados por ações humanas, compelem aos mora-
dores de grandes cidades a optarem por regiões que lhes proporcionarão qua-
lidade de vida. Esse tipo de migração se intensifica quando a causa ecológica 
diz respeito à escassez de água, elemento vital aos seres humanos. 

Quando a falta de água se faz presente, geralmente por conta de ra-
cionamentos promovidos pelo Poder Público que não consegue oferecer o 
líquido conforme a demanda, percebe-se certo fluxo de indivíduos que optam 
por regiões providas de recursos hídricos suficiente para garantir seu direito 
fundamental a água potável. 
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A análise dos migrantes hídricos permite registrar duas importantes 
consequências aos que precisam migrar por melhores condições ambientais. 
A primeira decorre da impossibilidade dos migrantes desenvolver vínculos 
duradouros com outros membros de sua comunidade, já que precisam trans-
ferir-se daquele local por conta da pobreza hídrica. Essa nova conformação 
na vida do migrante faz com ele renuncie ao lugar onde havia escolhido para 
se fixar e externar sua personalidade. No entanto, os indivíduos que se deslo-
cam pela causa da falta de água têm esses direitos abalados, já que a vontade 
de permanecer, a liberdade de ir e vir, e o meio ambiente ecologicamente equi-
librado foram alijados em decorrência das más condições ecológicas. 

A segunda consequência constatada pelo estudo deste quadro de migra-
ção, é apresentada no momento em que os migrantes hídricos internos se ins-
talam em seus destinos de chegada. Por essa análise, percebe-se que as pessoas 
irão se fixar, na grande maioria, nas favelas das megalópoles onde terão que 
se sujeitar a outros problemas socioambientais. 

Observa Maude Bronw que as pessoas expulsas de seu local de origem, 
devido à escassez de água, são “empurradas para a periferia das crescentes 
favelas das megacidades, onde pioram a crise urbana da água”21. Ambos os 
casos relatados permitem uma visão do caráter fundamental do acesso à água 
potável para todas as pessoas. 

3.3 deslocados hídricos

Deslocados hídricos são pessoas, geralmente de famílias de baixa ren-
da, que realizam movimentos a grandes distâncias para buscar água limpa. 
Tais pessoas são identificadas como moradores de áreas negligenciados pelos 
serviços de saneamento básico, ou seja, que não são assistidas pelo Poder Pú-
blico e abandonadas a própria sorte. Sua condição é tal que, não lhe é garan-
tido o consumo de água potável para satisfazer suas necessidades humanas 
básicas. Por conseguinte, elas precisam deixar suas casas, por longos períodos 
no decorrer do dia, no intuito de abastecer-se de água em fontes hídricas dis-
tantes de sua moradia. 

A caminhada feita na busca da água que possa suprir um consumo tem-
porário é árdua. Além do percurso de quilômetros à pé, soma-se o peso dos 
galões. Assim, as pessoas que não têm acesso à água potável são forçadas a 
saírem de suas casas a fim de obterem tal líquido e satisfazer suas primeiras 
necessidades. Essa condição se configura como uma espécie de movimento 
humano em consequência da ausência de água potável que deveria ser garan-
tida pelo saneamento básico. 

Nos dias atuais, em regiões de escassez de água, é comum o cenário onde 
se visualiza pessoas em busca de água para beber, cozinhar e para a higiene 

21  BARLOW, Maude. Água, Pacto Azul. A crise global da água e a batalha pelo controle da água potável no mundo. 
São Paulo: M. Books do Brasil, 2009, p. 152.
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pessoal. Essa tarefa traduz o modus vivendi dos flagelados da seca, que tem 
dependência pela necessidade de água potável.

Essa nova categoria de deslocados ambientais, com frequência, é vivida 
por mulheres, meninas, moças, donas de casa que, sozinhas ou acompanhadas 
de seus filhos (mesmo que ainda crianças), buscam água em lugares distantes 
para tornar possível à sua família o acesso à água potável. A busca por água 
dá-se de duas formas: em corpos hídricos superficiais (na sua grande maioria, 
águas represadas) ou em poços comunitários (geralmente, poços rasos). 

No primeiro caso, observa-se a qualidade da água existente no local. Por 
vezes, com aspecto físico aceitável, porém, com substâncias tóxicas invisíveis 
a olho nu. Assim, os longos trechos percorridos por essas mulheres para obter 
água não são a garantia de que essas possam estar limpas ou serem conside-
radas potáveis, pois como são fontes abertas, o uso pelos animais é constante. 
Dessa forma, a frustração pessoal e a restrição à liberdade de acesso a um 
bem essencial ferem um direito básico do ser humano.

Ademais, o direito fundamental de acesso à água potável é negativamen-
te atingido, quando problemas físicos se fazem presentes. O peso dos galões 
de água (cerca de 15 litros de cada vez) carregados nos braços, nos ombros 
ou em cima da cabeça, bem como a caminhada penosa durante horas sob sol 
forte e calor intenso geram um quadro de descaso frente a integridade física e 
moral dessas pessoas, sujeitas a tais dificuldades sociais.

A propósito, estudo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
afirma:

Uma família gasta em média uma hora por dia para ir buscar água nos açu-
des, no Nordeste brasileiro. Além desse período improdutivo, acrescenta-se: o 
cansaço, o mal à coluna vertebral, o risco à saúde pela água (na maioria das 
vezes) de má qualidade.22

A citação oferece uma dimensão do tempo gasto por uma pessoa para 
a busca de água, em quantidade quase sempre insuficiente para suas necessi-
dades diárias. Ao mesmo tempo em que se carrega uma lata de 20 litros, uma 
torneira comum aberta gasta aproximadamente 720 l/h de água.23 Além disso, 
no período em que o carente por água está às voltas com sua lata de água na 
cabeça, outro indivíduo de torneira farta em sua casa consegue realizar uma 
infinidade de tarefas consideradas mais dignas, como, por exemplo, dividir o 
tempo entre lazer e cultura. 

Lata de água na cabeça é o cotidiano de pessoas de comunidades nordes-
tinas e também de tantas outras que não possuem o serviço de fornecimento 
de água. Como exemplo desse dia-a-dia, já nos anos cinquenta, a marchinha 
carnavalesca “Lata d’água na cabeça” retratou a ida e vinda de uma mulher 

22  Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Abastecimento de Água: política de distribuição. Rio de Janeiro: 
UFRRJ Editora, 2004, p. 10.
23  Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Norma brasileira de regulamento – NBR, nº. 5626: 1998. 
Instalação predial de água fria. p. 13.
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grávida, puxando pela mão uma criança e com uma lata de água na cabeça. 
A observação tornou-se conhecida em forma de música, cujos compositores 
narraram a dura vida de mulheres que subiam e desciam os morros de favelas 
da cidade do Rio de Janeiro24.

Tal narrativa se mostra atual também em países africanos onde o abas-
tecimento de água para as casas é responsabilidade das mulheres que gastam 
em alguns casos, aproximadamente, cinco horas diárias para a coleta do líqui-
do25. Em outra perspectiva, os carentes por água são privados da quantidade 
que venha a favorecer suas necessidades diárias.

Neste sentido, afirmam Robin Clarke e Jannet King:

As pessoas que precisam carregar água para casa consomem apenas 5 litros 
por dia – menos do que o consumo de uma descarga de vaso sanitário moder-
no. Cinco litros são suficientes para beber, mas não bastam para a higiene do 
corpo e das roupas, e para cozinhar e a limpeza de louças e panelas.26

Enquanto uns tem em abundância, outros sequer possuem água perto 
de sua residência para que seu tempo possa ser utilizado em busca de conhe-
cimento e melhores condições de vida. Onde a busca a por água acontece em 
poços comunitários, as mulheres se vêem obrigadas a forçar passagem até seu 
objetivo, dificultado pelo número de pessoas com a mesma necessidade. Tal 
situação avilta a dignidade da pessoa que deseja ter acesso a um bem primor-
dial às primeiras necessidades humanas. 

Em cada caso elucidado, o deslocamento hídrico impossibilita ainda 
que as pessoas que saem na busca por água tenham garantido outros direitos 
fundamentais como a educação e a oportunidade de participarem ativamente 
da sociedade da qual fazem parte.

Ressalta o RDH 2006 que o grupo mais afetado pela falta de água é o 
das mulheres, pois, além de sacrificar seu tempo e sua educação para coletar 
água, possivelmente, esta responsabilidade será transmitida aos descendentes 
do mesmo gênero. O relatório então explica que “para as jovens, a falta de 
serviços básicos de água e saneamento se traduz em perda de oportunidades 
em educação. Das 115 milhões de crianças fora da escola, 54% (62 milhões) 
são do sexo feminino”27. 

O tempo que as meninas levam para coletar e carregar água é um dos 
fatores que explica, em alguns países, a diferença de frequência à escola entre 
homens e mulheres. Meninas que residem a uma distância de no máximo 15 

24  Luís Antônio (Antônio de Pádua Vieira da Costa) e Jota Júnior (Joaquim Antônio Candeias Júnior) oferecem 
um flagrante de vida através de sua composição – “Lata d’Água”: “Lata d’água na cabeça / lá vai Maria / lá vai 
Maria / sobe o morro não se cansa / pela mão leva criança / lá vai Maria”. E arrematam a letra contrapondo a dura 
realidade da favelada ( “Maria lava roupa lá no alto / lutando pelo pão de cada dia...”) ao sonho de uma vida melhor 
no asfalto (“que acaba onde o morro principia”).
25  CLARKE, Robin; KING, Jannet. O atlas da água. Trad. Anna Maria Quirino. São Paulo: Publifolha. 2005, p. 49.
26  Ibdem, p. 48.
27  PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano – RDH/2006. Destaques do RDH/2006. Disponível em: <http://
www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_25pontos.pdf>. Acesso em: 28 jul.2009.
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minutos de uma fonte de água limpa têm uma chance 12% maior de desfrutar 
de ensino do que as que moram a uma hora ou mais28. 

Para os meninos, esse fator tem pouca influência, aponta o relatório:

Para as meninas em idade escolar, o tempo gasto em viagem — horas, por 
vezes — até à fonte de água mais próxima é tempo perdido em educação, 
negando-lhes a oportunidade de conseguir trabalho e de melhorar a saúde e os 
padrões de vida das suas famílias e de si próprias.29

Percebe-se, então, que, em tais condições, as meninas têm maiores difi-
culdades para frequentarem as aulas em relação aos meninos, pois são elas 
que, em idade escolar, precisam acordar quando ainda não amanheceu o dia 
para, sozinhas ou junto com suas mães, irem buscar água.

Sobre essa realidade vivida por mulheres e meninas o Comentário Geral 
Número 15, adotado em 2002 pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturas da ONU, assim tratou:

Considerando que o direito à água se aplica a todos, os Estados membros 
devem dar atenção especial aos indivíduos e grupos que tradicionalmente têm 
enfrentado dificuldades em obter esse direito, incluindo mulheres, crianças, 
grupos minoritários, povos indígenas, refugiados, requerentes de asilo, deslo-
cados, migrantes trabalhadores, prisioneiros e detidos. Em particular, os Esta-
dos membros devem tomar medidas para assegurar que: (A) As mulheres não 
sejam excluídas do processo decisório sobre os direitos de acesso aos recursos 
hídricos. Os encargos desproporcionados suportado pelas mulheres na coleta 
de água devem ser aliviado; (B) As crianças não sejam impedidas de gozar 
os seus direitos humanos devido à falta de água adequada em instituições de 
ensino e das famílias ou através do ônus da coleta de água, fornecimento de 
água adequada para as instituições de ensino. Água potável de qualidade deve 
ser abordada como uma questão de urgência.30

Registra-se que a “Convenção sobre Direitos da Criança” (1989) esti-
pula que as crianças devem ser protegidas de quaisquer adversidades provo-
cadas pela falta de água (artigo 24, parágrafo 2). Da mesma forma, a “Con-
venção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 
Mulher” (1979) também prevê que se deve assegurar às mulheres o direito de 
desfrutarem de condições de vida adequadas, particularmente em relação ao 
abastecimento de água (artigo 14, parágrafo 2). 

O deslocamento hídrico pode ser considerado uma prática retrógrada 
em meio ao desenvolvimento tecnológico e científico da contemporaneidade. 
Tal cenário estampa uma situação indigna onde seus reflexos deveriam se es-
tender a toda a sociedade.

28  PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano – RDH/2006. Destaques do RDH/2006. Disponível em: <http://
www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_25pontos.pdf>. Acesso em: 28 jul.2009.
29  PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano – RDH/2006. Destaques do RDH/2006. Disponível em: <http://
www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_25pontos.pdf>. Acesso em: 28 jul.2009.
30  Comentário Geral n° 15 (2002), do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU.
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4. COnClusões artICuladas

4.1 O cenário de crise ambiental que a era moderna desencadeou e que a 
pós-modernidade alimenta é o propulsor da nova categoria de refugiados, os 
refugiados ambientais. São pessoas que, forçosamente, abandonam ou, pelo 
menos, se afastam por um período de suas casas, a procura de melhores con-
dições ambientais para garantir uma vida digna. 

4.2 O estudo do tema permite analisar este novo quadro de refugiados am-
bientais de acordo com as causas que dão origem ao seu deslocamento: os 
refugiados ambientais em decorrência do clima, os refugiados ambientais 
por terra, os refugiados nucleares e os refugiados ambientais por falta de 
água limpa.

4.3 Estudou-se, em especial, a categoria de refúgio que precisa mudar-se pela 
ausência ou precariedade de água limpa na região por ela ocupada. Entende-
-se que tais pessoas vêem a necessidade de abandonarem suas casas ao ponto 
de ter que cruzar fronteiras para garantir o acesso à água – bem vital a todos 
os seres vivos. A esse grupo de pessoas deu-se o nome de refugiados hídricos.

4.4 Outros dois tipos de movimento pela escassez de água limpa podem ser 
compreendido: os migrante hídricos internos, de movimentação dentro do 
próprio país, e os deslocados hídricos, aqueles que deixam suas casas, por 
longos períodos no decorrer do dia, no intuito de abastecer-se de água em 
fontes hídricas distantes de sua moradia. 

4.5 Propõe-se o reconhecimento formal pelo Direito Internacional dos re-
fugiados ambientais por falta de água limpa. Tal reconhecimento seria a in-
serção em tratado internacional, a ser aprovado pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, de uma norma específica a proteger juridicamente as pessoas 
que deixam suas terras e suas casas em busca de água limpa.
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