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 Carta de São Paulo 
17º CongreSSo InternaCIonal de 

dIreIto ambIental

Mudanças CliMátiCas

1. O Estado tem o dever jurídico, decorrente do direito fundamen-
tal ao ambiente ecologicamente equilibrado, de adotar medidas 
adequadas para a mitigação das mudanças climáticas mediante 
a limitação das emissões de gases de efeito estufa, o que pres-
supõe a elaboração de políticas públicas específicas para o en-
frentamento do problema, que incluam a criação de incentivos 
econômicos e a regulação das atividades emissoras de gases de 
efeito estufa.

2. A implementação da Lei da Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (Lei 12.305/10) é fundamental para o enfrentamento dos 
problemas associados às mudanças climáticas, sobretudo con-
siderando-se o potencial de geração de gás metano quando da 
destinação final dos resíduos domiciliares. 

3. A correta gestão dos resíduos sólidos deverá exigir u,ma mu-
dança de postura de todos os setores da sociedade, sob a luz do 
princípio da responsabilidade compartilhada.

4. O desmatamento deve ser evitado como uma das diretrizes fun-
damentais do Estado de Direito Ambiental, porquanto a cobertu-
ra vegetal é imprescindível para mitigar os efeitos adversos das 
mudanças climáticas.



5. É de praxe afirmar que é preciso preservar o meio ambiente, 
visando às gerações futuras. Porém, o correto é formar melhores 
gerações, capazes de construir um futuro melhor. O que se de-
fende é a distopia; ou seja, transformar não é uma utopia, e sim 
uma obrigação.

6. A Educação Ambiental é um processo educativo revolucionário, 
capaz de gerar uma nova racionalidade – racionalidade ambien-
tal -, apta a fundamentar modos alternativos de vida, baseados 
em valores como a diversidade cultural, gestão participativa dos 
recursos naturais, justiça social e sustentabilidade ecológica.

7. As ameaças globais existentes (em relação às mudanças climáti-
cas) são a camada de ozônio, a ameaça nuclear, o uso indiscrimi-
nado de agrotóxicos e a existência de organismos geneticamente 
modificados.

8. A falta de consciência ecológica gera a exploração descontrola-
da do ambiente. É necessário distinguir o homem primitivo do 
contemporâneo: o primeiro realizava atos que não causavam da-
nos ambientais significativos, enquanto que, o segundo, causa 
grandes danos ambientais. 

9. Sustentabilidade significa uma nova maneira igualitária, livre, 
justa, inclusiva e solidária de as pessoas se unirem para con-
struírem os seus mundos de vida social, ao mesmo tempo em 
que lidam, manejam ou transformam sustentavelmente os am-
bientes naturais onde vivem e de que dependem para viver e 
conviver.

10. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional 
do Meio Ambiente devem ser encaradas como diplomas jurídi-
cos complementares, cujos princípios, objetivos e instrumento 
dialogam entre si.



Estado dE dirEito aMbiEntal

1. A qualidade e segurança ambiental passam a integrar o conjunto 
de condições materiais (direitos fundamentais) indispensáveis 
ao desfrute de uma vida digna e saudável e à inserção político-
comunitária do indivíduo.

2. Há omissão estatal (Estado-Administrador) em implementar 
políticas públicas que atendam de modo adequado e suficiente à 
tutela do ambiente, especialmente no tocante à questão climáti-
ca (fiscalizar e coibir o desmatamento de florestas e a emissão 
dos gases responsáveis pelo aquecimento global, reprimindo 
tais práticas civil, administrativo e criminalmente). O Estado 
não pode se omitir ou atuar de modo insuficiente, uma vez que 
o seu silêncio e inércia, do ponto de vista jurídico, resultam em 
omissão inconstitucional para com os seus deveres imperativos 
de proteção da qualidade ambiental.

3. O Estado brasileiro tem por missão e dever constitucional at-
ender ao comando normativo emanado do art. 225 da nossa Lei 
Fundamental, sob pena de, não o fazendo, tanto sob a ótica da 
sua ação quanto da sua omissão, incorrer em práticas inconstitu-
cionais ou antijurídicas autorizadoras, em algumas hipóteses, da 
sua responsabilização através da intervenção judicial (Estado-
Juiz) por danos causados a terceiros - além do dano causado ao 
meio ambiente em si.

4. O Estado brasileiro, independentemente da sua responsabi-
lização pelos danos causados às vítimas de desastres naturais 
relacionados às mudanças climáticas, tem o dever de assegurar a 
tais pessoas, inclusive em termos prestacionais, condições míni-
mas de bem-estar (individual, social e ecológico).



5. A atual crise ambiental confronta a sociedade pós-moderna com 
a finitude de recursos, com as consequências ambientais do atu-
al paradigma de desenvolvimento e, sobretudo, com a incerteza 
sobre o futuro das novas gerações, despertando o homem pós-
moderno para a reflexão e para a busca de novas alternativas, 
dentre elas, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos.

6. Equidade Intergeracional e Desenvolvimento Sustentável de-
vem ser utilizados, em conjunto e simultaneamente, como in-
strumentos para proteção, conservação e adequada utilização 
dos recursos naturais.

7. A garantia da dignidade da pessoa humana exige o embate diu-
turno por todos indistintamente numa perspectiva solidária a 
minimizar ou até afastar os malefícios da privatização dos lucros 
e socialização dos prejuízos ambientais e dos próprios atributos 
que compõem uma vida saudável. 

8. Há que corrigir o entendimento que se tem do direito ao desenvolvi-
mento, visto ainda como um processo em que apenas são acumu-
lados bens materiais para gerar ou melhorar as condições materiais 
de produção, porque aí estamos, apenas, a criar condições para a 
reprodução do subdesenvolvimento. Com efeito, o direito ao desen-
volvimento, sendo um direito do Homem, não pode servir de argu-
mento para justificar um avanço econômico e um retrocesso social.

liCEnCiaMEnto aMbiEntal

1. O licenciamento ambiental bem conduzido é essencial para a 
garantia do direito ao meio ambiente sadio e à boa qualidade 
de vida. A participação popular informada é fundamental para 
a construção de um licenciamento ambiental transparente e 
democrático, em que os riscos ambientais e sociais são publici-
zados e integrados nos processos decisórios.



2. A base para nova política de licenciamentos se dá através da 
credibilidade, qualidade de informação, participação dos atores, 
tecnologia para a comunicação e clareza dos procedimentos. 
Portanto, devem-se usar todos os mecanismos para proferir mel-
hores licenciamentos.

3. As políticas ambientais de regulação direta apresentam uma 
abordagem excessivamente estreita, caracterizada pela im-
posição de padrões de poluição e sanções por sua inobservância, 
o que resulta em uma série de ineficiências com respeito à tutela 
dos bens ambientais. 

4. É imprescindível a aprovação de legislação que atrele o licen-
ciamento ambiental à exigência de garantias financeiras, como 
o seguro, a hipoteca e a caução, a fim de que o Estado possa 
contar com recursos financeiros para executar a restauração de 
eventuais  danos, na hipótese de insolvência do empreendedor.

5. Deve ser intensificado o controle (social e jurídico) da atividade 
de licenciamento ambiental e adotados instrumentos de plane-
jamento e avaliação do setor econômico, como Avaliação Ambi-
ental – AAE e a Avaliação Ambiental Integrada – AAI.

6. O Direito Ambiental, dentre seus institutos, impõe o licencia-
mento ambiental como meio de verificação antecipada dos efei-
tos da instalação de empreendimentos sobre o meio ambiente e, 
sendo licença ambiental uma forma de ato administrativo, goza 
de presunção de legitimidade.
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1. introduçÃo

 Os estudos acerca do tema biodiversidade ganharam corpo nas ciências am-
bientais e, mais recentemente, no Direito. A partir de 1992, quando ocorre a adoção da 
Convenção sobre Diversidade Biológica no evento conhecido como Rio 92 (Conven-
ção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 
Brasil), as preocupações antes restritas às pautas dos ambientalistas começam a inte-
ressar às pessoas comuns e aos especialistas de outras áreas. 

Ante as novas regulamentações de atividades que afetam a biota, cabe per-
guntar-nos acerca do papel do pesquisador da área do Direito na construção e conso-
lidação de um campo de ação instrumental de defesa dos bens ambientais.

Nesse sentido, este texto tem como objetivo analisar se a legislação brasilei-
ra de proteção à biodiversidade dispõe de instrumentos capazes de assegurar a sobera-
nia alimentar do agricultor familiar brasileiro que opta pela agroecologia.

Metodologicamente, adota-se abordagem indutiva e método monográfico, 
com base em revisão de literatura e pesquisa documental. Serão acessados sítios ofi-
ciais dos Ministérios e Secretarias de Estado brasileiras. Também serão utilizados 
materiais produzidos e disponibilizados pelo Movimento das Mulheres Camponesas 
–MMC em sua página na internet.
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O texto está organizado em cinco partes, sendo: Introdução, Constitucionali-
zação do Direito Ambiental Brasileiro, Marco regulatório sobre proteção à biodiversi-
dade no Brasil, Livre determinação camponesa, Articulações finais (teses).

2. ConstituCionaliZaçÃo do dirEito 
aMbiEntal brasilEiro

Antes de adentrar na reflexão sobre a constitucionalização do Direito Am-
biental, se faz necessário entender a Sociedade de Risco, a qual surgiu após a Revolu-
ção Industrial, dentre as várias propostas apresentadas para a superação da crise da 
modernidade, teorizada por autores como o sociólogo alemão Ulrich Beck (2006), o 
sociólogo britânico Anthony Guiddens (1991), o sociólogo e jurista alemão Niklas 
Luhmann (1993) e a antropóloga norte-americana Mary Douglas (1996), e amplamen-
te analisada e criticada por vários pesquisadores brasileiros de diversas áreas do co-
nhecimento (GUIVANT, 2001; MATTEDI, 2002; LEITE, 2008).

Para Leite (2008), referida teoria representa a tomada de consciência da so-
ciedade, diante do contínuo crescimento econômico e do esgotamento do modelo de 
produção, o qual pode em qualquer tempo resultar em risco permanente de desastres 
e catástrofes. O autor assevera que: 

[...] a sociedade moderna criou um modelo de desenvolvimento tão complexo 
e avançado, que faltam meios capazes de controlar e disciplinar esse 
desenvolvimento. (LEITE, 2008, p. 132)

Cumpre ponderar que, na sociedade de risco, o sistema jurídico ambiental 
acaba por exercer uma função figurativa, diante da falta de efetivação das proteções 
garantidas em seu ordenamento, criando, até mesmo, um falso alívio e segurança à 
sociedade (LEITE, 2008, p.135).

Assim, sendo o aspecto econômico um dos mais valorizados e presentes em 
boa parte do mundo, é compreensível que o ambiente ainda fique, na esfera 
jurídica, refém das necessidades de ordem econômica (LEITE, 2008, p. 140)

Com o fim da Segunda Guerra mundial, vivenciou-se o agravamento da crise 
ambiental, a escassez dos recursos naturais, a percepção das mudanças climáticas, a 
contaminação das águas, provocada pelo uso descontrolado de agentes poluidores em 
grande escala, bem como o domínio da manipulação genética  e dos processos biomo-
leculares. Tal crise provocou a indignação de muitas pessoas, mobilizando forças ca-
pazes de ecologizar algumas Constituições, nos anos 70 e seguintes, tendo seu início 
nos antigos países comunistas do leste europeu (BENJAMIN, 2008, p.60).

A constitucionalização do ambiente teve uma trajetória espetacular, ocupan-
do espaço nos pactos políticos tanto no direito interno como no internacional. 

[...] na Constituição, inicia-se uma jornada fora do comum, que permite propor, 
defender e edificar uma nova ordem pública [...] baseada na valorização da 
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responsabilidade de todos para com as verdadeiras bases da vida, a Terra 
(BENJAMIN 2008, p.66).

A ecologização da Constituição é de suma importância no ordenamento jurí-
dico de um Estado Democrático de Direito, visto que as regras constitucionais são 
dotadas de preeminência, ou seja, posição hierárquica superior, demandando obediên-
cia estrita das leis e normas inferiores, conhecida também como o princípio da inter-
pretação conforme a Constituição; e proeminência, ou seja, deve ter maior visibilidade 
dentre as demais normas que compõe o ordenamento jurídico (CANOTILHO e MO-
REIRA, 1993, p.45-46).

Benjamin (2008, p. 72) ressalta que “[...] Não é fácil mudar, por meio tão 
indireto, fragmentário e incerto, todo um paradigma de exploração não sustentá-
vel dos recursos naturais”. Porém destaca que a ecologização da Constituição tem 
por intuito “[...] instituir um regime de exploração limitada e condicionada e agre-
gar à função social da propriedade urbana e rural, um forte e explícito componen-
te ambiental”.

Daí que ao Estado não resta mais do que uma única hipótese de comportamento: 
na formulação de políticas públicas e em procedimentos decisórios individuais, 
optar sempre, entre as várias alternativas viáveis ou possíveis, por aquelas 
menos gravosas ao equilíbrio ecológico [...] (BENJAMIN, 2008, p. 75)

Esse autor enfatiza que vários são os benefícios substantivos1 ou externos2 
da constitucionalização do ambiente, destacando, a substituição do regime de explo-
rabilidade plena e incondicionada pelo regime de explorabilidade limitada (nem tudo 
o que integra a propriedade pode ser explorado) e condicionada (mesmo aquilo que 
pode ser explorado depende de licença ambiental) (BENJAMIN, 2008, p.69-70).

Da autonomia jurídica do meio ambiente decorre um regime próprio de tutela, 
já não centrado nos componentes do meio ambiente como coisas; muito ao 
contrário, trata-se de um conjunto aberto de direitos e obrigações, de caráter 
relacional, que, como acima referido, é verdadeira ordem pública ambiental, 
nascida em berço constitucional (BENJAMIN, 2008, p.85-86).

Derani (2008, p. 133) analisa o meio ambiente, partindo da maneira em que 
o direito se apropria dos elementos da economia, incorporando-os ao seu universo e 
transformando-os.

A compreensão do direito ambiental como um conjunto normativo 
intrinsecamente vinculado à produção econômica permite a visualização mais 

1 Reorganizam a estrutura profunda de direitos e deveres, assim como da própria ordem jurídica.
2 Relacionam-se com a afirmação concreta ou implementação das normas de tutela ambiental.
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ampla das finalidades das prescrições normativas que agrupa. A proteção 
dos recursos naturais não se esgota na ‘vontade’ de proteger a natureza, mas 
objetiva a manutenção de uma prática econômica socialmente desenvolvida. 
(DERANI, 2008, p. 137)

As inovações constitucionais trazidas pela discussão ambiental em nível 
mundial podem se tornar o início de uma nova estrutura jurídica de regência das pes-
soas e dos bens, ampliando suas garantias, de maneira eficaz e aplicável.

3. MarCo rEGulatÓrio sobrE ProtEçÃo À 
biodiVErsidadE no brasil

O principal documento internacional que trata da biodiversidade é a Conven-
ção sobre Diversidade Biológica, adotada pelos países membros da ONU na Confe-
rência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, 
em 1992. 

Nesse documento internacional, os signatários se declaram conscientes do 
valor intrínseco da diversidade biológica enquanto macrobem ambiental e também do 
valor dos microbens ambientais envolvidos (biodiversidade e seus componentes). 

Desde que a biodiversidade passou a constar dentre as temáticas do ambien-
talismo (Ribeiro, 1992), ao ponto de suscitar a proposição de uma convenção interna-
cional, preocupações que até então eram subalternas começaram a ser reconhecidas e 
legitimadas como reivindicações válidas no contexto do direito internacional dos di-
reitos humanos.

A biodiversidade brasileira sempre teve grande destaque e beleza reconheci-
da em nível mundial, assim como as terras e riquezas naturais. Por outro lado a inicia-
tiva econômica desenvolve-se rapidamente, ao passo em que as normas e princípios 
têm o papel de impedir este desenvolvimento sem controle.

A Constituição de 1988 institui uma verdadeira ordem pública ambiental, que 
conduz o Estado de Direito Social e o modelo político econômico que adota, a 
assumirem a forma de Estado de Direito Ambiental. (BENJAMIN, 2008, p.121)

A Constituição brasileira adotou concepção baseada no antropocentrismo 
alargado, inserindo a preservação ambiental, na garantia da dignidade do próprio ser 
humano, renegando uma estrita visão econômica do ambiente, não restringindo o am-
biente a mera concepção econômica ou de subalternidade direta a interesses humanos 
(LEITE, 2008, p. 141).

Contudo, é bom lembrar que, apesar de seus inegáveis avanços, a Constitui-
ção de 1988 não foi inteiramente revolucionária, na perspectiva do Direito Ambiental, 
como bem destaca Benjamin (2011, p.8):

[...] beneficiou-se da tendência internacional à constitucionalização do 
meio ambiente e utilizou mapa regulatório desenvolvido pelas Constituições 
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estrangeiras que a antecederam, com uma pitada, aqui e ali, de saudável e 
criativa inovação própria. Compartilhou o tratamento dado por esses outros 
países – em especial, Portugal e Espanha -, instauradores de um regime 
constitucional de caráter pós-industrial e pós-moderno.

Com a luta dos trabalhadores, em especial dos camponeses para garantir seus 
direitos na constituinte, defendendo um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
alterou a realidade de exclusão e distanciamento do Poder Judiciário ao permitir mais 
acesso à Justiça. 

Nesse sentido Leitão e Araújo (2010, p. 21), destacam a mudança de compor-
tamento dos movimentos sociais, com a promulgação da Constituição Federal, haja 
vista, antes “tudo o que se fazia em relação ao Judiciário era visto sob a ótica de uma 
ação passiva”, pois o povo não encontrava meios para reivindicar o reconhecimento 
dos seus direitos. 

Havia uma visão de que não era bom ir ao Judiciário, porque este seria sempre 
um Poder contrário aos interesses dos trabalhadores rurais, dos índios, do 
meio ambiente etc. Essa visão determinava uma atitude no sentido de que 
só quando, por exemplo, alguém que se dissesse proprietário de uma dada 
terra movesse uma ação judicial para expulsar os posseiros que lá moravam, 
caberia a atuação para fazer a defesa dos trabalhadores rurais. E isso afinal 
se explicava, pois o fato é que realmente o Judiciário, até 1988, funcionava 
como garantidor único e exclusivo dos interesses dos proprietários rurais e de 
grandes grupos econômicos (LEITÃO; ARAÚJO, 2010, p. 21).

Observa-se que,

Tamanha foi a relevância reconhecida à matéria, que a Convenção sobre 
Diversidade Biológica foi um dos documentos fundamentais resultantes da 
Cúpula da Terra naquele final de milênio. De patrimônio da humanidade, 
a biodiversidade passou a ser considerada “direito” dos Estados, detentores 
soberanos dos seus elementos constitutivos, quer dizer, dos recursos naturais 
(WINCKLER; RENK, 2011, p. 3).

A Convenção sobre Diversidade Biológica foi ratificada pelo Brasil através do 
Decreto Legislativo n. 2 de 1994. No âmbito internacional, seguiram-se as tratativas 
para tornar efetiva a Convenção mediante a adoção de medidas protetivas dos biomas, 
notadamente em face da circulação internacional de organismos vivos geneticamente 
modificados. Foi firmado em Montreal, em 29 de janeiro de 2000, o Protocolo de Carta-
gena sobre Biossegurança. Esse protocolo entrou em vigor em 11 de setembro de 2003; 
no Brasil, passou a viger em 22 de fevereiro de 2004, mediante decreto que dispõe que 
o documento “será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém”.

Em consonância com a Decisão II/5 da Conferência das Partes (1995) da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, o protocolo regulamenta o movimento trans-
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fronteiriço de qualquer organismo vivo modificado que possa ter efeitos adversos na 
conservação e no uso sustentável da diversidade biológica. Estabelece, ainda, proce-
dimentos para a adoção de “acordo prévio informado”, mediante o qual o procedimen-
to é significativamente simplificado. (WINCKLER; RENK, 2011, p. 3).

Questão polêmica suscitada pelos considerandas do Protocolo de Cartagena 
são as implicações dos organismos vivos modificados na segurança alimentar. Por um 
lado, permitem o aumento da produtividade dos cultivares com base na padronização 
genética; por outro, levam à perda de biodiversidade, decorrente da crescente homo-
geneização das sementes e do desaparecimento de espécies. Centenas de milhares de 
variedades de cultivares se perdem em consequência da produção e do comércio de 
sementes produzidas em laboratórios, às quais o acesso é facilitado por políticas pú-
blicas e privadas de financiamento (Santili, 2009, p. 100-105).

Mesmo quando os países dispõem de centros de conservação da biodiversi-
dade, visando preservar a memória genética de cultivares, esses centros não estão 
aptos a cumprir a função de fornecer aos agricultores recursos naturais que proporcio-
nem autonomia e segurança alimentar em situações de crise, como inadaptações cli-
máticas, ataques de pragas e outras que podem afetar as lavouras homogêneas de 
forma devastadora. (WINCKLER; RENK, 2011, p. 3).

Outro aspecto não contemplado é o da dependência gerada pelo acesso às 
sementes e mudas de cultivares geneticamente modificados em relação aos agroquí-
micos necessários em larga escala para corrigir o solo e prevenir do ataque de pragas. 

Relatórios da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimenta-
ção (FAO) apontam que a maioria das populações mais pobres do mundo vive em 
áreas rurais em países em desenvolvimento. Nesses casos, a modernização das lavou-
ras pelos organismos vivos modificados é apresentada como um imperativo para su-
perar a condição de pobreza. Mas esse ponto de vista vem sendo contestado com 
fundamento em diferentes lógicas de argumentação.

A adoção das lavouras geneticamente homogêneas, por meio de sementes 
padronizadas em laboratório, produz um incremento de produtividade. Não obstante, 
torna os agricultores dependentes de créditos para correção do solo, aquisição das se-
mentes e das tecnologias a elas associadas. Ocorre perda de autonomia, à medida que 
as comunidades abandonam as sementes crioulas e os saberes tradicionais sobre os 
cultivos; ocorre perda de biodiversidade, que acarreta maior exposição a riscos de 
perdas das safras pela incidência de eventos climáticos e de pragas (às quais as varie-
dades crioulas poderiam apresentar características de resistência diferenciadas); ocor-
re o endividamento e a dependência do crédito para cada nova safra. 

Também se apontam fatores nutricionais como desvantagens da opção pela 
padronização genética. Os números de cultivares utilizadas para alimentação humana 
e animal vêm se restringindo a cada ano e isso tem impactos sobre a saúde. Como 
anota Santili (2009, p. 103),

Os alimentos são feitos com um número cada vez menor de espécies e 
variedades de plantas, e os derivados de milho e soja, por exemplo, estão 
presentes na maioria dos produtos alimentícios industrializados. Para que 
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se tenha uma idéia, estima-se que existam entre 250 mil e 420 mil espécies 
de plantas superiores, das quais apenas trinta corresponderiam a 95% da 
nutrição humana, e apenas sete delas (trigo, arroz, batata, mandioca, batata-
doce e cevada) responderiam por 75% desse total. 

A Conferência sobre Diversidade Biológica, na terceira edição do Panorama 
da Biodiversidade Global (ONU, 2010), apontou claramente a redução da taxa de 
perda de biodiversidade como uma contribuição para a mitigação da pobreza e para o 
benefício de todas as formas de vida na Terra. Por isso, o ano de 2010 foi considerado 
o Ano Internacional da Biodiversidade.3

Em outubro de 2010, foi realizada na cidade de Nagoia, Japão, a Conferência 
das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, a COP 10. Passados dez anos 
da assinatura do Protocolo de Cartagena, a preocupação das Partes (193 países) foi 
produzir um acordo sobre ações a serem implementadas para conservar a biodiversi-
dade do planeta. Três aspectos foram contemplados: Plano Estratégico para enfrentar 
a perda de biodiversidade (2011-2020), protocolo de acesso e repartição de benefícios 
dos recursos genéticos da biodiversidade e estratégia de mobilização de recursos fi-
nanceiros para implementar ações de conservação.

No âmbito do Mercosul, foi firmado em 2001, em Assunção, o Acordo Mar-
co (ou Quadro) sobre Meio Ambiente. Ele contém um preâmbulo integrado por seis 
considerandas, onze artigos e um anexo. Esse acordo adota os princípios da Declara-
ção do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ONU, 1992) e prevê 
a edição de protocolos complementares às matérias nele abordadas, dentre estas a 
proteção à biodiversidade. Também, indica um sentido de convergência entre o Direi-
to de Integração Regional do Mercosul e o Direito Ambiental Internacional.

Desde o ponto de vista do direito interno, vigem no Brasil a Lei n. 11.105, de 
24 de março de 2005, Lei de Biossegurança, que regulamenta os incisos II, IV e V do 
§ 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanis-
mos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modifica-
dos (OGM) e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), 
reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), dispõe sobre a 
Política Nacional de Biossegurança (PNB); a Lei n. 9.456, de 25 de Abril de 1997, ou 
Lei de cultivares, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências; 
e a Lei de Sementes (Lei n. 10.711/03), que regulamenta a produção e comercializa-
ção de sementes – sendo que a primeira trata da garantia de identidade e qualidade do 
material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utili-
zado em todo o território nacional e a segunda diz respeito aos direitos de propriedade 
intelectual sobre cultivares.

Conforme Alves, Vogt e Kist (2010), a Lei n. 10.771/2003, conhecida como 
“nova lei de sementes e mudas”, não apresentava, na versão original, possibilidade de 

3 A maioria das partes confirmou as cinco principais pressões que continuam a afetar a biodiversidade 
dentro de suas fronteiras: a perda de habitat, o uso não sustentável e a sobre-exploração de recursos, as 
mudanças climáticas, as espécies exóticas invasoras e a poluição.
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se empregar nos programas governamentais as variedades de sementes crioulas. No 
entanto, em consequência da mobilização dos movimentos sociais e de ONGs, em 
especial a Articulação Nacional da Agroecologia (ANA), tal legislação reconheceu 
oficialmente essas sementes, permitindo assim sua produção, seu comércio e uso. 4 O 
art. 2º, inciso XVI da lei, define:

[…] as cultivares locais, tradicionais ou crioulas são reconhecidas como sendo 
variedade desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária ou indígenas, com características fenotípicas 
bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades e que, 
a critério do MAPA, considerados também os descritores socioculturais e 
ambientais, não se caracterizam como substancialmente semelhantes às 
cultivares comerciais.

Nos termos do art. 11 da Lei de Sementes, as variedades crioulas são isentas 
da inscrição no Registro Nacional de Cultivares (RNC). No entanto, havendo interes-
se de efetivar esse registro, inúmeras dificuldades são encontradas, como aponta San-
tili (2009). Para essa autora, apesar da predominância dos sistemas locais (tradicionais) 
de culturas nos países latino-americanos, a Lei n. 10.711/03 está essencialmente vol-
tada ao sistema formal e estabelece normas e requisitos que só podem ser atendidos 
pelo setor industrial de sementes:

A lei impõe excessivas restrições/limitações para que os agricultores possam 
produzir as suas próprias sementes, desconsiderando o fato de que essas 
sementes são, em geral, as mais adaptadas às condições locais. Além disso, ao 
impor pesados ônus para a produção e a comercialização de sementes, ignora 
o fato de que as pequenas empresas de sementes teriam melhores condições de 
atender demandas específicas de mercados locais, contribuindo assim para a 
conservação e o uso da agrobiodiversidade. (Santili, 2009, p. 148).

Dessa forma, em lugar de assegurar o acesso às variedades adequadas aos 
agricultores familiares, tradicionais e agroecológicos, a Lei de Sementes acaba privile-
giando somente os sistemas formais e os interesses privados (mercados para as semen-
tes comerciais). O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, por ela estabelecido, 
condiciona a produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e mudas à 
prévia inscrição do cultivar no Registro Nacional de Cultivares. As variedades crioulas 
não atendem aos requisitos estabelecidos pela lei, como “ser claramente distinguível de 
outros cultivares conhecidos, por margem mínima de descritores e por sua denomina-

4 O art. 48 da Lei de Sementes dispõe que “Observadas as demais exigências desta Lei, é vedado o 
estabelecimento de restrições à inclusão de sementes e mudas de cultivar local, tradicional ou crioula em 
programas de financiamento ou em programas públicos de distribuição ou troca de sementes, desenvolvidos 
junto a agricultores familiares.”
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ção própria” e ser “homogêneo e estável quanto aos descritores através de gerações 
sucessivas” (art. 2º, XV). Para Santili (2009, p. 149), “O estabelecimento de tais crité-
rios – homogeneidade e estabilidade – exclui as variedades que não os preenchem e, em 
muitos casos, as variedades mais adaptadas às condições locais podem não atender a 
tais critérios, justamente por serem heterogêneas.” Essa e outras dificuldades são impe-
dimentos a que se estabeleça, no Brasil, um sistema de produção e comércio de semen-
tes que realmente atenda às necessidades da maioria dos agricultores.

4. liVrE dEtErMinaçÃo CaMPonEsa

A Constituição Brasileira aborda vários princípios visando assegurar o direi-
to ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, trazem a afirmação de que cada povo 
é sujeito do direito de livre determinação. Ao dispor no § 1º do artigo 1º que, 

Todos os povos têm o direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 
determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu 
desenvolvimento econômico, social e cultural.

O reconhecimento do direito de livre determinação de diferentes grupos que 
habitam os Estados é muito polêmico. Necessita-se buscar, em casos semelhantes como 
na livre determinação indígena, análises sobre a aplicação e eficácia do referido princí-
pio, delimitando e definindo a livre determinação dos camponeses e das camponesas.

Para entender a garantia de livre determinação ao povo camponês, se faz 
necessário compreender a sua origem enquanto povo, ou seja, observada nas caracte-
rísticas da identidade camponesa, que segundo Silva (2011, p. 439) “é o reconheci-
mento do que os identifica, do que lhe é próprio. É expressa pelo modo de viver, pelo 
modo de se relacionar com outros grupos sociais e com a natureza” sendo que para o 
camponês e para a camponesa, “a terra é o lugar de reproduzir e cuidar da vida” (SIL-
VA, 2011, p. 439).

A partir da relação feita com os demais povos, Silva (2011, p. 439) destaca que:

As sociedades e comunidades tradicionais, das quais se inserem os indígenas, 
os quilombolas, os sertanejos, os caiçaras, os caboclos, os extrativistas e por 
fim, o campesinato em toda a sua sociodiversidade, se caracterizam pela sua 
dependência em relação aos recursos naturais. É no aprendizado sobre o seu 
funcionamento, dos ciclos naturais: de quando chove ou faz seca, sobre as plantas 
que ali crescem ou os animais que por ali vivem, que nasce e se desenvolve o 
conhecimento sobre essa diversidade, e que tradicionalmente é repassado de 
uma geração à outra. Assim se constrói “o modo de vida” de cada povo ou 
comunidade tradicional e são definidos os seus territórios, espaços onde cada 
grupo se reproduz econômica e socialmente, se auto-identificando com “o lugar”, 
por pertencer a uma cultura distinta da demais. Assim é o camponês brasileiro.
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Destaca-se que os camponeses e as camponesas são possuidores de direitos 
iguais, podendo desfrutá-los totalmente, enquanto coletivo ou indivíduo. A principal 
constatação é do direito de estarem livres de qualquer discriminação derivada de seu 
status econômico, social e espiritual, como indivíduos ou como coletivo, participando 
ativamente nos processos de decisão, na elaboração, aplicação e monitoramento de 
políticas públicas relacionadas com seus territórios (SILVA, 2011, p. 440).

Para Medeiros (2006, p. 2):

[...] a identidade camponesa no Brasil foi sendo construída passo a passo 
juntamente com a história da formação do território brasileiro. Já no século XVI 
muitos registros identificaram a presença de camponeses na figura do morador 
e do proprietário do sítio junto às áreas produtoras de cana-de-açúcar.

Encontra-se entre os direitos fundamentais dos camponeses e das campone-
sas, o direito à vida digna, a terra, a água, a um território, ao saber, à prática da agri-
cultura tradicional e ao acesso à justiça; aos meios de produção agrícola, incluindo-se 
as sementes das variedades tradicionais; ao reconhecimento e proteção de sua cultura 
e dos valores da agricultura local; a desenvolver e preservar o conhecimento agrícola 
local, bem como resistir às intervenções que podem destruir o seu modo de fazer agri-
cultura; a informação, bem como a liberdade para determinar o preço e o mercado 
para comercialização (LA VIA CAMPESINA, 2009, p. 15).

Destaca-se a importância da soberania e autonomia camponesa para garantir 
e manter direitos fundamentais como alimentação.

[...] a soberania dos agricultores na produção de alimentos, associada ao local 
e à ampliação da diversificação dos sistemas agrícolas, sem uso de venenos e 
utilizando o conhecimento tradicional local; a autonomia energética, com a 
mudança da sua matriz energética, com o controle social sobre a produção 
e o uso de recursos naturais (biomassa, energia eólica e solar, água, etc.); a 
autonomia genética, com a recuperação de variedades e raças crioulas e 
com melhoramento participativo; a autonomia hídrica, com a recuperação, 
proteção e uso adequado do potencial hídrico; e a autonomia territorial 
material e imaterial, com a utilização dos espaços de vida e de produção como 
expressões do modo de vida camponesa (SILVA, 2011, p. 440).

Logo, quando se trata do direito a autodeterminação refere-se à soberania de 
um Estado em relação ao outro; e ao abordar o direito a livre determinação refere-se 
ao direito de cada povo, da mesma nação ou não, em construir seu desenvolvimento 
econômico, social e cultural baseado na defesa dos direitos humanos, que no caso dos 
camponeses e das camponesas está diretamente ligado com a livre determinação dos 
povos indígenas da América Latina.

Surge-se a necessidade de articulação entre os detentores da sabedoria popu-
lar, como forma de resistência e defesa da sócio-biodivercidade, a qual resulta da di-
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versidade da vida como elemento essencial para o equilíbrio ambiental, assim como a 
diversidade cultural5, como elemento essencial para a biodiversidade (ALBAGLI, 
2003, p.17-18)

 Nesse sentido cabe destacar a importância das comunidades tradicionais, 
entre elas as de camponeses e de camponesas, que garantem a conservação e o uso 
sustentável da diversidade biológica. 

A diversidade genética, manejada por agricultores tradicionais, indígenas 
ou não indígenas, é fruto de um longo e diversificado processo iniciado com 
a domesticação de um recurso silvestre. Houve – e há de maneira contínua 
– seleção, melhoramento genético, intercâmbios de sementes, saberes e 
experiências, difusão das plantas. Deve-se ressaltar o caráter dinâmico do 
processo: as plantas circulam entre famílias, comunidades ou etnias; novas 
cultivares oriundas de outras regiões ou localmente produzidas são avaliadas 
e incorporadas no estoque de variedades do agricultor; há um interesse pela 
produção de diversidade em si (SANTILLI; EMPERAIRE, 2006, p. 01).

Nesse sentido a Convenção sobre Diversidade Biológica foi o primeiro acor-
do multilateral a regular a conservação e o acesso aos recursos genéticos e a reconhe-
cer o papel das comunidades tradicionais nas áreas prote gidas. Este documento 
ressalta:

[..] a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas 
comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicio-
nais, e que é desejável repartir equitativamente os benefícios derivados da 
utilização do conhecimento tradicional, de inovações e de práticas rele vantes 
à conservação da diversidade biológica e à utilização sustentável de seus 
componentes (BRASIL, 2000).

O texto reconhece que as comunidades tradicionais devem ter direito e aces-
so ao ambiente em que vivem e trabalham, bem como o direito ao uso de seu conhe-
cimento e dos produtos que ele gera.

Porém determina na alínea “j”do artigo 8º, que,

Cada parte contratante deveria, 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 conser vação e à utilização sustentável da diversidade biológica e 
incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos 

5  Incluindo a diversidade de línguas, crenças e religiões, práticas de manejo do solo, expressões artísticas, 
tipos de alimentação e diversos outros atributos humanos.
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detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição 
equita tiva dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações 
e práticas (BRASIL, 2000).

Logo, os recursos genéticos estão sob a soberania dos países em que está fi-
xada a empresa detentora da tecnologia e não são patrimônio da humanidade. No caso 
do patrimônio genético, os movimentos sociais representantes dos camponeses e pro-
dutores agroecológicos sustentam que, no Brasil, apesar das duas leis6 abrirem exce-
ções para as variedades locais, elas limitam a reprodução de sementes ao circuito 
comunitário, não comercial.

O cultivo da diversidade de espécies e de variedades crioulas na agricultura 
camponesa torna-se, cada vez mais, uma exigência na diversificação dos 
sistemas de produção agrícola, pois, associada à soberania e à segurança 
alimentar e nutricional, mantém a sustentabilidade dos agroecossistemas 
(SILVA, 2001, p. 440).

As cooperativas e associações que pretendam comercializar sementes criou-
las, orgânicas ou agroecológicas, oferecendo aos consumidores uma alternativa às 
sementes comerciais, não conseguem fazê-lo, por serem obrigadas a cumprir normas 
de registro, qualidade e certificados feitos para grandes empresas. Deixando essas 
atividades economicamente inviáveis, mas segundo Silva, mesmo com todos os impe-
dimentos, pode-se encontrar formas de resistência,

A partir da década de 70-80 surgiram outros movimentos como o Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento dos Atingidos por Bar-
ragens (MAB), o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) no Rio 
Grande do Sul e o Movimento de Mulheres Agricultoras em Santa Catarina, que em 
2004 se consolidou no Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) e, mais recente-
mente, o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). Os quais juntos constituíram 
a Via Campesina no Brasil, em 1990. 

Desde 1994 a Via Campesina no Brasil encontra força na Coordenação Lati-
no-Americana de Organizações do Campo (CLOC), ligada diretamente com a Via 
Campesina Internacional para articular as lutas sociais dos camponeses/as, indígenas 
e afrodescendentes em 18 países da América Latina por meio de 84 organizações7.

 Sendo que no mês de outubro do ano de 2010, realizou-se na cidade de Qui-
to, no Equador, o V Congresso da CLOC, o qual destaca a ambição do capital por 
meio da imposição de leis, regulamentos e programas que visam privatizar a água, as 
sementes e o conhecimento milenar, destacando a importância da continuidade da 
defesa das sementes como patrimônio da humanidade, por parte dos camponeses e das 

6  Lei das Sementes (Lei 10.711/2003, regulamentada pelo Decreto 5153/2004) e a Lei de Cultivares (Lei 
9.456/1997)
7  Disponível em: http://www.cloc-viacampesina.net/es/portugues. Acesso em: 20 de maio de 2011.
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camponesas que detêm sabedoria para multiplicar e fazer com que estas sementes 
circulem livremente. Nas palavras Carvalho:

A busca do resgate, conservação e preservação da biodiversidade e do meio 
ambiente nas práticas da produção agropecuária e florestal, assim como 
da sanidade dos alimentos e matérias-primas para a agroindústria dos 
camponeses, demanda maneiras de se relacionar com a natureza e com os 
homens que ensejam suplantar as práticas de exploração do trabalho e de 
degradação do meio ambiente intrínsecas ao modelo capitalista de produção 
agropecuário e florestal (2007, p.3-4).

Os movimentos articulados na Via Campesina entendem que o conhecimen-
to sobre as plantas e os animais que estão sendo alvo de patenteamento e de apropria-
ção privada, foram produzidos por sucessivas gerações humanas relacionadas 
diretamente com a natureza e o ambiente onde viveram e, portanto, estes deveriam ser 
patrimônio da humanidade. Para Carvalho (2005a, p.171), o camponês se constitui 
“num sujeito social cujo movimento histórico se caracteriza por modos de ser e de 
viver que lhe são próprios”.

Dessa forma, a Via Campesina ao mesmo tempo em que tem procurado resgatar 
o conhecimento tradicional camponês, apresentando a agroecologia como uma tecnolo-
gia do modelo agrícola alternativo e uma forma de se relacionar com a terra e a natureza 
também tem procurado manter o enfrentamento ao modelo de agricultura, representada, 
principalmente, pelos grandes monocultivos e pelas empresas transnacionais. 

De acordo com a Via Campesina (2003, p. 8-10), a tecnologia das sementes 
pertenceu, historicamente, aos povos camponeses, comunidades tradicionais e indígenas, 
sendo um bem comum, partilhado entre as comunidades e compartilhado entre todos os 
que viviam em determinado lugar, sem restrições ao uso ou benefícios a determinados 
grupos. Antes da entrada das multinacionais, os recursos genéticos eram considerados 
patrimônio da humanidade e assim foi subscrito nos tratados internacionais. 

Assim como propõe que o conhecimento acerca da natureza e da cultura de-
fendido historicamente pelos camponeses e pelas camponesas, deve ser utilizado so-
cialmente para fortalecer a livre determinação camponesa e aumentar o bem estar 
coletivo e a harmonia entre ser humano e natureza.

Na estratégia da agricultura camponesa, a soberania alimentar é um dos 
caminhos para a afirmação da identidade e da resistência camponesa. Para 
tanto, é preciso identificar os segmentos de soberania à qual o exercício dos 
direitos dos agricultores está associado. Assim, a resistência camponesa baseia-
se na soberania dos agricultores na produção de alimentos, associada ao local 
e à ampliação da diversificação dos sistemas agrícolas, sem uso de venenos e 
utilizando o conhecimento tradicional local [...] (SILVA, 2011, p. 440).

Nesse sentido temos a resistência e enfrentamento das mulheres camponesas 
organizadas no Movimento de Mulheres Camponesa (MMC), que buscam por meio 
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da recuperação, melhoramento e produção de sementes crioulas de hortaliças, perma-
necer na terra de forma digna cultivando alimentos saudáveis.

Para o MMC, existe uma relação íntima e parecida entre as mulheres, a terra 
e a natureza. Todas geram, cultivam e recriam a vida nas diferentes espécies. Por isso 
essa sensibilidade que as mulheres carregam em relação à natureza é tão visível e 
presente nas suas atitudes. Esta proximidade faz com que chamemos a terra, a nature-
za e as mulheres de mães, revelando uma dimensão do lado feminino das mesmas. 

5 artiCulaçÕEs Finais (tEsEs)

5.1 A biodiversidade, objeto de tutela da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica da ONU, ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo n. 2 
de 1994, é direito fundamental do povo brasileiro, nos termos da Constitui-
ção Federal de 1988.

5.2 As leis vigentes no Brasil sobre sementes e cultivares estão voltadas para 
os grandes laboratórios de sementes, em geral multinacionais, e não atendem 
às necessidades dos camponeses que fazem uso de sementes crioulas. Há 
necessidade de estudos para a efetivação da proteção jurídica da agrobiodi-
versidade em sua complexidade.

5.3 A expansão das lavouras de cultivares geneticamente modificadas sem a 
adoção de parâmetros de proteção dos biomas e espécies nativas fere o direi-
to à livre determinação camponesa e põe em risco a soberania alimentar, que 
se traduz na possibilidade de decidir o que produzir e como produzir.

5.4 A inexistência de proteção jurídica às sementes e cultivares crioulas colo-
ca em risco a segurança alimentar dos camponeses e da população brasileira.
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1. introduçÃo

As questões ambientais estão cada vez mais presentes nas discussões acerca 
do futuro do Planeta. São muitas as indagações e, frente a elas, surge uma questão 
relevante para ser pesquisada: A Lei de Política Nacional sobre Mudanças do Clima 
pode ser considerada um instrumento jurídico voltado aos problemas ambientais de 
segunda geração?  

Para responder a indagação acima, no presente artigo, aborda-se, em um pri-
meiro momento, como os efeitos das mudanças climáticas tornaram-se um problema 
social e principalmente jurídico.

Em seguida, a análise se centra sobre os movimentos que o aquecimento 
global causou na ordem jurídico-política internacional, por meio do resgate dos diver-
sos documentos elaborados em Convenções e Congressos, realizados nas últimas dé-
cadas, dedicados ao tema.

No artigo se analisam os principais aspectos da Lei de Política Nacional so-
bre Mudanças do Clima do Brasil e, por fim, procura-se verificar se, da forma como se 
encontra estruturada, a citada lei pode ser considerada como instrumento jurídico efi-
caz para a resolução dos problemas ambientais de segunda geração, a partir da leitura 
que Canotilho realiza sobre estes, tratando-os em função de suas características bási-
cas, quais sejam, a complexidade, a globalidade e a difusidade. 
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2. as Mudanças CliMátiCas CoMo uM 
ProblEMa soCial E JurÍdiCo

O clima em nosso planeta já apresentou diferentes configurações e, nesse senti-
do, é sujeito a alterações. No entanto, as mudanças ocorridas no passado aconteceram em 
virtude de processos naturais, como pequenas variações na relação da órbita da Terra em 
torno do Sol, queda de meteoritos na superfície do planeta e grandes erupções vulcânicas. 

Nos dias de hoje, é visível que mudanças climáticas estão em curso: a tem-
peratura está mais elevada, temporais por toda a parte, vendavais, longas estiagens. 
Mas se no passado as mudanças ocorreram por causas naturais, não podemos dizer o 
mesmo em relação às atuais, porque coincidem com o processo de industrialização 
que se intensificou nos últimos dois séculos.1 

Não há unanimidade na comunidade científica a respeito das causas destas 
mudanças. Para alguns estudiosos do tema, apesar das grandes emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEEs), estas alterações são resultantes de um processo natural do pla-
neta, enquanto grande parcela dos cientistas as relaciona com as atividades empreen-
didas pelo ser humano após a implantação do atual sistema de produção.

De qualquer forma, algumas conseqüências notáveis do aquecimento global 
já podem ser observadas, como o derretimento de geleiras nos pólos e o aumento de até 
dez centímetros no nível do mar, em um século. Os modelos globais de clima projetam 
para o futuro, ainda com algum grau de incerteza, possíveis mudanças em extremos 
climáticos, como ondas de calor, ondas de frio, chuvas intensas e enchentes, estiagens, 
e mais intensos e/ou freqüentes furacões e ciclones tropicais e extratropicais.

Quer, por interferência humana ou pela própria adequação natural dos com-
ponentes do planeta, as consequentes catástrofes naturais têm exigido nos últimos 
tempos dos governantes e sociedades de vários países a instalação de políticas de 
gestão de riscos, baseadas na precaução, prevenção e ação de socorro às vítimas de 
regiões atingidas por ciclones, terremotos e outros desequilíbrios climáticos.  

Nesse sentido, a principal decorrência jurídica 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 riscos vincu-
lados 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 especial-
mente vulnerabilizadas pelo processo de aquecimento global.

3. ConVEnçÕEs, aCordos E tratados sobrE 
Mudanças CliMátiCas

A consolidação de um sistema jurídico capaz de garantir proteção ambien-
tal começa a tomar corpo, a nível mundial, na década de 1970. Alguns fatos ocorren-

1 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia uma nueva modernidad. Tradução: Jorge Navarro; Daniel 
Liménez; Maria Rosa Borras. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1998.
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tes em décadas anteriores mostram que tal iniciativa não se deu de forma original e 
isolada. Ela integra um rol de medidas, de diversos matizes, que demonstram serem, 
as preocupações com o meio ambiente, mais antigas do que comumente se propala: 
i) criação, em 1948, da União Internacional Para a Conservação da Natureza 
(IUCN); ii) início, em 1957, da medição sistemática de dióxido de carbono na at-
mosfera, no observatório de Mauna Loa, no Havaí, tal ano foi declarado pelas Na-
ções Unidas como Ano Geofísico Internacional ; iii) publicação, em 1962, do livro 
Silent Spring de Rachel Carson; iv) expansão, durante as décadas de 1960 e 1970, 
dos movimentos ambientalistas e formação das primeiras organizações não gover-
namentais e partidos políticos (Greenpeace, Partido Verde alemão, Amigos da Terra, 
Earth First, etc); v) publicação do primeiro informe do Clube de Roma, intitulado 
“Os limites do Crescimento”, que abordou os problemas oriundos da acelerada uti-
lização dos recursos naturais no mundo, poucos dias antes da realização da Confe-
rência de Estocolmo de 1972.2 

Ainda em 1972, realizou-se em Estocolmo, Suécia, a Primeira Conferência 
da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem, resultando 
desta uma Declaração que abordou aspectos relacionados à industrialização, explosão 
demográfica e crescimento urbano e seus impactos sobre o meio ambiente. Foram 
criados: o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e a CM-
MAD (Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento).

A Conferência foi polarizada entre países que pregavam o “crescimento 
zero” e países que pugnavam por “crescimento a qualquer custo” e, para sua supe-
ração, foi proposta uma abordagem ecodesenvolvimentista, segundo a qual o pro-
cesso de desenvolvimento exige equacionar eficiência econômica, equidade social e 
equilíbrio ecológico, tendo, como centro das relações, o ambiente e o ser humano. 3

O passo seguinte ficou conhecido como Protocolo de Montreal, concluído 
em 16 de setembro de 1987. A questão central versou sobre substâncias que empo-
brecem a camada de ozônio, tendo sido proposto um tratado internacional sobre o 
tema. 

Segundo Milaré,4 na Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima as evi-
dências científicas sobre a possibilidade de mudança no clima do Planeta levaram o 
PNUMA e a Organização Meteorológica Mundial – OMM – a criar o Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças do Clima – IPCC, durante a Primeira Conferência Cli-
matológica Mundial, realizada em Toronto, no Canadá, em 1988.

Dois anos após a sua criação, durante a Segunda Conferência Climatológica 
Mundial que aconteceu em Genebra, o IPCC publicou seu primeiro relatório (First 

2 FOLADORI, Guilhermo. Limites do desenvolvimento sustentável. Campinas: Editora Unicamp, São 
Paulo: Imprensa Oficial, 2001, p. 114-119.
3 Cf. Disponível em <http://amaliagodoy.blogspot.com/2007/09/desenvolvimento-sustentvel-evoluo_16.
html>. Acesso em: 10 ago. 2011.
4 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 7 
ed. ver. Atual, e reform. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1535.



20 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

Assessment Report), no qual afirmou que a mudança climática representaria de fato 
uma ameaça à humanidade e conclamou os Estados para a adoção de um tratado inter-
nacional sobre o assunto.

Esse relatório resultou em uma decisão da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, no sentido de instituir o Comitê Intergovernamental de Negociação para a 
Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, ao qual encomendou a redação de uma 
convenção-quadro. 

Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que teve como principais objeti-
vos elaborar estratégias e medidas de reversão da degradação ambiental e, ainda, pro-
mover o desenvolvimento sustentável. Na Conferência foram elaboradas uma série de 
documentos, dentre os oficiais, destacam-se: Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento; Convenção sobre a Mudança Climática; Convenção 
sobre a Biodiversidade; Declaração de Princípios sobre o Manejo, a Conservação e o 
Desenvolvimento Sustentável de Florestas e a Agenda 21, documento propositivo de 
implementação do desenvolvimento sustentável.

A declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento contém 27 
princípios e busca estabelecer um novo modelo de desenvolvimento, fundado na uti-
lização sustentável dos recursos ambientais.

A Agenda 21 contém os compromissos com a efetivação do desenvolvimen-
to sustentável a serem implantados nos anos restantes do século XX e no século XXI. 
O documento tem uma pauta bastante abrangente e compreende temas como a preser-
vação dos cursos de água, dos oceanos, da biodiversidade, o problema da desertifica-
ção. Porém, o grande problema da Agenda 21 se refere à sua execução, que demanda 
elevados recursos. Neste ponto os acordos não foram muito conclusivos. 

A Convenção da Biodiversidade foi assinada por 153 países, mas não pelos 
Estados Unidos, enfatiza que conservar a biodiversidade requer financiamentos para 
os países em desenvolvimento; que estes países devem ter acesso à tecnologia para 
explorar sua riqueza biológica; que eles conservem a autoridade para permitir o aces-
so a seus recursos genéticos, devendo, porém, facilitar esse acesso para usos ecologi-
camente corretos.

A Declaração de Princípios sobre o Manejo, a Conservação e o Desenvolvi-
mento Sustentável de Florestas, determina que todos os países deveriam empreender 
esforços para recuperar a Terra utilizando, para tanto, o reflorestamento e a conserva-
ção florestal. 5

Visando estabilizar a emissão de gases de efeito estufa, o  Tratado sobre mu-
danças climáticas determinou que os países reduzissem em 20% as emissões de gases 
de estufa, principalmente CO2, até o ano 2000. A Alemanha comprometeu-se em re-
duzir essas emissões em até 25%. Os EUA e os países árabes se opuseram. 

O aprofundamento da Convenção sobre Mudanças Climáticas resultou na 
elaboração do Protocolo de Kyoto, de 1997, que objetiva a redução da emissão de 

5  Ibidem, p. 1023.
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gases causadores do efeito de estufa. Porém, muitos países desenvolvidos e em desen-
volvimento, em virtude do modelo de produção e consumo estabelecidos, não coloca-
ram em prática as políticas ambientais elaboradas durante esses eventos, 
intensificando o aquecimento global.

3.1 Protocolo de Kyoto
Esse acordo que visa atualizar pontos da Convenção Sobre Mudanças Climá-

ticas, foi assinado em 1997 por 189 nações que se comprometeram em reduzir a emis-
são de gases causadores do efeito estufa em 5%, na comparação com os níveis de 
1990. O principal alvo é o dióxido de carbono (CO2). Especialistas acreditam que a 
emissão desenfreada desse e de outros gases esteja ligada ao aquecimento global, fe-
nômeno que pode ter efeitos catastróficos para a humanidade durante as próximas 
décadas. O Protocolo entrou em vigor em fevereiro de 2005 e prevê que suas metas 
sejam atingidas entre 2008 e 2012, quando ele expira. A intensidade do corte nas emis-
sões de gases poluentes varia de país para país, e só foram obrigadas a se enquadrar na 
regra as nações consideradas desenvolvidas. O Protocolo ganhou seu nome em home-
nagem à cidade japonesa de Kyoto, onde o acordo foi assinado.

Os países em desenvolvimento, como Brasil e Índia, não precisaram se com-
prometer com metas específicas. Segundo o Protocolo, eles são os que menos contri-
buíram para as mudanças climáticas em curso e, por outro lado, tendem a ser os mais 
afetados por elas. Grande parte das nações em desenvolvimento aderiram ao docu-
mento. Como signatários, têm o dever de manter a ONU informada sobre seus níveis 
de emissão e, assim como os demais, desenvolver estratégias de redução.

O documento propõe três mecanismos para auxiliar os países a cumprirem 
suas metas ambientais. O primeiro prevê parcerias entre países na criação de projetos 
ambientalmente responsáveis. O segundo dá direito aos países desenvolvidos comprar 
“créditos” diretamente das nações que poluem pouco. Por fim, o último é o Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo (MDL), conhecido como o mercado de créditos de 
carbono. Esse mercado de créditos de carbono é operado, principalmente, entre as 
empresas de cada país. Há duas maneiras de participar. Na primeira, segue-se os crité-
rios do Protocolo de Kyoto. As empresas criam projetos para reduzir suas emissões e 
os registram na ONU. Caso realmente surtam efeito, vão render os chamados créditos 
de carbono: a cada 1 tonelada de CO2 que o projeto evitar de lançar à atmosfera rende 
1 crédito para a companhia. Os créditos podem ser vendidos a empresas de países que 
já estabeleceram metas de redução para alguns setores industriais - como os da União 
Européia e o Japão. E essas empresas, as compradoras, utilizam o crédito para contri-
buir com as metas de seu país, sem reduzir suas emissões. Na segunda opção, os cré-
ditos são colocados à venda em bolsas independentes, como a Bolsa do Clima de 
Chicago ou a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) brasileira.6 

6 WALKER, Gabrielle; KING, Sir David. O tema quente: como combater o aquecimento global e manter 
as luzes acesas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, p. 169 - 179.
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O Protocolo de Kyoto vai expirar em 2012. No final de 2007, durante a 13ª 
Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em Bali, na Indonésia, os 187 paí-
ses participantes concordaram em iniciar negociações para formular o substituto de 
Kioto, que deverá entrar em vigor em 2013. O novo tratado deve ser negociado, redi-
gido e aprovado até a realização de uma conferência da ONU prevista para ocorrer no 
final de 2009, em Copenhague, na Dinamarca. Para os grupos ambientalistas, este é o 
primeiro teste para saber se a boa vontade demonstrada na Conferência de Bali - onde 
até os Estados Unidos se reintegraram ao debate - realmente persiste. As rodadas são 
fundamentalmente técnicas e irão continuar em junho na cidade de Bonn, na Alema-
nha, em agosto e em dezembro na cidade polonesa de Poznan.

As conversas são conduzidas pela ONU, mais especificamente pela Conven-
ção-Quadro da ONU para a Mudança Climática, em conferências que contam com 
representantes e líderes de diversos países. A União Européia também exerce um pa-
pel de liderança nesse processo. As medidas unilaterais tomadas pelo bloco para dimi-
nuir a poluição poderão servir, nos próximos anos, como parâmetro para os novos 
tratados internacionais que venham a substituir Kyoto.7

As metas instituídas através do Protocolo de Kyoto representam pouco na 
luta contra o aquecimento global, causando um impacto pequeno na mudança do pa-
norama atual. Baseando-se nessa crítica, boa parte dos especialistas se mantém caute-
losa quanto ao novo tratado, na esperança de que seja mais rígido e abrangente. Para 
eles, a falta de adesão dos Estados Unidos enfraqueceu muito a utilidade do acordo, já 
que são, justamente, o país com maiores emissões de gases poluentes do mundo. Por 
outro lado, os defensores do Protocolo apontam que, além da importância de traçar as 
linhas gerais para os próximos acordos, Kyoto foi essencial para que diversas nações 
e empresas tenham transformado em lei as metas de redução, tornando concretas as 
ações ambientais neste âmbito.8 

As Convenções, Tratados e Acordos acima podem ser tidos como anteceden-
tes de Lei da Política Nacional para as Mudanças Climáticas, a seguir abordada.

4. lEi da PolÍtiCa naCional Para as Mudanças 
CliMátiCas – lEi n. 12.187/2009.

A Lei de Política Nacional para as Mudanças Climáticas, sancionada em 28 
de dezembro de 2009, pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, compromete o 
país com as alterações do clima através da institucionalização da meta brasileira para 
a redução dos gases de efeito estufa (GEE). 

A citada lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e 
estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.

Segundo o art. 3º da lei, a PNMC e as ações dela decorrentes serão executa-
das sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública 

7 WALKER, Gabrielle; KING, Sir David. Op. Cit. p. 169-179. Nota 6. 
8 Ibidem. p. 169- 179.
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e observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do 
desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns.

O princípio das responsabilidades comuns será aplicado de forma diferencia-
da no âmbito internacional. 

O projeto de lei que instituiu a Política Nacional de Combate às Mudanças 
Climáticas foi encaminhado pelo Governo ao Congresso Nacional em 2008. Naquele 
ano o Ministro de Estado do Meio Ambiente apresentou, durante a 14ª Conferência das 
Partes (COP), em Poznan, na Polônia, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima9. 

O citado Plano não estabelece metas de redução do desmatamento e sim ob-
jetivos voluntários. De modo que não há uma ligação com os compromissos formais 
da Convenção do Clima, o que resulta em flexibilização dos objetivos. E mais, a que-
da no desmate da Amazônia não é de 40%, como enfatiza o documento, porque a ar-
gumentação, articulada em torno dos números do desmate entre 2006-2009, “é relativa 
a uma linha de base que é a taxa média de desmatamento no período 1996-2005, quan-
do o desmatamento médio era de 19.508km²/ano tornando o alvo de 40% para 1996-
2005 igual a 11.705km²/ano”. Assim, a permissão para o quadriênio 2006-2009, seria 
de 11.705 km²/ano que, multiplicado por quatro, totaliza 46.819 km². E como o des-
matamento realizado entre os anos de 2006-2008 chegou a 38.740 km², restaram 
8.079 km² para serem derrubados em 2009. Esses números permitem concluir que, 
oficialmente, ainda se permite o desmatamento a níveis gigantescos (PNMC)10.

O objetivo proposto para o desmatamento da floresta Amazônica para o pró-
ximo quadriênio (2010-2013) é de 30% abaixo do registrado no período imediatamen-
te anterior (2006-2009), ou 30% de 46.819 km²/ano distribuídos em quatro anos. 
Dessa forma, a permissão oficial para o desmate seria de 8.193 km²/ano. Para os anos 
compreendidos entre 2014-2017, aplicando a redução dos 30% em relação à média 
anterior, temos a quantia de 5.735 km²/ano. Desse modo, se somarmos a concessão 
oficial para o desmate no período entre 2009-2017, chega-se à cifra de 80.112 km² de 
floresta derrubada, o equivalente a três Bélgicas (PNMC, 2011) 11.

A média, nesses nove anos, daria 8.901 km²/ano, apontando um aumento em 
relação a 2009, quando oficialmente se tolerava a derrubada de 8.193 km²/ano. De 
modo que, num aparente passe de mágica, o “objetivo” de redução de 40% acaba re-
sultando em aumento efetivo no desmatamento. O PNMC propõe “desmatamento 
zero ilegal” para a Floresta Amazônica a partir de 2017. Mas esse enunciado equivale 
a abrir uma brecha para o desmate de cunho legal, que o próprio PNMC presume ser 
da ordem de 5.000km²/ano. Observa-se ainda que há brechas na legislação atual que, 
manipuladas, permitem derrubadas de até 20% das áreas das propriedades legalizadas 
em solo amazônico (PNMC, 2011) 12.

Ao contrário do Plano Nacional lançado em 2008, a Lei da Política Nacional 
de Mudanças Climáticas incentiva a promoção e o desenvolvimento de pesquisas e a 

9 http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/213, acessado em set. 2011.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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difusão de tecnologias, processos e práticas que minimizem a mudança do clima por 
meio da redução de emissões humanas e por sumidouros de gases de efeito estufa. Se-
gundo seu artigo 12, teremos o compromisso nacional de ações de mitigação das emis-
sões de GEE que abatam entre 36,1% e 38,9% de nossas emissões projetadas até 2020. 

A PNMC introduz a previsão de utilização de instrumentos financeiros e eco-
nômicos para promover ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, como 
medidas fiscais e tributárias fomentadoras da redução das emissões e da remoção de 
GEE, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem 
estabelecidos em lei específica, além de serem disponibilizadas linhas de crédito e fi-
nanciamento de agentes financeiros públicos e privados.

Observamos que a atuação do Poder Judiciário deverá ser pautada pela per-
cepção ampliada de que os danos ambientais contribuem para a mudança global do 
clima no planeta, rompendo-se a abordagem isolada que normalmente norteia a toma-
da das decisões. O marco normativo da justiça ambiental serve de fundamento à res-
ponsabilidade 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 fenô-
menos climáticos (enchentes, desabamentos, estiagem, etc.), por serem aqueles inte-
grantes da parcela mais pobre e marginalizada da população.

4.1 Princípios
A Lei da Política Nacional sobre Mudanças do Clima tem como princípios:

4.1.1 Precaução

O princípio da precaução visa à tomada de medidas assecuratórias contra os 
riscos no caso de incerteza científica. De acordo com o Princípio 15 da Declaração do 
Rio Sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento: 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá 
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 
científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental (ONU, 1992).
  
A precaução atua no caso de não conhecimento acumulado acerca dos efeitos 

das ações humanas sobre o equilíbrio ecológico e a saúde das pessoas.
No caso das mudanças climáticas, apesar de todos os indicativos já levan-

tados e apresentados no segundo capítulo, pairam desconhecimentos sobre o futuro 
da humanidade no Planeta. Por tal motivo, a falta de certeza científica sobre os efei-
tos que o acúmulo de GEE na atmosfera ocasionará sobre o clima global é motivo 
para a ação estatal tanto na diminuição de poluentes, quanto na adoção de medidas 
protetivas.
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4.1.2 Prevenção

A concepção de crescimento linear, contínuo, vem sendo contestada por es-
tudos publicados em relatórios da ONU, da Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico ou Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 
Econômicos (OCDE), da UNESCO, FAO e outras organizações.13 

Essas informações asseguram que, segundo os padrões atuais de produção e 
consumo, não obstante as gritantes desigualdades, a humanidade consome um quarto 
a mais dos bens de que o planeta pode efetivamente disponibilizar. O processo de 
globalização tende a padronizar um estilo de vida baseado no consumo excessivo por 
parte de 20% da humanidade, aumentando os gastos destes recursos14.

Tais indicativos demostram que há dados suficientes para que os Estados 
atuem não somente com vistas à diminuição da quantidade de GEE lançados na at-
mosfera, mas também, na prevenção que os efeitos do aquecimento ocasionam sobre 
a qualidade de vida das pessoas.

Estratégias para a proteção da segurança das pessoas que se encontram em 
áreas vulneráveis são exemplos da aplicação deste princípio.

4.1.3 Participação cidadã

O direito ao Meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no artigo 
225 da Constituição Federal nasce da valorização da pessoa humana e da consciência 
de que, não havendo meio ambiente, não haverá vida. Com o slogan da qualidade de 
vida, o excessivo consumo de recursos naturais causa problemas ambientais que não 
afetam somente a população que os consome, mas a todos, através da contaminação 
das águas, envenenamento do solo, urbanização irregular e depredante, efeito estufa e 
outros tantos desastres que provocam o desequilíbrio ecológico. O acesso ao meio 
ambiente equilibrado, tanto para as gerações presentes como as futuras, requer que a 
lei seja cumprida através da participação de todos os cidadãos e do Poder Público.15

4.1.4 Desenvolvimento sustentável

Desenvolvimento sustentável pode ser tido como aquele que proporcione 
acesso igualitário aos recursos naturais às presentes e futuras gerações.

A Lei da PNMC tem como um dos princípios norteadores a busca da compa-
tibilização do desenvolvimento econômico, com a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas e com a proteção do equilíbrio ambiental.

13 VOYNET, Dominique. Que limites e que tipo de desenvolvimento? UNESCO: 2007, p. 35.
14 Como ilustração, alguns exemplos: gastam-se 11 toneladas de materiais naturais não renováveis para 
produzir um único microcomputador e 32 quilos de materiais naturais não renováveis e 8.000 litros de água 
na produção de um único jeans (VOYNET, 2007, p. 35-36).
15 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (org). Constituição Federal interpretada.  Barueri, SP: Manole, 
2010, p. 136.
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Cabe mencionar, com base em Winter16, que o desenvolvimento sustentável 
há que se pautar em critérios de sustentabilidade forte, ou seja, deve-se privilegiar 
sempre o viés ecológico, por ser a base material para o desenvolvimento econômico e 
social, pois como ressalta o citado autor, a biosfera pode viver sem a humanidade, o 
contrário é impensável.

4.1.5 Responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este 
último no âmbito internacional

A internacionalização do capital veio acompanhada do aumento da desi-
gualdade entre países ricos e pobres. As discussões em torno do aquecimento glo-
bal ao longo de mais de 20 anos trouxeram importantes questões para a pauta 
mundial. Discute-se a relação crescimento econômico e suas conseqüências am-
bientais e também a dependência tecnológica de alguns países em relação a outros 
mais desenvolvidos.

Por tais motivos, as providências para a minimização das conseqüências do 
aquecimento global, devido o processo de industrialização, que apresenta níveis altos 
de emissão de gás carbônico e demais gases causadores do efeito estufa, devem ser 
repartidas de acordo com o grau de contribuição de cada país para a atual situação e a 
capacidade de cada um para os aportes financeiros necessários à solução ou minimi-
zação dos efeitos do aquecimento do globo.

É claro que, no campo interno cabe ao Estado e aos cidadãos a busca de me-
lhores condições de salubridade ambiental. Na seara internacional, os países mais de-
senvolvidos têm uma dívida histórica para com os demais e por isso, devem ter maior 
participação, principalmente de cunho financeiro, para a reversão da situação atual.

4.2  objetivos da lei da Política nacional sobre 
Mudanças do Clima

São objetivos da Lei da Política Nacional sobre Mudanças do Clima: 

I) A compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção 
do sistema climático para as gerações presentes e futuras, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável. 

II) A redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às 
suas diferentes fontes:  note-se que a Lei é clara quando utiliza o verbo redu-
zir. Este não pode ser tomado como sinônimo de balancear a quantidade des-
tes gases na atmosfera. Todas as fontes devem progressivamente diminuir a 
quantidade de GEE que lançam na atmosfera.

16 WINTER, Gerd. Desenvolvimento sustentável, OGM e responsabilidade civil na União Europeia. 
Campinas: Millennium Editora, 2009.
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III) o fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito 
estufa no território nacional: segundo o inciso IX do artigo 2º da Lei da Política 
Nacional sobre Mudança do Clima, sumidouro é todo o processo, atividade ou 
mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor 
de gás de efeito estufa. De acordo com o C&T Brasil17, sumidouros constituem-
se em quaisquer processos, atividades ou mecanismos, incluindo a biomassa e, 
em especial, florestas e oceanos, que têm a propriedade de remover aerossóis ou 
precursores de gases de efeito estufa da atmosfera. Podem constituir-se também 
de outros ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos.
OS Sumidouros não se confundem com os reservatórios de GEE, já que estes 
são componentes do sistema climático no qual ficam armazenados os chama-
dos gases de efeito estufa ou um precursor de um gás de efeito estufa.
JUNTAMENTE com a redução da emissão, a Lei visa ao incremento dos 
sumidouros, que serão responsáveis pela captação dos GEEs.

IV) A implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do 
clima pelas três esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos 
agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular 
aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos: O objetivo 
pode ser divido, para fins de análise, em duas partes: 

IV.I) A primeira está relacionada com o comando constitucional que determi-
na às três esferas da Federação o dever de zelar pela qualidade do meio am-
biente (art. 225, caput, da CF/88). Para tanto, na repartição de competências, 
o legislador constituinte optou pela instituição de um sistema de responsabi-
lidades e atividades comuns entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, conforme artigo 23 da Carta Maior.
CABE, assim, às três esferas a implementação de medidas para promover a 
adaptação à mudança do clima. Em se tratando de competência comum, mes-
mo com a publicação da Lei Complementar 140/2011, que determina a forma 
de cooperação entre a U nião e os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbito nacional, impõe-se a opção pela adoção da regra que melhor proteja 
o meio ambiente ou o bem jurídico tutelado.18

IV.II) A segunda parte está relacionada à participação comunitária. A lei de-
termina a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou be-

17 Disponível em: <ftp://ftp.mct.gov.br/Biblioteca/10348%20-%20Diagn%F3stico%20de%20C&T%20
no%20Brasil.pdf>.Acesso: 18 abi 2012
18 Alguns Estados e Municípios da Federação já aprovaram leis estabelecendo políticas estaduais e 
municipais para as mudanças climáticas, como, por exemplo: Santa Catarina (Lei 14.829/09); São Paulo 
(Lei 13798/09); Amazonas (Lei 3135/07) e o Município de São Paulo (Lei 530/08).
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neficiários, em particular daqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos 
adversos das mudanças climáticas.

V) O reconhecimento das diversidades física, biótica, demográfica, econô-
mica, social e cultural das regiões do País na identificação das vulnerabilida-
des à mudança do clima e na implementação de ações de mitigação e 
adaptação: As ações mitigadoras e de adaptação devem, segundo o objetivo 
em tela, levar em consideração que o Brasil é um país de dimensões conti-
nentais e marcado por realidades totalmente distintas.
UMA determinada ação pode ser extremamente eficaz para a região da Ama-
zônia e não ser adequada para o Estado de Santa Catarina, por exemplo. 
Dessa forma, as políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas de-
vem partir de um diagnóstico de cada região, bioma, microbacia, etc., para 
poder ter sucesso.

VI) A prevenção, conservação e recuperação dos recursos ambientais, com 
particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Na-
cional: De acordo com a definição conferida pela Lei 6938/81 (art. 3º, V) são 
considerados recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superfi-
ciais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os ele-
mentos da biosfera, a fauna e a flora. Tal objetivo impõe na adoção de 
políticas para as mudanças climáticas medidas que previnam a degradação 
dos recursos naturais e/ou promovam a recuperação daqueles que já se en-
contram comprometidos, em especial.
A lei objetiva um tratamento diferenciado para os grandes biomas naturais 
considerados Patrimônio Nacional, quais sejam: a Floresta Amazônica Bra-
sileira, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-grossense, a Serra do Mar e a Zona 
Costeira (CF/88, art. 225, § 4º). É claro que, a proteção dos recursos ambien-
tais não pode se restringir aos que se encontram em tais biomas.

VII) A consolidação e a expansão das áreas legalmente protegidas e o incen-
tivo aos reflorestamentos e a recomposição da cobertura vegetal em áreas 
degradadas: Esse objetivo visa, em um primeiro momento, consolidar e ex-
pandir as áreas legalmente protegidas. A Constituição Federal no § 1º, I, do 
art. 225, determina ser dever do Estado definir, em todas as unidades da Fe-
deração, espaços territoriais especialmente protegidos. 
OS espaços especialmente protegidos são partes do território que devido a 
funções ecológicas, hidrológicas, geomorfológicas que exercem recebem 
maior proteção da lei.
DENTRE tais espaços, destacam-se os definidos no Código Florestal (Lei 
4771/65): as áreas de preservação permanente e as reservas legais. 
COMO se verificou, uma das formas de combate aos efeitos adversos que o 
acúmulo de GEE na atmosfera causam sobre o macro-clima é trabalhar o micro-
clima. Especialistas indicam a criação de ilhas verdes e reservatórios de água no 
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espaço urbano como medida para amenizar os picos de temperatura. E os espa-
ços especialmente protegidos têm grande importância estratégica neste contexto.
VERIFICA-SE, no entanto, uma tentativa de diminuição, via lei, da extensão 
das áreas de preservação permanente. Tal intento, quando analisado à luz da 
Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, soa como um absurdo ju-
rídico, totalmente desprovida de amparo constitucional e em dissonância com 
as necessidades impostas pelos problemas ambientais de segunda geração.
O incentivo aos reflorestamentos e a recomposição da cobertura vegetal em 
áreas degradadas deve ser um instrumento auxiliar às medidas que os princí-
pios do poluidor-pagador e da reparação impõem. Qualquer incentivo gover-
namental que visa aumentar a qualidade do meio ambiente é, a princípio, 
bem vindo. Desde que, não im porte em uma dupla oneração à comunidade.
ASSIM, parece improvável que aquele que tenha degradado o meio ambien-
te receba incentivos com o intuito de reparar o dano ocasionado. 

VIII) O estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de 
Emissões – MBRE: O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões é resultado 
de uma iniciativa conjunta do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC) e da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), visando 
estruturar a negociação em bolsa de créditos de carbono, oriundos de projetos de 
MDL. O mercado, lançado em São Paulo em 6 de dezembro de 2004, é o primei-
ro desse tipo em um país em desenvolvimento. O MBRE tornou-se  operacional 
em setembro de 2005 com um Banco de Projetos, que pretende dar visibilidade 
e facilitar a comercialização de Projetos de MDL (potenciais e já estruturados).19

ANALISADOS o histórico, os princípios e os objetivos da Lei da Política 
Nacional sobre Mudanças Climáticas, passa-se à ponderação acerca da sua 
atualidade e compatibilidade enquanto proposta de resolução de problemas 
ambientais de segunda geração.

5. aVanços E EQuÍVoCos da lEi da PolÍtiCa 
naCional sobrE Mudanças CliMátiCas 
na rEsoluçÃo dE uM tÍPiCo ProblEMa 
aMbiEntal dE sEGunda GEraçÃo

Os problemas ambientais de segunda geração estão relacionados às conse-
quências e implicações causadas pela poluição, desmatamentos, destruição da camada 
de ozônio e depredação da biodiversidade, causando assim, alterações climáticas atra-
vés das ações sobre o ambiente.

19 Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE. Disponível em: <http://www.mudancasclimaticas.
andi.org.br/content/mercado-brasileiro-de-reducao-de-emissoes-mbre>. Acesso em: 11 out 2011.
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Segundo Giddens:

A mudança climática é a dimensão mais urgente, mais grave e mais profunda 
da crise ambiental do século XXI. É urgente porque resta pouco tempo para 
estabilizar a concentração de gases de efeito estufa em níveis aceitáveis na 
atmosfera. É grave porque aumenta significativamente a desertificação, 
a crise de recursos hídricos e a crise da biodiversidade. [...] destrói muita 
infraestrutura existente, traz grandes prejuízos às atividades econômicas e 
afeta com severidade as populações pobres do planeta. 20

 Com base em Canotilho21, pode-se afirmar que os problemas ecológicos de se-
gunda geração estão ligados a uma noção global dos efeitos combinados e duradouros da 
degradação do meio ambiente, que necessitam de uma sensitividade ecológica mais sistê-
mica e cientificamente ancorada como meio adequado ao enfrentamento de seus efeitos.

Segundo o autor, os problemas ambientais atuais são decorrentes de efeitos 
combinados dos vários fatores de poluição e das suas implicações globais e duradouras 
sobre o equilíbrio ecossistêmico do planeta e sobre os interesses das gerações futuras22. 

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 estabelece um sistema de tute-
la que visa coibir tanto a emissão de poluentes (o que pode ser considerado como 
forma de diminuição de um típico problema de primeira geração), como os efeitos 
causados pela degradação (considerados em si, desafios ecológicos de segunda gera-
ção), comprometendo o Poder Público e a coletividade no desiderato de preservar e 
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 
e ecossistemas. (art. 225, §1º, I). 

Importante relatar ainda que os problemas ecológicos de segunda geração, 
considerados efeitos colaterais do uso indevido e indiscriminado do meio ambiente, 
encontram no direito ambiental formas de controle e gerenciamento de seus riscos. O 
princípio da precaução é exemplo das preocupações atuais dos operadores deste ramo 
do direito, já que visa a proteção do meio ambiente mesmo em situações de incerteza 
científica quanto aos efeitos da atuação humana.

Percebe-se que há uma imposição constitucional para que os riscos ambien-
tais sejam geridos com o intuito de que se previnam danos ambientais futuros para 
garantir um meio ambiente mais equilibrado e que as próximas gerações o recebam 
com melhores ou, ao menos, não piores condições do que a que hoje se encontra. 

O paradoxo do direito ambiental basicamente consiste em sua principal fun-
ção, ou seja, se antecipar aos danos futuros, prevenindo-os e tomando medidas para 
evitá-los, fazendo cumprir seus princípios e processos vigentes. 

20 GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 10.
21 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 (orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2007. p. 1-3.
22 Ibidem. p. 1-3.
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Ainda assim, em muitos dos casos que envolvem questões de risco, perigo, 
ou mesmo de dano ambiental, não há conhecimento científico, nem experiência jurí-
dica anteriores suficientes para ser tomada em consideração como precedente. Para 
tanto, o direito ambiental deve criar um instrumental jurídico suficientemente comple-
xo, para lidar com a incerteza das conseqüências futuras de determinadas atividades, 
com as dificuldades probatórias atinentes aos danos presentes ou futuros e com o con-
trole e a regulação das inovações tecnológicas. Portanto, pode-se constatar a formação 
de uma justiça transtemporal, fundada em direitos e obrigações intergeracionais (para 
as gerações futuras). 

Percebe-se um compromisso implícito com as gerações futuras. Cabe assim 
analisar, no campo das mudanças climáticas, se os princípios e os objetivos da Lei da 
Política Nacional sobre Mudanças do Clima estão conformes estes novos anseios do 
jusambientalismo.

Foram listados acima os princípios da Lei da Política Nacional sobre Mudan-
ças do Clima a precaução, a prevenção, a participação cidadã, o desenvolvimento 
sustentável, e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, no âm-
bito internacional.

Tais princípios denotam um olhar para o futuro por parte do legislador, pois 
o estabelecimento de deveres precaucionistas, aliados à participação de todos os afe-
tados pelas mudanças climáticas, por si só, não representariam avanço algum.

Todavia, a novidade da Lei reside no fato de criar responsabilidades comuns, 
de todos, do Estado e dos cidadãos, porém diferenciadas, principalmente no âmbito 
internacional. Tal princípio possibilita, em tese, que sejam atribuídas aos países que 
mais se beneficiaram e se beneficiam economicamente do lançamento na atmosfera de 
GEEs, maiores exigências de metas de redução e de transferência de tecnologias lim-
pas aos países em desenvolvimento.

Tal lógica está de acordo com os principais documentos internacionais elabo-
rados sobre o tema. Resta saber de que forma este princípio será aplicado aos demais 
Estados.

Foram indicados como objetivos da Lei da Política Nacional sobre Mudan-
ças do Clima: i) a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a pro-
teção do sistema climático para as gerações presentes e futuras, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável; ii) a redução das emissões antrópicas de gases de efeito 
estufa em relação às suas diferentes fontes; iii) o fortalecimento das remoções antró-
picas por sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional; iv) a implemen-
tação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas três esferas da 
Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais inte-
ressados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus 
efeitos adversos; v) o reconhecimento das diversidades física, biótica, demográfica, 
econômica, social e cultural das regiões do País na identificação das vulnerabilidades 
à mudança do clima e na implementação de ações de mitigação e adaptação; vi) a 
prevenção, conservação e recuperação dos recursos ambientais, com particular aten-
ção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional; vii) a consolidação 
e a expansão das áreas legalmente protegidas e o incentivo aos reflorestamentos e a 
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recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas e; viii) o estímulo ao desen-
volvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE. 

Dentre os objetivos, os ligados à redução e à remoção por sumidouros dos 
GEEs são de natureza instrumental e não apresentam, necessariamente, o caráter de 
objetivo. 

O objetivo maior da lei é, por um lado, fazer com que o Brasil diminua a sua 
contribuição para o agravamento do aquecimento global. Para tanto, reduzir o lança-
mento de GEEs e aumentar a capacidade de captação parecem ser medidas óbvias, já 
previstas, inclusive, em documentos internacionais. Por outro lado, preparar o Brasil 
para os efeitos decorrentes do aquecimento global soa como uma novidade desejável 
e necessária. Basta mencionar as catástrofes ambientais que assolam todos os Estados 
da Federação e vitimizam uma considerável parcela da população.

Nesse passo, a implementação de medidas adaptativas à mudança do clima 
pelas três esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes eco-
nômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente 
vulneráveis aos seus efeitos adversos que levem em consideração as diversidades físi-
ca, biótica, demográfica, econômica, social e cultural das regiões do País na identifi-
cação das vulnerabilidades à mudança do clima e na implementação de ações de 
mitigação e adaptação representa, sem dúvida, o principal avanço introduzido pela Lei 
neste trabalho analisada.

4. ConClusÕEs artiCuladas

4.1 O aquecimento global e as mudanças climáticas dele advindas consti-
tuem-se, na atualidade, nos maiores desafios para a humanidade, em função 
dos riscos que comportam e das consequências que importarão ao equilíbrio 
ambiental, à segurança alimentar, à manutenção das espécies e à vida. 

4.2 A combinação de vários fatores de poluição, as implicações globais e 
duradouras sobre o equilíbrio ecossistêmico do planeta e sobre os interesses 
das gerações futuras fazem com que os efeitos das mudanças climáticas se-
jam um típico problema ambiental de segunda geração.

4.3 A estrutura dos princípios – precaução, prevenção, participação cidadã, 
desenvolvimento sustentável e responsabilidades comuns, porém diferencia-
das no âmbito internacional – e dos objetivos – compatibilização do desen-
volvimento econômico-social com a proteção do sistema climático; redução 
das emissões antrópicas de gases de efeito estufa; fortalecimento das remo-
ções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa; a implementação 
de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas três esferas 
da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e 
sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente 
vulneráveis aos seus efeitos adversos; reconhecimento das diversidades físi-
ca, biótica, demográfica, econômica, social e cultural das regiões do País na 
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identificação das vulnerabilidades à mudança do clima e na implementação 
de ações de mitigação e adaptação; prevenção, conservação e recuperação 
dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais 
tidos como Patrimônio Nacional; consolidação e expansão das áreas legal-
mente protegidas e o incentivo aos reflorestamentos e a recomposição da 
cobertura vegetal em áreas degradadas e, por fim, estímulo ao desenvolvi-
mento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – indicam que Lei da 
Política Nacional sobre Mudanças do Clima avança no sentido de propor 
medidas capazes de, em certa medida, amenizar tanto as consequências 
quanto os efeitos do aquecimento global, logo.

4.4 Não obstante, dadas as implicações globais e complexas inerentes ao 
tema, tem-se a noção de que uma Lei de uma Nação não é capaz, por si só, 
de reverter o atual quadro climático mundial.
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1. introduçÃo 
Meio ambiente é o espaço onde se encontram os recursos naturais, inclusive 

aqueles já transformados ou degenerados1. Não obstante, conforme acrescenta Cristia-
ne Derani, esse conceito não pode ser reduzido aos elementos tais como ar, água e 
terra, e sim deve ser considerado inclusive como o “conjunto das condições de exis-
tência humana, que integra e influencia o relacionamento entre os homens, sua saúde 
e seu desenvolvimento”.

Desse modo, a proteção ambiental apresenta uma dupla dimensão: a defesa 
do meio ambiente como bem autônomo e como pressuposto da vida humana2. Este 
último aspecto, antropológico, refere-se à necessidade de um patamar mínimo de qua-
lidade ambiental para o exercício da vida humana em níveis dignos, pois o equilíbrio 
ecológico constitui pré-requisito do gozo dos direitos fundamentais mais essenciais, 
como os direitos à vida e à saúde3 4. 

1 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 52.
2 LEITE, José Rubens Morato; PILATI, Luciana Cardoso; JAMUNDÁ, Woldemar. Estado de direito ambiental no 
Brasil. In: KISHI, Sandra A. S.; SILVA, Solange T. da; SOARES, Inês V. P. (Org.). Desafios do direito ambiental no 
século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 618.
3 CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio ambiente e direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2010. p. 448; SARLET, 
Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: estudos sobre a constituição, os 
direitos fundamentais e a proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 90.
4 Não se olvida que a natureza possui um valor intrínseco, chamado de valor de existência, decorrente do 
simples fato de ela existir, de subsistir em suas características inerentes, independentemente de qualquer 
utilidade que possa proporcionar.  No entanto, não se pode dissociá-la completamente do aspecto humano, 
uma vez que o homem dela faz parte e sua própria existência está a ela vinculada.
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É preciso considerar também que a concretização de uma qualidade de vida 
satisfatória está intrinsecamente relacionada à forma como a sociedade apreende e 
transforma seus recursos, ou seja, como desenvolve sua atividade econômica5. O ho-
mem não é elemento externo ao meio ambiente, está nele compreendido como parte 
de um conjunto de relações econômicas, sociais e políticas construídas a partir da 
apropriação dos bens naturais, que se transformam em recursos essenciais para a vida 
humana em quaisquer de seus aspectos6.

Todavia, com o crescimento da população mundial e desenvolvimento da 
produção e do consumo, a pressão sobre a natureza aumentou muito além de sua ca-
pacidade de relisiência, seja pelo uso cada vez mais intenso dos recursos naturais, seja 
pela quantidade de resíduos nela descartados. 

Dadas as atuais proporções do desastre ambiental e as consequências que já 
afligem tanto o meio natural quanto o homem, é preciso frear tamanha degradação e, 
para isso, torna-se imprescindível compatibilizar desenvolvimento econômico com a 
proteção ambiental, utilizando-se racionalmente os recursos naturais. 

Se a atividade produtiva não se adequar a esses limites, além de comprome-
ter o meio ambiente como bem autônomo e a sobrevivência digna das atuais e futuras 
gerações, ela mesma terá que cessar, pela falta dos recursos que lhe são necessários e 
fornecidos pela natureza.

Em razão disso, o Direito busca organizar a maneira pela qual a sociedade se 
utiliza dos recursos naturais7, estabelecendo limites à atividade predatória do ser hu-
mano. Não com o intuito de impedir o crescimento econômico, mas apenas com o 
objetivo de balizar o modo como ele deve ocorrer, indicando que o desenvolvimento 
sustentável é a diretriz a guiar as atividades humanas, inclusive as econômicas8.

Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer9 afirmam que a Constituição Federal de 1988 
optou por um capitalismo socioambiental (ou economia socioambiental de mercado), 
voltada a compatibilizar, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável, a livre ini-

5 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 224.
6 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 9.
7 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 3.
8 Como enfatiza Juarez Freitas, o desenvolvimento aparece de modo expresso na Constituição, 
mas a sustentabilidade desponta como um princípio constitucional-síntese a guiá-lo, porque o 
único desenvolvimento que interessa é aquele que se constitui mutuamente com a sustentabilidade. 
Sustentabilidade, segundo o autor, vai além do conceito atualmente limitado de ser a capacidade da geração 
presente de suprir suas necessidades sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas. Para 
o autor, “trata-se do princípio constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, 
com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do 
desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, 
inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, 
no presente e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância homeostática 
com o bem de todos”, entendida a homeostase como a capacidade biológica e institucional de promover 
o reequilíbrio dinâmico. FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2011. p. 15; 40-41; 50.
9 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: estudos sobre a 
constituição, os direitos fundamentais e a proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011. p. 125.
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ciativa, a autonomia privada e a propriedade privada com a proteção ambiental e a jus-
tiça social, como se pode depreender dos princípios que regem a ordem econômica10.

A Constituição estabelece um poder-dever em relação ao meio ambiente. 
Confere a todos o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
e, simultaneamente, impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo11. 
Há o compartilhamento de responsabilidades e obrigações que cabem não só ao Esta-
do, mas também aos particulares, pessoas físicas ou jurídicas12. 

Compete a todos a defesa do meio ambiente, entretanto, na prática são neces-
sários incentivos às condutas privadas de proteção ambiental para que aquela deixe de 
ser uma norma abstrata e se concretize, sobretudo no tocante às atividades econômi-
cas. A proteção ambiental não é o objetivo principal da empresa, o que torna necessá-
ria alguma pressão para que ela mude seu comportamento. 

Ao responder à pressão (do mercado, dos consumidores, dos stakeholders 
etc) quanto à proteção do meio ambiente, o agente busca o fazer de modo com que as 
boas condutas ambientais praticadas possam lhe agregar valor. Para isso, adota estra-
tégias relacionadas à sua reputação e fidelização de clientes, acesso a mercados com 
demandas específicas e certificação ambiental, por exemplo.

Com isso, a empresa atende ao interesse social de proteção do meio ambiente 
e também ao seu objetivo de lucro, o que se torna um estímulo para que continue a agir 
dessa forma. Assim, é relevante analisar mecanismos que promovam essas condutas 
particulares benéficas ao meio ambiente, que podem ser muito eficientes para a tentati-
va de se compatibilizar desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental.

O trab  alho se propõe a investigar como a certificação de produtos decorren-
tes da atividade agrária, em especial, contribui para a proteção ecológica. Busca ana-
lisar também como o Estado pode interferir na utilização desse instrumento a fim de 
garantir a efetividade da defesa do meio ambiente.

2. EXtErnalidadEs PositiVas da atiVidadE 
aGrária

As externalidades, ou efeitos externos ao mercado, consistem nos efeitos 
sociais secundários da produção ou do consumo, que podem tanto ser positivos (repre-

10 “O princípio da defesa do meio ambiente conforma a ordem econômica (mundo do ser), informando 
substancialmente os princípios da garantia do desenvolvimento e do pleno emprego. Além de objetivo, em 
si, é instrumento necessário – e indispensável – à realização do fim dessa ordem, o de assegurar a todos 
existência digna. Nutre também, ademais, os ditames da justiça social. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo – diz o art. 225, caput”. GRAU, Eros Roberto. A 
ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 256.
11 Art. 225. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm>. Acesso em: 20 ago. 2011. 
12 Acrescentam Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer: “Afinal de contas, todos somos reféns dos danos 
ambientais decorrentes das mudanças climáticas, assim como todos somos, em maior ou menor medida, 
responsáveis pela reversão de tal problema ambiental” SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, 
Tiago. Direito constitucional ambiental: estudos sobre a constituição, os direitos fundamentais e a proteção 
do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 154.
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sentando ganhos para os terceiros), como negativos (implicando perdas para os tercei-
ros). Em qualquer das situações, está presente a característica comum de não serem 
espontaneamente consideradas: quem causa obstáculos a outrem não os paga, quem 
cria benefícios a outrem não é compensado13.

As externalidades positivas produzidas pela empresa agrária estão ligadas ao 
conceito de multifuncionalidade da agricultura, pelo qual a atividade agrária desem-
penha outras funções além da produção de bens agrícolas e agroalimentares. O con-
ceito compreende questões não-comerciais, relacionadas às ideias de preservação 
ambiental e de paisagens, bem-estar dos animais, estímulo ao emprego rural, manu-
tenção cultural e desenvolvimento sustentável14. 

Trata-se da noção de um espaço rural multifuncional, com função econômi-
ca, ecológica e sócio-cultural, que não deve ser entendido somente como simples ge-
rador de desenvolvimento econômico, mas sim abrangendo outros aspectos, 
relacionados sobretudo à necessidade de que o desenvolvimento seja um processo 
controlado, atento ao equilíbrio social e biológico15.

O espaço rural multifuncional presta serviços ambientais cuja quase totalida-
de é indispensável à preservação de um ecossistema e, em última análise, à própria 
qualidade de vida do homem, não podendo ser providos por meios alternativos caso 
não exista a manutenção e proteção de certas áreas. Dessa forma, os benefícios gera-
dos são positivos e, também, essenciais, fazendo com que interesse à sociedade que 
continuem a ser produzidos16.

Percebe-se, então, que é possível e necessário que a atividade agrária promo-
va o desenvolvimento econômico em consonância com o equilíbrio biológico. Como 
pondera Flavia Trentini17, o desenvolvimento sustentável deve disciplinar todas as 
atividades produtivas e de modo particular a agrária, a qual necessita da utilização de 
muitos recursos naturais para a sua prática.

Deve-se considerar que a geração das externalidades positivas ambientais 
interessa à coletividade como um todo, mas representa também custos para aquele que 
as produz, que podem fazer com que a proteção deixe de ser realizada em níveis satis-
fatórios ao interesse social.

13 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política 
comunitária do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 32.
14 WATANABE, Kassia; SCHMIDT, Carla Maria. A multifuncionalidade da agricultura e suas externalidades 
positivas para o desenvolvimento local. In: XLVI CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 2008, Rio Branco. Anais eletrônicos. 
Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/9/930.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2011. p. 2.
15 TRENTINI, Flavia. Teoria geral do direito agrário contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2012. p. 45.
16 Nesse sentido: “os serviços do ecossistema têm algumas características que o tornam extremamente 
importantes economicamente. Provavelmente a maior importância é que é pouco provável que possamos 
desenvolver substitutos para a maioria desses serviços, incluindo a capacidade de proporcionar o habitat 
adequado para os seres humanos. Nós pouco entendemos como esses serviços são gerados, e não temos 
conhecimento de todos eles” (tradução nossa). DALY, Herman; FARLEY, Joshua. Ecological economics: 
principles and applications. Washington, DC: Island Press, 2004. p. 106.
17 TRENTINI, Flavia. Teoria geral do direito agrário contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2012. p. 45.
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Ana Nusdeo18 se refere às externalidades positivas como benefícios circulan-
do extramercado19. A partir disso, a autora chama atenção para o fato de que a própria 
conceituação do termo externalidade deixa claro que se trata de um tema interdiscipli-
nar localizado na fronteira de disciplinas como a economia, a ecologia e o direito, 
passando pela gestão de políticas públicas. 

Considerando-se, assim, que o problema não se restringe ao campo do direi-
to, possíveis soluções devem ser estudadas a partir da natureza (complexa) da questão 
que se apresenta. Por isso, junto ao aspecto jurídico, é preciso analisar as implicações 
econômicas das externalidades positivas.

2.1 assimetria de informação e custos de transação
Para realizar ações que colaboram positivamente para a proteção ambiental, o 

agente econômico incorre em variados custos, desde o custo direto para implementá-
las, até custos indiretos porque essas ações podem limitar de alguma forma o desempe-
nho de sua atividade econômica (por exemplo, a manutenção de espaços protegidos 
dentro da propriedade, os quais não poderão ser utilizados para a produção agrícola). 

Além disso, surgem custos derivados de uma assimetria de informação, pois o 
mercado não consegue transportar naturalmente as informações necessárias para a per-
cepção das externalidades positivas por outros agentes econômicos e consumidores20. 

Ou seja, a informação de que o processo produtivo ocorreu associado à pro-
teção ambiental, que gerou despesas ao proprietário – as quais poderiam justificar o 
pagamento de um valor superior pelo bem ou serviço, que englobasse o ganho social 
– não são transmitidas pelo mercado. Consequentemente, surgirão custos de transação 
para eliminar tal assimetria, pois obter (ou fazer com que alguém obtenha) informação 
implica custos.

De acordo com Ronald Coase21, nem os mercados nem a organização interna 
da firma funcionam a custo zero, e os custos de transação22 derivam de assimetrias de 

18 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O uso de instrumentos econômicos nas normas de proteção ambiental. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 101, p. 357-378, jan./ dez. 
2006. p. 359.
19 Nesse sentido, Maria Aragão explica: “A denominação efeitos externos ao mercado é compreensível, 
porque se trata de transferência de bens ou prestações de serviços fora dos mecanismos do mercado. São 
transferências por meios não económicos na medida em que não lhes corresponde qualquer fluxo contrário 
de dinheiro. Sendo transferências ‘a preço zero’, o preço final dos produtos não as reflecte, e por isso não 
pesam nas decisões de produção ou consumo, apesar de representarem verdadeiros custos ou benefícios 
sociais decorrentes da utilização privada dos recursos comuns”. ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. 
O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do ambiente. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1997. p. 33.
20 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 91.
21 COASE, Ronald H. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, v. 3, p.1-20, oct. 1960.
22 “Os custos de transação são os custos de troca. Uma troca tem três etapas. Primeiro, um parceiro 
de troca tem de ser localizado. Trata-se de encontrar alguém que queira comprar o que você está 
vendendo ou vender o que você está comprando. Em segundo lugar, uma barganha deve ser atingida 
entre os parceiros de troca. uma barganha é alcançada por meio de negociação bem sucedida, que inclui a 
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informação que dificultam a negociação dos direitos de propriedade. Segundo a Teoria 
da Nova Economia Institucional (NEI), que tem Coase como expoente, os custos de 
transação no mundo real são positivos e são influenciados pelo papel das instituições. 
As instituições formam o ambiente institucional, composto pelas regras formais e in-
formais e são quem determina a alocação dos direitos de propriedade.

Para o presente trabalho, a importância dos custos de transação decorre do 
fato de que, quando há externalidades, o preço de um determinado bem não reflete o 
real custo da sua produção para a sociedade, não há uma eficaz delimitação do direito 
de propriedade. Na medida em que esses custos não são refletidos nos preços, levam 
à não-percepção da escassez do determinado fator de produção, no caso os recursos 
naturais, e, por conseqüência, à sua excessiva utilização23.

A análise dos mecanismos utilizados pelo agente econômico para internali-
zar as externalidades positivas e diminuir custos de transação permite entender a influ-
ência do ambiente institucional na prática do agente. E, com isso, podem ser estudadas 
formas de incentivo a essas condutas privadas a fim de garantir que a proteção am-
biental continue a se realizar e, até mesmo, seja incrementada.

2.2 internalização pelo agente econômico
De acordo com Maria Cecília Lustosa24, os fatores institucionais são impor-

tantes estímulos para que o agente realize investimentos ambientais e, segundo a au-
tora, são quatro os principais fatores que induzem esse comportamento: a 
regulamentação estatal; a pressão dos consumidores finais e intermediários; a pressão 
dos stakeholders, exercida por diversos grupos, desde populações residentes na vizi-
nhança de um empreendimento poluidor até parlamentares e sociedade civil organiza-
da; e a pressão dos investidores.

A empresa procura moldar seu comportamento de acordo com esse ambiente 
institucional e de maneira a auferir algum benefício. Dessa forma, o meio ambiente 
tem se tornado uma nova variável introduzida no gerenciamento dos negócios25. O 

elaboração de um acordo. Em terceiro lugar, depois que uma barganha tiver sido alcançada, deve ser 
aplicada. aplicação envolve monitorar o desempenho das partes e punir violações do acordo. Podemos 
chamar as três formas de custos de transação correspondentes a esses três passos de uma troca: (1) custos de 
pesquisa [search costs], (2) custos de negociação [bargaining costs], e (3) custos de aplicação [enforcement 
costs]” (tradução nossa). COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law & Economics. 5th ed. Boston: Addison-
Wesley, 2008. p. 91-92.
23  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O uso de instrumentos econômicos nas normas de proteção ambiental. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 101, p. 357-378, jan./ dez. 
2006. p. 359.
24  LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira. Industrialização, meio ambiente, inovação e competitividade. In: 
MAY, Peter Hermann; LUSTOSA, Maria Cecília; VINHA, Valéria da (Org.). Economia do meio ambiente: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. p. 164-165.
25  GIORDANO, Samuel Ribeiro. Gestão ambiental no sistema agroindustrial. In: ZYLBERSZTAJN, 
Decio; NEVES, Marcos Fava (Org.). Economia e gestão dos negócios agroalimentares: indústria de 
alimentos, indústria de insumos, produção agropecuária, distribuição. São Paulo: Pioneira, 2001. p. 267.
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agente responde à pressão pela proteção ecológica, mas ao mesmo tempo faz com que 
esta lhe agregue valor, ou seja, internaliza as externalidades positivas que produz.

Adota um modelo de gerenciamento denominado gestão ambiental, um con-
junto de medidas e procedimentos bem definidos e adequadamente aplicados que vi-
sam a reduzir os impactos de um empreendimento sobre o meio ambiente26. 

Trata-se, na verdade, de um dever legal, pois a exigência do desenvolvimen-
to da atividade econômica de modo compatível com a defesa do meio ambiente per-
meia todo o ordenamento jurídico27. No entanto, como lembra Clarissa D’Isep, não se 
pode negar o caráter criativo do mercado, que faz de um dever também uma atividade 
lucrativa, ao utilizar essa postura de proteção ambiental para influenciar a reputação 
da empresa na sociedade e no mercado.

Um dos objetivos do agente econômico é a fidelização de clientes28. A fideli-
zação está ligada à questão da qualidade, tomada esta em seu sentido amplo, desde o 
processo produtivo até o produto em si. As organizações devem se adaptar à demanda 
que exige especificidades do produto (por exemplo, que o processo produtivo tenha 
ocorrido atento a certas exigências de proteção ambiental), aprender a lidar com o 
mercado que passou a exigir cuidados com o meio ambiente.

A fidelização traz o cliente externo para dentro da empresa29. Pois a produção 
passa a ocorrer conforme as determinações dos clientes, para criar o valor desejado 
por eles – no caso, o valor ambiental – e atender à demanda específica. 

Antes que a fidelização ocorra, no entanto, há um custo de transação para 
identificar os clientes que procuram produtos com aqueles determinados atributos. A 
fim de diminuir esse custo, o agente pode adotar padrões de referência, que facilitam 
a coordenação entre as partes, uma vez que reduzem os custos de aquisição da infor-
mação sobre o produto e limitam situações sujeitas ao chamado “risco moral” (moral 
hazard)30, criadas pela falta de informação dos compradores e pela possibilidade de 
que os vendedores dissimulem problemas de qualidade31.

26 GIORDANO, Samuel Ribeiro. Gestão ambiental no sistema agroindustrial. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; 
NEVES, Marcos Fava (Org.). Economia e gestão dos negócios agroalimentares: indústria de alimentos, 
indústria de insumos, produção agropecuária, distribuição. São Paulo: Pioneira, 2001. p. 261.
27 Podem ser citados os principais dispositivos que assim dispõe: art. 225 e art.170, incisos III e VI da 
Constituição Federal; art. 2º da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) e art.51, XIV, do 
Código de Defesa do Consumidor.
28 “No contexto empresarial, cliente fiel é aquele que está envolvido, presente; aquele que não muda 
de fornecedor, e mantém consumo freqüente, optando por uma organização em particular, sempre que 
necessita de um determinado produto ou similar”. BOGMANN, Itzhak Meir. Marketing de relacionamento: 
estratégias de fidelização e suas implicações financeiras. São Paulo: Nobel, 2002. p. 21.
29 BOGMANN, Itzhak Meir. Marketing de relacionamento: estratégias de fidelização e suas implicações 
financeiras. São Paulo: Nobel, 2002. p. 24.
30 Denomina-se risco moral ou moral hazard a possibilidade de ação oportunista de uma das partes da 
transação que detém informação privilegiada sobre o bem ou serviço transacionado, e tira proveito em 
detrimento de sua contraparte.
31 FARINA, Elisabeth M. M. Q. Padronização em sistemas agroindustriais. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; 
SCARE, Roberto Fava (Org.). Gestão de qualidade no agribusiness: estudos e casos. São Paulo: Atlas, 
2003. p. 20.
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Como exemplo de padronização pode-se citar a ISO série 1400032, constitu-
ída por uma série de padrões destinados a fornecer às empresas um sistema para ge-
renciar o impacto ambiental que elas possam causar33.

Entretanto, quando a padronização torna-se insuficiente para atender às ne-
cessidades dos agentes e consumidores ou quando passa a ser muito complexa, exigin-
do certificados que comprovem os padrões estabelecidos, é preciso dar um passo a 
frente, adotando-se a certificação34. Conforme apresenta Elisabeth Farina, quando os 
compradores não podem verificar por si próprios o atendimento a padrões de qualida-
de desejada, torna-se necessária a certificação da presença de atributos específicos e 
desejados dos produtos35.

3. CErtiFiCaçÃo aMbiEntal

A marca de certificação, também chamada de marca de garantia, possui a 
função de atestar a composição de um produto devido à presença de elementos que 
ofereçam certo nível de qualidade ou que o produto foi elaborado segundo um deter-
minado procedimento ou método de fabricação36.  

Segundo o art. 123 da Lei de Propriedade Industrial 37, a marca é usada para 
distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diver-
sa. A marca de certificação, mais especificamente, é usada para atestar a conformidade 
de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, nota-
damente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Para que ocorra a certificação é necessário um regulamento com determina-
ções claras e objetivas sobre as especificações técnicas das características a certificar, 
de maneira a possibilitar a adequada supervisão pelo titular da marca (entidade certi-
ficadora), bem como medidas de controle e sanções a serem impostas pelo titular em 
caso de descumprimento38.

A certificação serve ao controle de qualidade e de conformidade técnica ao 
conjunto de especificações precisas que atestem determinado padrão exigido pela en-

32 Norma editada pela International Organization for Standardization, que possui 110 países associados, 
com sede em Genebra na Suíça. No Brasil, ela é representada pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).
33 GIORDANO, Samuel Ribeiro. Gestão ambiental no sistema agroindustrial. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; 
NEVES, Marcos Fava (Org.). Economia e gestão dos negócios agroalimentares: indústria de alimentos, 
indústria de insumos, produção agropecuária, distribuição. São Paulo: Pioneira, 2001. p. 276.
34 NASSAR, André Meloni. Certificação no agribusiness. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SCARE, Roberto 
Fava (Org.). Gestão de qualidade no agribusiness: estudos e casos. São Paulo: Atlas, 2003. p. 31.
35 FARINA, Elisabeth M. M. Q. Padronização em sistemas agroindustriais. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; 
SCARE, Roberto Fava (Org.). Gestão de qualidade no agribusiness: estudos e casos. São Paulo: Atlas, 
2003.  p.21
36 TRENTINI, Flavia. Teoria geral do direito agrário contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2012. p. 81.
37 BRASIL. Lei n. 9279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L9279.htm>. Acesso em 24 mar. 2012.
38 UZCÁTEGUI, A. A marca de certificação e suas particularidades. Revista da Associação Brasileira da 
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 68, p. 3-10, jan./ fev. 2004.
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tidade certificadora, que pode ser pública ou privada, sem interesse direto no produto 
atestado. Mas, além da função de garantir certos atributos, a marca de certificação 
atualmente constitui parte integrante e estratégica do capital intelectual da empresa39, 
sendo um diferencial do agente econômico no mercado.

A certificação ambiental é um instrumento de mercado capaz de influenciar a 
demanda por meio da sinalização e garantia de que um processo produtivo cumpre 
certos requisitos previamente estabelecidos no que diz respeito à não-agressão ambien-
tal. Com isso, diferencia determinado processo produtivo, certificado, dos demais pro-
cessos existentes em um dado setor, agregando valor frente a uma demanda qualificada40.

3.1	 Certificação	ambiental	e	internalização	de	
externalidades positivas

A certificação constitui um importante mecanismo para internalizar as exter-
nalidades positivas ambientais, uma vez que reconhece as atividades realizadas pelo 
agente econômico em benefício do meio ambiente e com isso lhe possibilita transacio-
nar com outros agentes que exijam esse tipo de conduta “verde” da outra parte.

Esse instrumento está relacionado à teoria da mercantilização do meio ambien-
te elaborada por Ronald Coase41, denominada também de teoria da extensão do merca-
do, a qual incorpora a este último o meio ambiente, atribuindo-lhe preços. Os sujeitos 
privados negociam seus interesses em um sistema de direitos de propriedade, buscando 
a internalização eficiente das externalidades42. Isto é, delimita-se o direito de proprieda-
de de forma a nele incluir os fatores ambientais, para que possam ser transacionados.

Dessa forma, é possível eliminar por meio da negociação a divergência entre 
custos privados e custos sociais, que decorre do fato de ao mercado só interessar a 
transação de bens aos quais corresponda um direito de propriedade definido43. 

Logo, para que o bem possa ser incorporado ao mercado é preciso que corres-
ponda a um direito de propriedade bem delimitado, pois ele é que será transacionado. 
Segundo Yoram Barzel44, para que os direitos a um ativo sejam completa ou perfeita-
mente delineados, tanto seu proprietário quanto outros indivíduos potencialmente inte-
ressados no ativo devem conhecer plenamente todos seus atributos estimados.

Surge, então, a necessidade de que as externalidades positivas sejam reco-
nhecidas, valoradas e, com isso, incorporadas ao bem, refletindo em seu valor; o que 

39 UZCÁTEGUI, A. A marca de certificação e suas particularidades. Revista da Associação Brasileira da 
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 68, p. 3-10, jan./ fev. 2004.
40  CARVALHO, Luiz Souza Lima da Silva. Desenvolvimento responsável: abordagens e implicações da 
certificação ambiental do setor sucroalcooleiro brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2010. p.24.
41 COASE, Ronald H. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, v. 3, p.1-20, oct. 1960.
42 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 92.
43 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política 
comunitária do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 37-38.
44 BARZEL, Yoram. Economic analysis of property rights. New York: Cambrige University Press, 1997. p. 4.
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elimina a assimetria de informação e diminui custos de transação. Pois se esse atribu-
to não for bem definido a ponto de poder ser transacionado, o agente deixará de forne-
cer os benefícios sociais decorrentes da proteção ambiental.

Os preços não refletem adequadamente o valor dos serviços ambientais45 
prestados, ou seja, o mercado falha na valoração adequada da conservação biológica46 
e, uma vez que se torne mais vantajosa para o agente produzir sem se preocupar com 
o meio ambiente, haverá a degradação.

A certificação ambiental é um instrumento eficiente para estimular a proteção 
ecológica, pois diminui ou elimina essa assimetria informacional. A oferta do produto 
será realizada já com a informação de que ele possui determinados atributos, garanti-
dos pela certificação. Esses benefícios ambientais passarão a fazer parte do direito de 
propriedade a ser transacionado.

Isso reduz os custos de transação, uma vez que, ao fornecer informação qua-
lificada, facilita a coordenação entre as partes. De tal maneira, aquele produto passará 
a ser reconhecido e procurado no mercado por conter as características específicas 
certificadas, será diferenciado de outros produtos não submetidos à certificação. Devi-
do a essa diferenciação e acesso a mercados que valorizam o produto certificado, o 
agente é estimulado a manter a proteção ambiental praticada.

É difícil determinar se por meio da certificação o agente é diretamente remu-
nerado pelas externalidades positivas que gerou, se há um pagamento direto pelos 
benefícios. Mas é certo que, mesmo que indiretamente, a empresa ganha com a certi-
ficação, pois esta lhe permite atuar em    que demandam cada vez mais produtos e 
serviços cujo processo produtivo tenha ocorrido em observância da proteção ecológica. 

Os “selos verdes” da certificação surgem como resposta à falha de mercado 
representada pela assimetria de informação. Paulo Furquim de Azevedo47 diz que um 
dos problemas que desta decorrem é a seleção adversa, que “elimina do mercado os 
produtos de boa qualidade porque o vendedor não consegue convencer o comprador 
sobre a qualidade do produto”. 

O vendedor exigirá um alto valor para a transação do bem de alta qualidade 
e o comprador, ignorante quanto à alta qualidade, aceita pagar somente o valor corres-

45 Dentre as práticas de produção agrícola consideradas adequadas à produção sustentável, podem-se 
citar: conservação do solo e água, conservação da biodiversidade (manutenção de áreas florestais nativas, 
conservação e replantio de espécies vegetais nativas, manutenção das áreas de preservação permanentes, 
proibição e fiscalização rigorosa do corte de matas nativas), utilização de práticas agronômicas saudáveis, 
reciclagem de matérias-primas rurais, educação ambiental, dentre diversas outras. GIORDANO, Samuel 
Ribeiro. Gestão ambiental no sistema agroindustrial. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava 
(Org.). Economia e gestão dos negócios agroalimentares: indústria de alimentos, indústria de insumos, 
produção agropecuária, distribuição. São Paulo: Pioneira, 2001. p. 265-266.
46 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O papel dos mercados e dos direitos de propriedade na proteção 
ambiental, 2008. Disponível em: <http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/Nusdeo_Portuguese.pdf>. 
Acesso em: 14 jan. 2012. p. 3-4.
47 AZEVEDO, Paulo Furquim de. Economia dos contratos. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel 
(Org.). Direito & Economia: análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. p. 122-123.
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pondente à qualidade esperada, que seria inferior. Assim, somente o bem de qualidade 
inferior – no caso, aquele cujo processo produtivo não esteve atento às condições 
ambientais – será comercializado e o outro será excluído do mercado, o que não ocor-
reria se houvesse a certificação a atestar as características do produto.

E, além de atuar como redutora da assimetria informacional, é preciso acres-
centar que, uma vez obtido um certo grau de conhecimento e reputação, a marca de 
certificação fará que outros produtores queiram ajustar-se a esses mesmos padrões e 
dela fazer uso48. Consequentemente, a certificação ambiental é um importante instru-
mento para contribuir com uma significativa melhora da qualidade dos produtos, no 
tocante à proteção do meio ambiente.

Ademais, a empresa que desenvolve práticas de proteção ambiental a médio 
e longo prazo pode vir a se tornar mais competitiva no mercado, à medida que essa 
conduta estimula a inovação e modernização dos processos produtivos, fomentando o 
uso de tecnologias mais limpas49. O que, repita-se, é desejável segundo o ideal de de-
senvolvimento sustentável.

4. FunçÕEs do Estado na CErtiFiCaçÃo

Realizadas as ponderações acima, verifica-se que o próprio mercado pode 
atuar como sinalizador para a adoção de ações ambientais positivas pelos agentes 
econômicos, a partir de instrumentos como a certificação, uma vez que esta possibi-
lita – e algumas vezes é a té mesmo requisito para – o atendimento de demandas es-
pecíficas. 

A empresa responde aos estímulos do mercado porque possui interesses eco-
nômicos, já que a própria razão de existência de uma empresa privada é o lucro50. No 
entanto, ao mesmo tempo em que satisfaz interesses privados passa a atender também 
ao interesse coletivo de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Em razão disso, o Estado pode intervir por meio de incentivos para orientar 
a atuação dos agentes, garantindo e otimizando uma prática privada gratificante tanto 

48 SENIOR, Alexa et al. Responsabilidad ambiental: factor creador de valor agregado en las organizaciones. 
Revista de Ciencias Sociales, Maracaibo, n. 3, v. 13, p. 484-494, dic. 2007. Disponível em: <http://www.
scielo.org.ve/pdf/rcs/v13n3/art09.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2012. p. 488.
49 SENIOR, Alexa et al. Responsabilidad ambiental: factor creador de valor agregado en las organizaciones. 
Revista de Ciencias Sociales, Maracaibo, n. 3, v. 13, p. 484-494, dic. 2007. Disponível em: <http://www.
scielo.org.ve/pdf/rcs/v13n3/art09.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2012. p. 486.
50 Nesse sentido, Clarissa D’Isep afirma que “(...) uma gestão empresarial que se preze, isto é, que faça jus às 
características econômicas, vai se adequar à legislação ambiental e, se possível, dela extrair a lucratividade, 
que, numa versão capitalista, será ‘socializando os custos e privatizando o lucro’. Não se pretende dizer que 
a empresa não deva obter lucro e se tornar social, mesmo porque, ao obtê-lo, ela já exerce um papel social, 
pois garante a sua sobrevivência (e, conseqüentemente, garante empregos, hoje o maior desafio do sistema 
capitalista). Tampouco pretendemos externar que ela deva socializar os prejuízos. Apenas descrevemos as 
suas características”. D’ISEP, Clarissa Ferreira Machado. Direito ambiental econômico e a ISO 14000. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 43.
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ao investidor quanto à sociedade51. Pode impulsionar as empresas à certificação, seja 
a partir de apoio e incentivos a adotarem certificações privadas ou criando ele mesmo 
selos próprios.

Nos sistemas de certificação há três atores principais, o Estado, as empresas 
e as associações. Ao Estado pode competir o papel de executor e coordenador, mas 
nem sempre, pois a certificação pode ser realizada por instituições privadas, geralmen-
te associações. 

Por outro lado, sempre cabe ao poder público o papel de agente regulamen-
tador52. Pois ao Estado cumpre garantir o ambiente institucional, algumas vezes por 
meio de regulamentações específicas para cada sistema de certificação, outras vezes, 
regulamentações gerais que servem de balizamento para a certificação53. 

A garantia é dada pelo titular da marca, a entidade certificadora, mas é neces-
sário que as autoridades públicas desempenhem papel de vigilância do cumprimento 
do regulamento de utilização da marca e das características que ela garante54. Cabe a 
ele auxiliar o setor privado na certificação e monitorar os resultados ao consumidor55.

Além da função de regulamentador, há que se considerar o papel do Estado de 
fomento das condutas privadas desejáveis socialmente. É preciso pensar a forma como o 
direito age na mudança de perspectiva da apropriação dos recursos naturais para o desen-
volvimento econômico56, para que passe a agir de maneira preventiva, e não só repressiva.

Tendo em vista o panorama da degradação do meio ambiente e estado de 
alerta em que se encontra a população mundial, é premente que o direito abandone o 
caráter retardatário diante da questão ambiental e suas incertezas adjacentes, passando 
a agir segundo os princípios da precaução e da prevenção57.

Por isso, é papel fundamental do Estado direcionar a concretização da prote-
ção ambiental, sobretudo quando ela não for efetuada espontaneamente pelos indiví-
duos – o que pode ocorrer se, em razão da não internalização das externalidades 
positivas e do ineficiente mecanismo de coerção estatal, o agente optar por abandonar 
as práticas ambientais que as geram.

51 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 149.
52 “O direito é sistema aberto e, como é influenciado pelo meio que o produz não pode ignorar que, quando 
agentes econômicos atuam, criando para si novas formas de relacionamento, elas devem ser captadas pelo 
ordenamento que disporá quanto à eficácia dos efeitos”. SZTAJN, Rachel. Ensaio sobre a natureza da 
empresa: organização contemporânea da atividade. Tese (Concurso de de provimento do cargo de Professor 
Titular) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. p. 9.  
53 NASSAR, André Meloni. Certificação no agribusiness. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SCARE, Roberto 
Fava (Org.). Gestão de qualidade no agribusiness: estudos e casos. São Paulo: Atlas, 2003. p. 41-42.
54 UZCÁTEGUI, A. A marca de certificação e suas particularidades. Revista da Associação Brasileira da 
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 68, p. 3-10, jan./ fev. 2004.
55 NASSAR, André Meloni. Certificação no agribusiness. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SCARE, Roberto 
Fava (Org.). Gestão de qualidade no agribusiness: estudos e casos. São Paulo: Atlas, 2003. p. 44.
56 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 103.
57 Marcelo Abelha Rodrigues distingue simplificadamente os princípios da precaução e da prevenção: 
“Previne-se contra o dano que se conhece. Precave-se contra o risco desconhecido”. RODRIGUES, 
Marcelo Abelha. Instituições de direito ambiental. v. 1. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 134.
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Cabe ao direito se adaptar segundo as conjunturas que se apresentam, dialogan-
do permanentemente com as mudanças sociais58, sempre em busca de dar a efetiva tutela 
aos interesses sociais. Para isso, é necessário abandonar a postura predominantemente 
repressiva do Estado, pois se pode constatar empiricamente que ela não tem sido plena-
mente eficaz. O dever do Estado de proteger o meio ambiente engloba também o dever 
de evitar riscos, adotando uma postura preventiva, que se antecipe ao dano ambiental59. 

O direito ambiental deve ir além do mero poder de polícia, uma vez que pode 
exercer a função de orientar as forças produtivas em uma determinada direção, menos 
agressiva ao meio ambiente. 

Conforme afirmam Robert Cooter e Thomas Ulen60, uma das questões mais 
importantes na economia de bem-estar61 é a derivação de uma função de bem-estar so-
cial, que agrega preferências individuais em preferências sociais. A partir dessa ideia 
é que o Estado deve atuar, intervindo na ordem econômica de maneira a estimular 
condutas privadas que coadunem com a defesa do meio ambiente, ele deve “convidar” 
o agente a uma opção de agir convergente com o interesse social62.

Esse tipo de intervenção representa a preocupação estatal com uma eficiência 
dinâmica do sistema, intervindo no mercado de modo a causar-lhe distorções, alterá-
lo, interferir no seu funcionamento, a fim de fazer com que os resultados produzidos 
deixem de ser apenas os naturais ou espontâneos, para se aperfeiçoarem às metas 
ambientais fixadas63.

Ao poder público importa a promoção da certificação porque existe o interes-
se coletivo pelo fato de que colabora para o cumprimento das normas ambientais. 
Como bem elucida Luiz Carvalho64, a relação da certificação ambiental com a legisla-
ção é auxiliar, uma vez que a regulação da primeira gera o enquadramento da ativida-
de produtiva na segunda, e a supera. Desse modo, a coordenação entre as duas é 
benéfica; são independentes, mas os objetivos/consequências as unem.

58  ALTMANN, Alexandre. A função promocional do direito e o pagamento pelos serviços ecológicos. 
Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 13, n. 52, p. 11-26, out./ dez. 2008. p. 23.
59  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: estudos sobre a 
constituição, os direitos fundamentais e a proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011. p. 183.
60  COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law & Economics. 5th ed. Boston: Addison-Wesley, 2008. p. 47.
61  Claramente optada pela Constituição Federal de 1988, que traz como um dos objetivos fundamentais 
da República a promoção do bem-estar social (art. 3º, IV) e, mais a frente, declara que a ordem econômica 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170). BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm>. Acesso em: 20 ago. 2011.
62  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 14. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2010. p. 147-148.
63  NUSDEO, Fábio. Fundamentos para uma codificação do Direito Econômico. Tese (Concurso de 
provimento do cargo de Professor Titular) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1993. p. 25-26.
64  CARVALHO, Luiz Souza Lima da Silva. Desenvolvimento responsável: abordagens e implicações da 
certificação ambiental do setor sucroalcooleiro brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 25.
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Dentre outros fatores, os critérios fixados para a certificação tomam a legis-
lação ambiental existente como linha base, piso a partir do qual ser partirá. Por isso é 
importante contar com a presença do Estado no processo, apoiando a criação e conso-
lidação de um sistema de certificação65.

Ressalte-se, ainda, que a certificação é um instrumento de grande permeabi-
lidade no mercado, já que o agente facilmente enxerga vantagens econômicas em se 
certificar, como o acesso a determinados mercados. Por isso, é muito eficiente na alte-
ração de comportamentos do setor produtivo, fazendo com que estes se tornem mais 
adequados aos objetivos das políticas ambientais.

Ao criar incentivos à certificação, o Estado reconhece os benefícios sociais 
produzidos a partir de ações privadas e proporciona ao agente econômico condições 
para que essas externalidades positivas continuem a ser geradas. E, assim, cumpre seu 
papel de garantidor de um ambiente institucional que promove a proteção ambiental.

5. ConClusÕEs artiCuladas

5.1 A certificação diminui a assimetria de informação, pois sinaliza e garante 
certos atributos do produto. Com isso, reduz também os custos de transação, 
uma vez que, ao fornecer informação qualificada, facilita a coordenação en-
tre as partes.
 
5.2 Por meio da certificação, o agente econômico internaliza as externalida-
des positivas ambientais, que passam a compor o direito de propriedade a ser 
transacionado. A variável ambiental agrega, então, valor ao produto.

5.3 A partir da internalização das externalidades positivas e consequente van-
tagem econômica do agente, este é impulsionado a manter sua conduta bené-
fica ao meio ambiente, a qual lhe ensejou a certificação. Dessa forma, ao 
mesmo tempo em que satisfaz interesses privados, a certificação passa a 
atender também ao interesse coletivo de proteção ambiental.

5.4 Cabe ao Estado intervir para orientar as práticas privadas convergentes 
com o interesse social. A certificação deve ser incentivada pelo poder públi-
co, pois é um instrumento de grande permeabilidade no mercado e, por isso, 
pode ser muito eficiente para induzir o comportamento do setor produtivo de 
modo adequado aos objetivos das políticas ambientais.

65 CARVALHO, Luiz Souza Lima da Silva. Desenvolvimento responsável: abordagens e implicações da 
certificação ambiental do setor sucroalcooleiro brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 81.
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Resumo
Este artigo tem o objetivo de propor uma interpretação do direito ao bem 

viver como elemento capaz de ampliar e fortalecer a proteção conferida pelo conceito 
de direito ao meio ambiente atualmente aceito. Para isso, fez-se uso da pesquisa bi-
bliográfica e jurisprudencial. Discutiu-se que, no contexto de um Estado plurinacio-
nal, uma abordagem antropocêntrica e ocidentalizada garante uma proteção 
insuficiente aos bens ambientais, e que a dignidade da vida não envolve apenas o bem 
estar e a qualidade de vida dos seres humanos. Concluiu-se que uma leitura conjugada 
do artigo 225 com o artigo 231, ambos da Constituição Federal, permitiriam um nível 
de proteção suficiente, marcado por um delineamento de um direito ao bem viver, que 
passaria a integrar a definição de direito ao meio ambiente. 

Palavras-chave: Estado Plurinacional; bem viver; dignidade da vida. 

Abstract
This paper aims to propose an interpretation of the right to good living as an 

element capable of broadening and strengthening the protection afforded by the con-
cept currently accepted to the right to environment. For this, it was used the literature 
and search case. It was discussed that, in the context of a Plurinational State, an an-
thropocentric approach ensures a westernized and insufficient protection to environ-
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mental goods, and that the dignity of life is not just the well-being and quality of life of 
human beings. It was concluded that an interpretation of article 225 with article 231, 
both of the Federal Constitution, would allow a sufficient level of protection, marked 
by a recognition of a right to good living, which would integrate the definition of right 
to the environment. 

Keywords: Plurinational State; good living; dignity of life. 

1. introduçÃo

Não é difícil constatar que vivenciamos hoje um contexto de crise, seja ana-
lisando a esfera global, seja verificando as mesmas características em uma esfera lo-
cal. Essa crise se manifesta de diversas maneiras: na economia, onde passa a haver 
questionamentos sobre a própria viabilidade do sistema econômico difundido; no as-
pecto ecológico, especialmente em decorrência dos riscos climáticos globais e suas 
consequências, bem como dos desmatamentos, queimadas, e outros danos causados 
pela ação antrópica, eventos estes que, vistos cumulativamente, são capazes de afetar 
toda a dinâmica da vida e da diversidade no planeta; e nas próprias relações humanas 
e sociais, onde se verifica cada vez um maior afastamento e menor preocupação com 
o outro ser humano, com a valorização de aspectos culturais, enfim, onde se privilegia 
o individualismo, em detrimento da convivencialidade. 

Diante desse contexto de crises, torna-se clara a necessidade de adoção de 
instrumentos que favoreçam a proteção da durabilidade da vida, e da própria dignida-
de. Sendo assim, o próprio reconhecimento de um direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, tal como exposto no texto da Constituição Federal de 1988 – em 
seu artigo 225 –, é de fundamental importância para assegurar reflexamente padrões 
de qualidade de vida e bem estar para a população, o que é, afinal, o objetivo do dis-
positivo constitucional acima mencionado. 

No entanto, um conceito de direito ao meio ambiente no qual a delimitação 
de seu conteúdo é influenciada apenas pela visão ocidental dominante, é insuficiente 
para assegurar uma proteção satisfatória para as futuras gerações em uma sociedade 
pluralista, tal qual a vivenciada atualmente. Tampouco é capaz de assegurar a proteção 
da própria dignidade da vida, entendida não em seu sentido puramente antropocêntri-
co (dignidade da pessoa humana), mas reconhecendo todas as formas de vida como 
dotadas de um valor em si mesmo. 

Nesse sentido, houve o reconhecimento, nas novas Constituições do Equador 
e da Bolívia, do direito a um bem viver, como alternativa visando restabelecer as rela-
ções entre o ser humano e a natureza a partir das contribuições de aspectos culturais 
milenares dos povos originários daqueles países, que tradicionalmente foram inviabi-
lizados e deslegitimados pelos detentores do poder, na tentativa de fazer prevalecer 
uma sociedade monocultural e homogeneizada.  

Este artigo tem por objetivo propor uma interpretação do direito ao bem vi-
ver como elemento capaz de ampliar e fortalecer a proteção conferida pelo conceito 
de direito ao meio ambiente atualmente aceito. 
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Tal proposta é relevante na medida em que favorece a proteção de uma rea-
lidade digna sob uma perspectiva culturalmente diferenciada, tendo em conta esses 
aspectos ao tratar de direito ao meio ambiente, de modo a possibilitar, assim, uma 
leitura compatível com a necessária proteção da dignidade da vida. 

2. Estados PlurinaCionais E idEntidadEs

A compreensão do direito ao meio ambiente não pode estar dissociada da 
realidade social e cultural na qual um determinado povo está inserido, uma vez que o 
ser humano, como todos os seres vivos que habitam o planeta, é parte dele, interagin-
do e modificando sua realidade física. Cada povo, por meio de sua cultura, entende e 
estabelece relações diferenciadas com os espaços que habita, bem como com os seres 
(humanos ou não) com os quais interage. 

Apesar dessas considerações, sabe-se que o processo de globalização viven-
ciado atualmente tende a mitigar essas características capazes de diferenciar cada cul-
tura, apresentando mesmo uma forte tendência homogeneizadora, e instalando o que 
se pode chamar de “cultura de massa”, ditada pelos países ocidentais desenvolvidos.  

Tal tendência de homogeneização reflete-se inclusive no Direito e na organi-
zação do Estado. A realidade dos países da América do Sul, tomados aqui em análise 
devido à significativa diversidade social e cultural que apresentam dentro do mesmo 
território, demonstra que, desde sua formação, a tão pretendida homogeneidade e uni-
dade funcionou como um instrumento que permitiu manter a dominação econômica, 
política, social e cultural2. 

Como resposta a essa prática, países como o Equador e a Bolívia estão em 
processo de transformação dessa estrutura institucional, a fim de considerar a diversi-
dade dos povos, culturas e processos históricos, e ainda, as diferentes formas de con-
ceber e exercer o direito e a democracia. Há, então, um enfrentamento das estruturas 
dominantes do Estado, a fim de trazer à discussão lógicas, racionalidades e conheci-
mentos distintos3. 

As Constituições do Equador e da Bolívia passam a reconhecer, portanto, 
que tais Estados são caracterizados como plurinacionais, e o sentido dessa afirmação 
perpassa todo o texto constitucional, em ambos os casos. Assim, conforme afirma 
Fernández4, a declaração de plurinacionalidade não é um mero adjetivo formulado ao 

2 WALSH, Catherine. Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-
epistémicas de refundar el Estado. In: Tabula Rasa. n. 9, 2008, pp. 131-152. Disponível em <http://www.
scielo.org.co/pdf/tara/n9/n9a09.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2012. p. 134. 
3 WALSH, Catherine. Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-
epistémicas de refundar el Estado. In: Tabula Rasa. n. 9, 2008, pp. 131-152. Disponível em <http://www.
scielo.org.co/pdf/tara/n9/n9a09.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2012. p. 134.  
4 FERNÁNDEZ, Albert Noguera. Plurinacionalidad y autonomias: comentarios entorno al nuevo proyecto 
de constitución boliviana. In: Revista Española de Derecho Constitucional. n. 84, set. - dez. 2008, pp. 147-
177. Disponível em: <http://xa.yimg.com/kq/groups/17983762/663680270/name/NOGUERA,+Albert.+P
lurinacionalidad+y+autonomias.+Comentarios+entorno+al+nuevo+proyecto+de+Constituci%C3%B3n+b
oliviana..pdf>. Acesso em: 11 abr. 2012. p. 156. 
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se definir um tipo de Estado, mas tem um caráter que se transversaliza, fazendo-se 
efetivo, ao longo de diferentes partes da Constituição. 

O reconhecimento de um Estado plurinacional passa pelo conflito dos movi-
mentos indígenas pela definição do significado de nação. O primeiro passo para tanto 
é reconstruir as percepções dos movimentos sobre a forma como a nação foi constru-
ída, conforme apontado por Rodríguez5. A construção da nação é objeto de luta entre 
diferentes projetos de nação; a maneira de imaginar a comunidade nacional depende 
das relações de poder entre os projetos de nação e os atores que os encarnam6. 

Os projetos de nação defendidos pelos povos originários não pleiteiam que 
sua autodeterminação seja reconhecida à margem de seus Estados-nação, e sim, que 
haja um conjunto de transformações e uma forma de integração distinta daquela que 
foi historicamente implementada, de modo que tenham reconhecidas suas identidades 
e diferenças, e que lhes seja permitido assumir um papel ativo na construção do Esta-
do. Essa forma de integração se materializa, então, no Estado plurinacional7. 

A lógica dessa proposta de Estado não está baseada na assimilação dos grupos 
culturalmente diferenciados pelo todo da sociedade nacional, mas em uma relação si-
métrica entre culturas, com um mútuo reconhecimento, e que permita graus de autono-
mia para as organizações e povos originários. Esta reivindicação é interpretada pelos 
adversários desse movimento, sob o argumento de que estaria havendo uma tentativa 
de fragmentar a suposta unidade nacional que teria sido alcançada nesses países8. 

Intrínseco à noção de um Estado plurinacional está o conceito de pluricultu-
ralidade, e, por que não dizer, da interculturalidade, conceito este que ainda está se 
delineando, e que apresenta nuances muito mais profundas.  

Diferentemente do sentido atribuído ao prefixo “multi”, que tem suas raízes 
em países ocidentais e aponta para uma coleção de culturas singulares sem relação 
entre elas, havendo o marco de uma cultura dominante, o prefixo “pluri” indica uma 
convivência de culturas em um mesmo espaço territorial9. A interculturalidade, por sua 
vez, é algo ainda em construção. Tal conceito vai muito além do respeito, da tolerância 
e do reconhecimento da diversidade, indicando “um processo e projeto social e político 
dirigido à construção de sociedades, relações e condições de vida novas e distintas”10. 

A proteção da identidade e da diversidade cultural é muito relevante para a 
continuidade dos modos de ser e viver dessas diversas comunidades, povos, nações; 

5 RODRÍGUEZ, Edwin Cruz. Los movimientos indígenas y la cuestión nacional en Bolivia y Ecuador: 
Una genealogía del estado plurinacional. In: Análisis Político.  Bogotá,  v. 23,  n. 70, dez.  2010. Disponível 
em: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052010000300007&lang=pt>. 
Acesso em 11 abr. 2012. p. 02. 
6 Ibidem, p. 02. 
7 Ibidem, pp. 02-03. 
8 Ibidem, p. 16. 
9 WALSH, Catherine. Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-
epistémicas de refundar el Estado. In: Tabula Rasa. n. 9, 2008, pp. 131-152. Disponível em <http://www.
scielo.org.co/pdf/tara/n9/n9a09.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2012. p. 140. 
10 Ibidem, p. 140. 
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há, inclusive, um liame entre a proteção da identidade cultural e a própria proteção do 
meio ambiente. Isto porque o direito ao meio ambiente deve ser entendido em uma 
perspectiva mais abrangente, que integre outros elementos, inclusive culturais, para 
que não seja compreendido de maneira isolada – ar, água, solo, florestas. O meio am-
biente não é um mundo à parte; e nós, enquanto espécie humana, não somos os únicos 
a merecer a garantia de dignidade, de durabilidade, fazendo uso, para isso, da conser-
vação ambiental como mera fonte de recursos naturais, capazes de nos garantir bem 
estar e qualidade de vida. 

Nesse sentido, e de modo a fortalecer a discussão acima iniciada, o subitem a 
seguir será dedicado a expor uma abordagem da dignidade pautada na ética biocêntrica. 

2.1. a dignidade da vida e a ética biocêntrica
Como bem salientam Acselrad et al., “a forma de se diagnosticar um proble-

ma costuma condicionar a busca da sua solução”11. De fato, o modo como se definem 
as relações que o ser humano estabelece com o meio em que vive determina sua ma-
neira de considerar os aspectos relacionados à crise ambiental e a busca por soluções 
– e quais os tipos de soluções desejáveis. 

Os dilemas éticos ambientais consubstanciam-se na dicotomia antropocen-
trismo versus biocentrismo, com algumas variações em relação à denominação. 

Modernamente, o que se tem na cultura dominante é a prevalência de uma 
ótica puramente antropocêntrica, a partir da qual a natureza é considerada como um 
meio para garantir ao ser humano qualidade de vida e bem estar. Conforme explicita 
Leite12, o antropocentrismo pode ser dividido em duas correntes, quais sejam, o eco-
nomicocentrismo e o antropocentrismo alargado. Para o autor, a primeira corrente faz 
com que qualquer consideração sobre a temática ambiental tenha como base o provei-
to econômico pelo ser humano. Já no chamado antropocentrismo alargado, há certa 
autonomia do meio ambiente nas discussões, mas sempre considerando sua proteção 
como garantia de sobrevivência da espécie humana13. 

Na visão antropocêntrica, a natureza é um conjunto de objetos conhecidos e 
valorados em função das pessoas, e é apenas objeto de direitos, já que estes residem 
apenas no ser humano14. Gudynas considera que esta postura tem uma visão dualista; 
isto porque de um lado o ser humano se separa e se considera distinto da natureza, e 
de outro, considera-se medida, origem e destino de todos os valores15. Assim, para o 

11 ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é justiça 
ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. pp. 12-13. 
12 LEITE, José Rubens Morato. Dilemas éticos ambientais e conceituais na formação do Estado 
Constitucional brasileiro. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). 
Direito constitucional ambiental brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 137. 
13 Esta seria a abordagem dada pela Constituição Federal de 1988, conforme se verifica da interpretação 
isolada do seu artigo 225. 
14 GUDYNAS, Eduardo. La senda biocêntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia 
ecológica. In: Tabula Rasa. Bogotá, n. 13, pp. 45-71, jul-dez. 2010. p. 48. 
15 Ibidem, p. 49. 
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autor, a natureza é fragmentada, sendo que alguns elementos são ignorados, enquanto 
outros se viabilizam, na medida em que são úteis ou afetam as pessoas. 

Por sua vez, o biocentrismo, identificado por Leite sob a denominação de 
ecologia profunda16, não distingue a natureza do próprio ser humano. Não se trata de 
afastar a busca do bem estar também para o ser humano, em detrimento da natureza, 
mas de reconhecer o valor intrínseco de todos os seres vivos, estando o ser humano 
interagindo com os demais elementos, inserido na teia da vida, na concepção de Ca-
pra17. Esta visão considera, portanto, a natureza como portadora de valor em si mes-
mo, ou seja, valor independente de sua utilidade ou benefício, real ou potencial, que 
possa transmitir ao ser humano18. 

Nota-se, então, que, enquanto no antropocentrismo fala-se em proteção do 
meio ambiente como requisito essencial para a garantia da dignidade da pessoa huma-
na, a ética biocêntrica clama por uma proteção da natureza em si mesma, pela manuten-
ção das bases naturais da vida, com vistas a garantir a durabilidade da vida em todas as 
suas formas, e assegurar a dignidade da vida, que não se restringe à dimensão humana. 

Tal é a relevância da discussão acima traçada no contexto da afirmação de 
Estados plurinacionais no Equador e na Bolívia, os quais reconheceram inclusive di-
reitos à natureza, favorecendo uma leitura biocêntrica, e ampliando a dimensão da 
dignidade para além da restrita dignidade humana, seja referindo-se às gerações pre-
sentes, seja considerando também as gerações futuras. 

3. o dEsPontar do rEConHECiMEnto dE uM 
dirEito ao bEM ViVEr nos Estados do 
EQuador E da bolÍVia

Para além dos direitos amplamente reconhecidos no Direito Civil, no que se 
refere aos conceitos de indenização por dano emergente, lucro cessante, e mesmo por 
danos morais, a jurisprudência recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
passou a admitir o conceito de direito a um projeto de vida, a partir do momento em 
que reconheceu a possibilidade de haver dano ou violação a esse projeto de vida. 

A referida Corte, no amadurecer desse entendimento jurisprudencial, passou 
da aceitação de violação do direito a um projeto de vida ligado a uma perspectiva 
meramente individual, onde estava relacionado a direitos de liberdade, propriedade e 
saúde, para uma perspectiva coletiva, especialmente em se tratando de povos indíge-
nas e outras comunidades tradicionais. 

16 LEITE, José Rubens Morato. Dilemas éticos ambientais e conceituais na formação do Estado 
Constitucional brasileiro. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). 
Direito constitucional ambiental brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 139. 
17 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: 
Culturix, 1996. 
18 GUDYNAS, Eduardo. La senda biocêntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia 
ecológica. In: Tabula Rasa. Bogotá, n. 13, pp. 45-71, jul-dez. 2010. p. 50. 
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Assim, no entendimento da Corte Interamericana, a ideia do projeto de vida 
está estreitamente vinculada à liberdade, como direito de cada pessoa escolher seu 
próprio destino. Assim, conforme entendimento da Corte, o dano causado a esse pro-
jeto existencial afeta o próprio sentido espiritual da vida19. Isto se torna claro especial-
mente nos casos de violação dos direitos de comunidades indígenas20, que possuem 
uma forte ligação com as terras que tradicionalmente ocupam. Afinal, esses são os 
espaços onde são desenvolvidos seus hábitos, seus ritos, suas crenças. O direito de 
permanecer em suas propriedades ancestrais possibilita que mantenham viva a sua 
identidade através da memória. 

Outro ponto a ser destacado com relação ao que está envolvido no direito a 
um projeto de vida é a sua relação com o próprio direito à vida. Apreende-se dos jul-
gados da Corte Interamericana que o direito à vida não pode continuar sendo entendi-
do como uma mera proibição da privação arbitrária da vida física. Afirma-se a 
necessidade de alargar essa noção, de modo a perceber que devem ser evitadas cir-
cunstâncias que de outras formas podem conduzir à morte, especialmente no caso de 
pessoas consideradas mais vulneráveis, como os povos indígenas. Nesses casos, antes 
de perder a vida no sentido físico, a violação aos seus direitos faz com que a vida 
perca o sentido, devido à impossibilidade de desenvolver um projeto de vida próprio, 
culturalmente diferenciado, e procurar um sentido para sua própria existência21. 

Um aspecto desse projeto de vida, que é, conforme demonstrado, reconhecido 
amplamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, manifesta-se no ideal de 
bem viver22. Tal ideal é uma retomada da busca dos povos originários da América do 
Sul, pautada em outras relações com a natureza e com os outros, que não aquela relação 
estabelecida por uma cultura ocidentalizada, homogeneizada e colonizada. 

O bem viver constitui parte essencial das culturas milenares das sociedades 
indígenas deste continente, como um conceito que ultrapassa a linguagem e se consti-
tui em uma referência filosófica. Consiste, então, em um verdadeiro projeto de vida, 

19 Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. Caso Loayaza Tamayo versus Peru. Sentença 
proferida em 27 nov. 1998. Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em 28 set. 2011. p. 55. 
20 Outras comunidades tradicionais não-indígenas também possuem uma identidade cultural fortemente 
vinculada à noção de pertencimento ao território que ocupam. Cita-se aqui o caso da comunidade Moiwana 
versus Suriname, em que a Corte Interamericana afirmou que houve violação por parte do Estado não 
só a um projeto de vida dos membros dessa comunidade, mas a um projeto de pós-vida, e reconheceu a 
existência de um dano espiritual, ocasionado pelo destino dos restos mortais das vítimas do massacre à 
comunidade, falta de cumprimento dos ritos fúnebres, falta de sepultura adequada, o que desorganizou 
as antigas relações harmoniosas dos membros da comunidade com seus mortos, e gerou nos membros 
da comunidade um estado de vulnerabilidade. Cf. Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. 
Caso comunidade Moiwana versus Suriname. Sentença proferida em 15 jun. 2005. Disponível em: <www.
corteidh.or.cr>. Acesso em 28 set. 2011. pp. 116-119.
21 Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. Caso comunidade indígena Yakye Axa versus 
Paraguai. Sentença proferida em 17 jun. 2005. Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em 28 set. 
2011. p. 121. 
22 O bem viver é expressado, nas linguagens indígenas, pelas expressões “sumak kawsay”, em quéchua 
(Equador), “suma qamaña”, em aimara (Bolívia), e “tekó porã”, em guarani (Brasil), dentre várias outras 
correspondências, variando conforme o povo a ser considerado. 
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pautado no respeito à diversidade, na convivência, na harmonia com os outros seres 
humanos, com animais não humanos, com a flora e outros componentes dos espaços 
naturais, enfim, em uma aceitação e valorização da vida em todas as suas formas, e na 
luta pela garantia de sua durabilidade. 

O ideal do bem viver, tal como expresso nas culturas dos diversos povos in-
dígenas da América do Sul, foi durante séculos ignorado, afastado, oprimido, assim 
como todos os traços que marcaram a identidade cultural desses povos, na tentativa de 
estabelecer uma pretensa homogeneidade e compor uma nação una. 

Assim, a realidade desses países demonstrava que o Estado não refletia o 
próprio povo, enquanto composição heterogênea, identidade, interesses, bandeiras de 
luta. Entretanto, após séculos de negação de suas origens étnicas e culturais, e, em 
contraponto, das lutas indígenas e dos movimentos sociais para o reconhecimento de 
seus clamores, a última década foi marcada por um movimento que se consubstanciou 
nos novos diplomas constitucionais do Equador e da Bolívia. 

Tais Constituições são de grande relevância para todo o continente sul-ame-
ricano, dadas as características e configuração histórica que se deram nesses territó-
rios, e que se repetem em outros23 – é importante dizer, na maioria – dos países da 
América do Sul. 

Os pilares identificados na Constituição equatoriana, e que encontram cor-
respondência também na Constituição boliviana, são três: o plurinacionalismo, os di-
reitos de bem viver, e os direitos da natureza24. 

O plurinacionalismo, já abordado neste artigo, passa pelo reconhecimento do 
Equador e da Bolívia como Estados diversos étnica e culturalmente, em cujos territó-
rios coexistem diversas nacionalidades, especialmente indígenas25. E o reconhecimen-
to de direitos da natureza no Equador, bem como dos direitos da mãe terra, como 
denominado na Bolívia, permite que tais cartas constitucionais sejam identificadas 
como biocêntricas, o que implica no respeito e no reconhecimento do ser humano 
como parte da natureza, e vice-versa, em uma relação de complementariedade. 

O direito ao bem viver é reconhecido também em ambas as Constituições em 
comento, enquanto valor transversal que orienta e conforma a interpretação dos de-
mais dispositivos constitucionais. 

Na Constituição do Equador26, aprovada em julho de 2008 e referendada pelo 
povo em setembro do mesmo ano de 2008, os chamados direitos de bem viver encon-
tram-se tanto no preâmbulo, como orientadores, quanto em um capítulo próprio, qual 
seja, o capítulo segundo do Título II27 da Carta, abrangendo os direitos à agua e ali-

23 Por óbvio, ressalvando as peculiaridades e especificidades de cada um. 
24 FUNDACIÓN PACHAMAMA. Recogniting rights for nature in the Ecuadorian Constitution. Disponível 
em: <http://www.therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Recogniting-Rights-for-Nature-in-the-
Ecuadorian-Constitution-Fundacion-Pachamama.pdf >. Acesso em 01 fev. 2012. p. 03. 
25 Ibidem, p. 03. No artigo citado, é abordado apenas o enfoque dado pela Constituição do Equador, porém 
os pilares aqui descritos são identificados também na Constituição boliviana. 
26 ECUADOR. Constitución del Ecuador. 2008. Disponível em: <http://www.asambleanacional.gov.ec/
docum\entos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2012. 
27 Intitulado “Direitos”. 
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mentação, a um ambiente sadio, à comunicação e informação, à cultura e ciência, à 
educação, ao habitat e moradia, à saúde, ao trabalho e à seguridade social. E ainda, o 
Título VII dessa Constituição dedica-se ao chamado “regime do bem viver”, que se-
gue dividido em dois capítulos: o primeiro28, intitulado “inclusão e equidade”, e o se-
gundo29, “biodiversidade e recursos naturais”. 

Ao analisar especificamente o preâmbulo da Constituição equatoriana, há 
menção ao reconhecimento de suas raízes milenares, o apelo à sabedoria de todas as 
culturas que enriquecem aquela sociedade, e a manifestação de um profundo compro-
misso com o presente e com o futuro. A partir disso, propõe-se a construção de uma 
nova forma de convivência cidadã, em diversidade e harmonia com a natureza, para 
alcançar o bem viver (sumak kawsay). 

A nova Constituição Política da Bolívia30, aprovada em dezembro de 2007 e 
referendada pelo povo em janeiro de 2009, traz a previsão de um direito ao bem viver 
como uma busca contínua, que deve orientar a nação boliviana. No preâmbulo, há a 
afirmação de que o povo boliviano, de composição plural, constrói um novo Estado, 
baseado no respeito e na igualdade entre todos, onde predomina a busca pelo bem viver. 

No que se refere aos dispositivos constitucionais, a ideia do bem viver não 
ganha capítulos próprios, como ocorreu no Equador, mas consta em dispositivos es-
parsos ao longo de todo o texto constitucional. Assim, no artigo 8 do capítulo segundo 
do Título I31, capítulo este intitulado “princípios, valores e fins do Estado”, dentre os 
princípios éticos e morais assumidos e promovidos pelo Estado boliviano, estão o 
suma qamaña (bem viver), ñandereko (vida harmoniosa) e ivi maraei (terra sem ma-
les). Consta no mesmo artigo que o Estado se sustenta em valores de unidade, igual-
dade, dignidade, liberdade, equilíbrio, solidariedade, reciprocidade, respeito, 
harmonia, equidade e justiça social, dentre tantos outros, para alcançar um viver bem. 

A ideia de bem viver é transversal no texto constitucional, de modo que, além 
de constar dentre os princípios, apresenta-se também no momento em que a Constitui-
ção trata de educação (artigo 80), organização econômica do Estado (artigo 306), e, 
dentro deste último tema, da eliminação da pobreza e exclusão social (artigo 313). 

Passados quase quatro anos do início da vigência das Constituições do Equa-
dor e da Bolívia, verifica-se que já começa a se delinear uma jurisprudência nas Cortes 
Constitucionais desses Estados, a respeito do bem viver no ordenamento jurídico des-
ses países. Importa verificar de que forma esse ideal de um bem viver vem sendo 
empregado nos julgados dos Tribunais, a fim de compreender qual a dimensão que 

28 O primeiro capítulo do Título VII divide-se nas seguintes seções: educação, saúde, seguridade social, 
moradia, cultura, cultura física e tempo livre, comunicação social, ciência, tecnologia, inovação e saberes 
ancestrais, gestão do risco, população e mobilidade humana, segurança humana, e transporte. 
29 O segundo capítulo do Título VII dedica-se às seguintes seções: natureza e meio ambiente, biodiversidade, 
patrimônio natural e ecossistemas, recursos naturais, solo, água, biosfera, ecologia urbana e energias 
alternativas. 
30 BOLIVIA. Constitución política del Estado. 2008. Disponível em: <http://www.justicia.gob.bo/index.
php/nor\mativa/normas-nacionales/search_result>. Acesso em: 10 abr. 2012. 
31 Denominado “bases fundamentais do Estado”. 
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vem assumindo, e se está sendo capaz de atingir o objetivo proposto nos textos cons-
titucionais, no que se refere à proteção das identidades culturais, dos espaços naturais, 
e da própria proteção da dignidade da vida, em uma perspectiva presente e futura. 

No âmbito do Equador, a Corte Constitucional para o período de transição32 
julgou diversos casos utilizando como fundamento o direito ao bem viver (sumak 
kawsay)33; destes, serão aqui abordados apenas três casos, visando expor o entendimen-
to da Corte sobre o que seria o direito ao bem viver, e qual o seu âmbito de aplicação. 

O primeiro caso a ser aqui tratado refere-se ao julgamento favorável de uma 
ação de descumprimento, proposta pela Universidade Intercultural das Nações e Po-
vos Indígenas “Amawtay Wasi”, pleiteando a declaração de descumprimento, por par-
te do Conselho Nacional de Educação Superior do Equador – CONESUP, de 
dispositivos da lei de criação e do estatuto orgânico da referida Universidade, dispon-
do sobre a abertura de programas acadêmicos nos territórios das nacionalidades e 
povos indígenas, segundo sua cultura e cosmovisão, o pleno exercício da autonomia 
universitária, e a implementação de seus próprios métodos de aprendizagem34. Por 
meio desse julgado, verifica-se o entendimento de que a nova chave de interpretação 
intercultural deve considerar os parâmetros que os povos indígenas desenvolveram, 
baseados no bem viver35. 

Outra situação julgada pela Corte diz respeito ao reconhecimento da consti-
tucionalidade do Decreto Executivo 1684, no qual entendeu-se cabível as aposentado-
rias complementares e suas equivalentes, já que o sistema de contribuições atual não 
contempla as provisões necessárias para que seja paga uma aposentadoria digna36. Tal 
julgado é relevante para este estudo por apresentar, em sua fundamentação, o reconhe-
cimento de que o sumak kawsay é um “sistema de convivência integral, que procura a 
empatia coletiva como meio e como fim, baseada na formação comunitária, na relação 
com a natureza e em um sentido profundo de igualdade material e formal”37. 

Um terceiro caso trata da declaração de inconstitucionalidade da Lei de Mi-
neração publicada em janeiro de 2009, por violar expressamente a Constituição equa-
toriana nos seguintes pontos: artigo 10, que dispõe, em sua segunda parte, que a 
natureza será sujeito de direitos que lhe sejam reconhecidos pela Constituição; artigo 
11, em seus itens 3, 4 e 7, que os direitos e garantias estabelecidos na Constituição são 
de aplicação imediata, que nenhuma norma jurídica poderá restringir o conteúdo dos 

32 A Corte Constitucional para o Período de Transição foi criada para apreciar questões suscitadas pela 
mudança constitucional do Equador, devendo a Corte regular o trâmite dos processos constitucionais 
relacionados com as garantias dos direitos, até que sejam expedidas leis que regulem seu funcionamento e 
os procedimentos de controle de constitucionalidade. 
33 Há pelo menos 21 julgados na base de dados da Corte Constitucional do Equador, que utilizam por 
fundamento, em algum momento da sentença, o direito ao bem viver. 
34 Corte Constitucional del Ecuador para el período de transición. Caso nº 0027-09-AN, julgado em 09 dez. 
2009. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gob.ec/>. Acesso em: 07 out. 2011. pp. 28-29.
35 Ibidem, p. 28. 
36 Corte Constitucional del Ecuador para el período de transición. Caso nº 0023-09-IN, julgado em 10 jun. 
2010. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gob.ec/>. Acesso em: 07 out. 2011. p. 13. 
37 Ibidem, p. 05. 
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direitos e garantias constitucionais, e que o reconhecimento dos direitos e garantias 
estabelecidos na Constituição e em documentos internacionais não excluem outros, 
derivados da dignidade das pessoas, comunidades, povos e nações; artigo 57, item 17, 
que reconhece aos povos e nacionalidades indígenas a consulta prévia à adoção de 
uma medida legislativa que possa afetar qualquer de seus direitos coletivos; artigo 
133, que trata da divisão das leis em orgânicas e ordinárias, sendo que a lei em ques-
tão, de natureza ordinária, foi editada como sendo uma lei orgânica38. 

No que se refere à jurisprudência no Tribunal Plurinacional boliviano, há mui-
tos julgados39 que permitem a visualização de como o reconhecimento de um direito ao 
bem viver na Constituição da Bolívia vem repercutindo nas decisões naquele país. 

A fundamentação no direito ao bem viver vem sendo utilizada em diversas si-
tuações julgadas pela referida Corte. Dentre eles, para resolver pretensões em ação pe-
nal, relativas a prisões ilegais e ao não respeito da celeridade processual40. Nesses casos, 
a construção da jurisprudência assinala que o Estado sustenta-se, dentre outros valores, 
na liberdade, cuja concreção consubstancia-se no fim máximo, que é o bem viver41. 

E ainda, em outro julgado42, considerou-se que, de acordo com a nova ordem 
constitucional, os princípios e valores do novo Estado Plurinacional da Bolívia, assu-
mem-se e promovem-se como de caráter ético-morais da sociedade plural, o “ama 
qhilla, ama llulla, ama suwa”, máximas milenares que foram constitucionalizadas e 
que devem ser praticadas por toda pessoa, física ou jurídica. Especialmente conside-
rando o princípio do ama qhilla, exige-se que todo indivíduo observe uma conduta de 
vida diligente, e isso é exigido, com maior razão, de um servidor público como é o 
juiz, do qual se deve exigir uma atitude de acuidade na administração da justiça, so-
bretudo quando afeta o bem viver, e a vida harmoniosa43. 

Outra situação também julgada pelo Tribunal Constitucional Plurinacional diz 
respeito à alegação de violação do direito ao trabalho, à saúde familiar e à vida44, no qual 
considerou-se, como parte da fundamentação, que o direito à saúde não significa somen-
te o direito a não sofrer com uma enfermidade, mas também o direito a uma existência 

38 Corte Constitucional del Ecuador para el período de transición. Casos nº 0008-09-IN, e nº 0011-09-IN, 
julgados em 18 mar. 2010. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gob.ec/>. Acesso em: 07 out. 
2011. p. 117.
39 Em consulta no buscador de jurisprudência do site do Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano, 
encontram-se 135 resultados correspondentes à expressão “vivir bien”. 
40 De modo a exemplificar estes casos, ver: Tribunal Constitucional Plurinacional. Sentencia Constitucional 
Plurinacional 0015/2012, julgada em 16 mar. 2012. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.gob.
bo/>. Acesso em: 23 abr. 2012. E ainda: Tribunal Constitucional Plurinacional. Sentencia Constitucional 
1688/2011-R, julgada em 21 out. 2011. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/>. 
Acesso em: 23 abr. 2012. 
41 Tribunal Constitucional Plurinacional. Sentencia Constitucional 1688/2011-R, julgada em 21 out. 2011. 
Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/>. Acesso em: 23 abr. 2012. p. 08. 
42 Tribunal Constitucional Plurinacional. Sentencia Constitucional Plurinacional 0015/2012, julgada em 16 
mar. 2012. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/>. Acesso em: 23 abr. 2012. p. 05. 
43 Ibidem, p. 05. 
44 Tribunal Constitucional Plurinacional. Sentencia Constitucional 1580/2011-R, julgada em 11 out. 2011. 
Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/>. Acesso em: 23 abr. 2012. p. 14.



60 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

com qualidade de vida, e ainda, que a saúde é um valor e fim do Estado Plurinacional, já 
que o bem estar comum e o respeito à saúde conduzem a um bem viver45. 

É possível notar, nos julgados acima mencionados, tanto na Corte equatoria-
na quanto boliviana, que o entendimento de um direito ao bem viver possui muitas 
inter-relações, é uma totalidade que exige a harmonia entre diversos outros direitos, 
tais como direitos da natureza, liberdade, qualidade de vida, educação que respeite e 
valorize as diferenças sociais e culturais... Enfim, exige um equilíbrio, pois só a partir 
dele o indivíduo e a coletividade poderão desfrutar verdadeiramente de um bem viver. 

4. a dEFiniçÃo do dirEito ao MEio aMbiEntE 
intEGrada À idEia do dirEito ao bEM ViVEr

A partir das considerações até aqui realizadas, é possível perceber que o di-
reito ao bem viver, ao envolver o equilíbrio de diversas variáveis, a fim de garantir a 
dignidade da vida, apresenta uma relação direta com o próprio direito ao meio am-
biente. Assim, também o direito ao meio ambiente pode e deve ter sua definição alar-
gada, a partir da integração do direito ao bem viver. 

Para compreender melhor essa proposição, é necessário que se verifique, pri-
meiramente, a leitura que se faz atualmente do direito ao meio ambiente tendo em 
consideração o ordenamento jurídico brasileiro. A partir daí é que será possível avaliar 
as possibilidades de integração do conceito de bem viver, e como poderia se dar essa 
proposta na ordem jurídica atual. 

Em sede constitucional, o direito ao meio ambiente é reconhecido no artigo 
225, caput e parágrafos, da Constituição Federal de 1988. Ao afirmar que “todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, bem este que é “essencial à 
sadia qualidade de vida”, a Constituição faz a opção por uma leitura antropocêntrica, 
conferindo o entendimento de que a proteção do meio ambiente é meio para que se 
garanta qualidade de vida e bem estar para o ser humano, tanto no que se refere às 
gerações presentes, como às gerações futuras. 

O mesmo artigo 225, em seu § 1º, elenca, por meio dos incisos, uma série de 
deveres atribuídos ao Poder Público, a fim de que seja alcançada a proteção do meio 
ambiente, tal como proposto no caput. Há, então, o dever de manutenção dos proces-
sos ecológicos essenciais; de preservar a integridade do patrimônio genético do país; 
de definir espaços territoriais especialmente protegidos; de exigência de realização de 
estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencial-
mente causadora de significativa degradação do meio ambiente; de controle de subs-
tâncias que comportem risco para a vida e o ambiente; de promover a educação 
ambiental; e de proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que provoquem 
extinção das espécies ou submetam os animais não humanos à crueldade. 

Os parágrafos seguintes do referido artigo preveem, ainda, a obrigação de 
recuperar o ambiente degradado pela exploração de recursos minerais; a responsabili-

45 Ibidem, p. 11. 
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zação nas esferas civil, criminal e administrativa das pessoas físicas ou jurídicas, pú-
blicas ou privadas, pelas condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a 
caracterização de biomas específicos como patrimônio nacional; a indisponibilidade 
das terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, que sejam necessárias à proteção 
dos ecossistemas naturais; e a exigência de que os locais de usinas que operem com 
reator nuclear sejam definidos em lei federal. 

Uma análise cuidadosa do artigo 225 da Constituição Federal permite verifi-
car que há importantes avanços no texto, permitindo uma maior proteção do meio 
ambiente em relação a outros ordenamentos jurídicos no mundo e ao próprio histórico 
constitucional pátrio. Contudo, embora haja certas passagens que possibilitam, de al-
guma maneira, uma leitura tendente ao biocentrismo, tais como o dever de manuten-
ção dos processos ecológicos essenciais, permanece a visão predominante de 
instrumentalidade dos bens ambientais para o bem estar e a qualidade de vida do ser 
humano, e, portanto, da defesa de uma dignidade que é inerente à condição de ser 
humano – a noção de dignidade da pessoa humana. 

Essa delimitação do conteúdo do direito ao meio ambiente, nos termos acima 
expostos, é influenciada pela visão ocidental dominante, e difere de uma interpretação que 
considere as filosofias de vida e os conhecimentos dos povos originários sul-americanos. 

Defende-se aqui a necessidade de ampliar essa noção de dignidade humana 
para a noção de dignidade da vida, em seu sentido integral, abrangendo a vida em to-
das as suas formas. Essa ideia de dignidade da vida coaduna com o sentido proposto 
pelo bem viver, e favorece um sentido de proteção do meio ambiente muito mais am-
plo, entendido não como mero instrumento para alcançar um fim – o bem estar huma-
no –, mas sim como um fim em si mesmo, assegurando, dessa forma, a durabilidade e 
a dignidade da vida. 

Nota-se que o conceito de meio ambiente, interpretado apenas tendo por base 
o artigo 225 da Constituição, garante um nível de proteção insuficiente para as bases 
naturais da vida. Entendido, porém, em conjunto com a ideia de um direito ao bem 
viver, a definição de direito ao meio ambiente se alarga, por não abordar o ser humano 
como finalidade última da proteção ambiental, mas como parte da natureza, que, de 
maneira integral, deve ser protegida. 

Daí a importância da discussão travada no início deste artigo, no que se refe-
re ao despontar de um reconhecimento, nos países da América do Sul46, de Estados 
Plurinacionais, e do respeito e valorização da diversidade e identidade cultural. Há, no 
Brasil, várias comunidades tradicionais47 que são formadoras da sociedade brasileira, 
constituindo, como reconhece o artigo 216 da Constituição, verdadeiro patrimônio 
cultural do país. Dentre essas comunidades, destacam-se os povos indígenas, primei-
ros habitantes deste território, e que possuem, portanto, uma noção extremamente 
forte de pertencimento aos espaços naturais que tradicionalmente ocupam. 

46 Processo esse desencadeado pelo Equador e pela Bolívia. 
47 Povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhos, pescadores tradicionais, castanheiros, dentre 
muitos outros. 
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Tais povos, em suas diversas culturas, cultivam ainda hoje a ideia de busca 
do bem viver48, herdada de seus ancestrais. Tendo em conta que a Constituição tutela 
os povos indígenas em seu artigo 231, reconhecendo sua organização social, costu-
mes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, e ainda, que a própria garantia desses direitos é condição 
essencial para a conservação de tais espaços naturais49, é patente a afirmação de que 
os direitos assegurados aos povos indígenas pelo artigo 231 da Constituição Federal, 
se efetivamente garantidos, favorecem o bem viver para os povos indígenas50. 

Tem-se, então, que o artigo 225 da Constituição, por si só, garante uma pro-
teção insuficiente para o meio ambiente, considerando a necessidade de assegurar não 
apenas a durabilidade da espécie humana, mas de todas as formas de vida. O artigo 
231 traz elementos capazes de explicitar uma noção de bem viver, que, integrada às 
disposições do artigo 225, é capaz de assegurar um nível de proteção suficiente, garan-
tindo a interpretação do direito ao meio ambiente integrado ao direito ao bem viver, de 
forma a proteger a dignidade da vida. 

Deste modo, muito além de bem estar ou qualidade de vida humanos, o 
bem viver está diretamente relacionado com a dignidade da vida, em uma perspec-
tiva muito mais abrangente. Da leitura proposta neste trabalho, é possível traçar 
novos rumos para o Direito Ambiental brasileiro, permitindo uma abordagem bio-
cêntrica que favoreça, ao mesmo tempo, a proteção dos próprios bens ambientais, 
como também os direitos e identidades dos diversos grupos formadores da socieda-
de brasileira. 

5. ConClusÕEs artiCuladas

5.1. A definição do direito ao meio ambiente extraída da leitura do artigo 225 
da Constituição Federal de 1988 traz um nível insuficiente de proteção, por 
propor uma abordagem antropocêntrica, que trata os bens ambientais como 
meio para a garantia de qualidade de vida e bem estar do ser humano. 

5.2. Considerando o contexto vivenciado na América do Sul, especialmente 
no Equador e na Bolívia, de reconhecimento do direito ao bem viver, como 
finalidade a ser alcançada por esses Estados, defende-se que a Constituição 
brasileira também pode ser interpretada de modo a possibilitar que o ideal do 
bem viver integre a definição de direito ao meio ambiente. 

48 Por exemplo, os Guarani, para quem o bem viver encontra-se no conceito de “tekó porã” (a boa maneira 
de ser ou viver). 
49 O artigo 8º, alínea j, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, ratificada pelo Brasil, e em vigor 
no âmbito interno desde 28/05/1994, destaca que as legislações nacionais devem respeitar e preservar 
os costumes dos povos indígenas e comunidades locais, “com estilos de vida tradicionais relevantes à 
conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica”. 
50 Por óbvio, nas condições em que isso é possível. Afinal, toda uma história de violação de seus direitos 
não pode ser apagada pelo reconhecimento de direitos a esses povos, na atualidade. 
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5.3. A abordagem aqui proposta ganha especial relevância ao reconhecer que 
o Brasil também é um Estado plurinacional, e, como tal, deve zelar pela pre-
servação da pluriculturalidade, especialmente no que tange a povos indíge-
nas e demais comunidades tradicionais. 

5.4. Como forma de ampliar a abrangência da definição de direito ao meio 
ambiente no Brasil, garantindo uma proteção suficiente, sugere-se a leitura 
conjugada do artigo 225 com o artigo 231, ambos da Constituição Federal, 
para que haja um delineamento do reconhecimento jurídico do direito ao bem 
viver, que integre o direito ao meio ambiente. 

5.5. Tal compreensão alargada e integradora de direito ao meio ambiente fa-
voreceria, muito mais que a mera qualidade de vida e bem estar para o ser 
humano, um sentido de dignidade da vida, e de busca da durabilidade de to-
das as formas de vida. 
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introduçÃo:

O presente artigo versará sobre o respaldo jurídico brasileiro diante dos 
impactos ambientais ocasionados pelo crescimento econômico. Analisaremos al-
ternativas que possibilitem amenizar as atividades nocivas, mesmo quando o foco 
esteja na busca constante do aprimoramento industrial que o sistema econômico 
vigente exige. 

 Com fulcro nas assertivas demonstradas constituem-se como objetivo geral 
deste artigo, estudar o contexto ambiental com o intuito de compreender os fatores que 
possam contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

Para o desenvolvimento artigo, foram formulados os seguintes problemas: 
2.1 Como as práticas das Legislações Ambientais podem através de suas disposições, 
mitigarem efetivamente os danos ao meio ambiente? 2.2 De que forma pode haver a 
conciliação entre o crescimento econômico com uma política ambiental de preserva-
ção atuante? 2.3 Como difundir os valores do desenvolvimento sustentável em uma 
sociedade em franco fomento econômico?

O artigo está delineado na seguinte estrutura: o primeiro capítulo abordará 
sobre as transformações ocorridas no meio ambiente após a Revolução Industrial, 
dissertando o início da era da máquina; o segundo intitula-se Crescimento econômico 
versus o desenvolvimento sustentável; e o terceiro compete trazer o âmbito jurídico 
ambiental brasileiro. Sendo utilizado como método de pesquisa o indutivo e como 
técnicas, a do referente, da categoria, da pesquisa bibliográfica.
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1. o MEio aMbiEntE PÓs rEVoluçÃo industrial 

A história econômica da Humanidade restou-se amplamente modificada com 
a Revolução Industrial ocorrida na Europa, mais precisamente na Inglaterra ao final 
do Século XVIII. Precipuamente foi caracterizada pela substituição da mão de obra 
braçal pela máquina. Este momento revolucionário veio a ser o marco da inovação que 
teve impacto direto no Meio Ambiente. 

“ A história do Estado de  Direito é capaz de demonstrar de forma clara 
quais foram os momentos de crise de uma sociedade e o motivo pelo qual esta 
clamou pela “evolução” do Estado.1”

A Revolução Industrial alterou as condições de vida da Sociedade. A popula-
ção ora habituada a um modo de vida primário baseado na agricultura teve que se reedu-
car ao convívio direto com a produção em série, utilizando equipamentos jamais vistos.

“A disciplina e a preocupação com o meio ambiente natural não se fizeram 
presentes durante muitos anos, tendo como resultado problemas ambientais 
de grandes dimensões.2”

O motivo determinante para a relação de cuidado existente com a Terra e com 
seus elementos era a dependência existente. Portanto restava-se necessário a preserva-
ção, como uma garantia a subsistência. No momento em que o objetivo de vida da po-
pulação veio a ser o da busca pela inserção industrial, foi aniquilada a cultura amistosa 
da reciprocidade com os recursos da natureza.  A transformação industrial ocorrida pro-
vocou inicialmente o êxodo rural da população que estava motivada pelas oportunidades 
de trabalho oferecidas pela nova indústria, resultando na inflação populacional. Com um 
novo modelo social surgindo, as famílias se viram obrigadas a se adaptar a condições 
deploráveis, tendo geralmente cortiços como moradia. Estes novos moradores, conta-
vam com o agravante da submissão à exploração operária, recebendo salários irrisórios.

“Até a Revolução Industrial, as modificações da produção econômica estavam 
estritamente ligadas ao grau de conhecimento dos movimentos da natureza – 
ponto de partida das transformações econômicas.3”

Na ordem econômica, o sistema fabril estava sendo organizado para produzir 
em larga escala, representando um aumento significativo do volume de produção. 

1 RUSCHEL, Caroline Vieira. Parceria ambiental: o dever fundamental de proteção ambiental como 
pressuposto para a concretização do estado de direito ambiental. Curitiba: Juruá, 2010. p.41. 
2 LEAL, Georla Cristina Souza de Gois. O processo de industrialização e seus impactos no meio ambiente 
urbano. Revista Eletrônica. Acesso em 30 de Abril de 2012.
3 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p.53 
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Envoltos ao contexto de transformações, demandas foram surgindo, sendo a primeira 
a necessidade da construção de estradas e ferrovias, que permitissem a mobilidade das 
pessoas e o transporte de produtos. 

Portanto a Revolução Industrial denotou-se como o evento responsável pelo 
início da destruição ambiental de nosso Planeta. Pois, legitimados pelo crescimento 
que estava ocorrendo, os trabalhadores e industriais não reprimiam esforços para 
acompanhar o que a nova fase econômica proporcionava. 

“Como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso, 
uma condição de existência do homem, independente de todas as formas de 
sociedade, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre 
homem e natureza e, portanto, da vida humana.4”

A consciência preservacionista anteriormente praticada pelas classes sociais 
foi contaminada pelo pensamento do progresso sem medidas. A destruição dos recur-
sos naturais era o meio rápido para alcançar os objetivos industriais, fundamentais 
para a manutenção desta sociedade. 

“Esta cultura foi criada pelo modo de produção capitalista a partir da dominação 
pela fome e a necessidade do início da revolução industrial. Uma cultura que 
ainda predomina nos dias de hoje com estes e outros condicionantes.5”

Como já mencionamos antes da Revolução Industrial o trabalho propiciava a 
interação do homem e da natureza, uma parceria. Com a utilização da tecnologia ad-
vinda das máquinas, passou a inexistir este intercâmbio, a relação antes harmoniosa, 
foi sendo ofuscada como um entrave ao crescimento.

A crítica ao Processo Revolucionário Indust rial faz-se necessária, pela inversão de 
valores ocorrida. A população mudou seu modo de agir e pensar, as relações de trabalho fo-
ram elevadas ao patamar máximo da mente social, pois era o que a economia exigia.  Deste 
modo, travou-se uma massiva disputa de destruição, que no fundo é a expressão mais fiel e 
profunda da crise ambiental que assola o nosso Planeta, e que se principiou na Revolução 
Industrial. Destruíram-se ideais, pensamentos, tornando predatória a relação de produção e 
natureza. Somos herdeiros da sociedade do descartável, que corrompe para suprir as lacunas 
das matérias primas que são fundamentais ao suporte do sistema econômico vigente. 

2. CrEsCiMEnto EConôMiCo VErsus 
dEsEnVolViMEnto sustEntáVEl: 

O Meio Ambiente em sua atual conceituação vem a ser definido como movi-
mento da natureza dentro da sociedade moderna: como recurso-elemento e como re-

4 MARX, KARL; ENGELS, Friedrich.O capital: crítica da economia política. Coleção: Os economistas. 
Tradução de Regis Barbosa e Flávio Kothe. 3 ed. São Paulo: Nova Cultural. 1988. p. 50.
5 DE MASI, Domenico. O ócio criativo. 4 ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2001.p. 336
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curso-local. Sintetizando este conceito, extremamente novo, tem sua base na 
contemporânea relação social com a natureza. Justamente por refletir uma, dentre inú-
meras possíveis, seu conteúdo torna-se tão pantanoso e turvo, à proporção que as so-
ciedades tornam-se mais complexas e diferenciadas. A possível universalização do 
conceito do meio ambiente deve-se ao fato de que as sociedades contemporâneas es-
tão, de certo modo, unificadas culturalmente, sobretudo motivadas pela unificação da 
produção (produção internacionalizada), o que nivela a cultura e logicamente o modo 
de relacionar-se com a natureza das sociedades que integram o mercado mundial6. 

Segundo Ignacy Sachs, o conceito de recurso natural é cultural e histórico. É 
o reconhecimento pela sociedade, do potencial de seu meio ambiente. O que hoje é 
recurso, ontem não era, e alguns dos recursos de que dependemos hoje poderão ser 
descartados amanhã, em virtude do progresso tecnológico.7 A sociedade precisa agir 
dentro de seus pressupostos industriais, mas estes destinados ao prazer e ao bem-estar 
podem acarretar desconforto, doenças e miséria. A busca pelo bem estar e a estabili-
dade do processo produtivo deve ser uma das finalidades do direito econômico que 
deve ser coincidente com a qualidade de vida almejada nas normas de direito ambien-
tal.  A visão de mercado econômico moderno destaca-se pela multiplicidade tecnoló-
gica, que auxilia no crescimento econômico. Vivencia-se uma era em que a todo o 
momento somos surpreendidos por novas facilidades. 

“Portanto, a degradação ambiental se manifesta como sintoma de uma crise 
de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo predomínio 
do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da natureza. A 
questão ambiental problematiza as próprias bases da produção; aponta para a 
desconstrução do paradigma econômico da modernidade e para a construção 
de futuros possíveis, fundados nos limites das leis da natureza, nos potenciais 
ecológicos, na produção de sentidos sociais e na criatividade humana.8”

Porém a rapidez assustadora com que estas mutabilidades se consolidam, 
reflete onerosamente no Meio Ambiente. As benesses advindas do crescimento econô-
mico acarretam infelizmente em déficit ambiental. Como medida mitigadora do ônus 
ambiental surge à valorosa atuação proposta pelo desenvolvimento sustentável. O 
conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito normativo que surgiu com o 
nome de ecodesenvolvimento no início da década de 1970. Ele surgiu num contexto de 
controvérsia sobre as relações entre crescimento econômico e meio ambiente, exacer-
bada principalmente pela publicação do Relatório do Clube de Roma que pregava o 
crescimento zero como forma de evitar a catástrofe ambiental. Ele emerge desse con-
texto como uma proposição conciliadora, em que se reconhece que o progresso técni-

6 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico.3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p.52 
7 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 2. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 
p. 70. 
8 LEFF, Enrique. Saber ambiental.  Petrópolis: Vozes, 1998. p. 17.  
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co efetivamente relativiza os limites ambientais mas não os elimina, e que o 
crescimento econômico é condição necessária, mas não suficiente para a eliminação 
da pobreza e disparidades sociais.9

Assim, o grande desafio se pauta na conciliação do progresso almejado, com 
uma política preservacionista que vise à compreensão da existência da dependência 
dos recursos naturais. 

“Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala 
planetária e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, 
social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens materiais e 
imateriais.10”

A produção industrial reproduz os elementos que irão determinar no meio 
social como o meio ambiente será a apropriado para gerar riqueza à população. Um 
ponto a ser enfatizado é que com o aumento do poder de consumo, este vem a ser o 
momento para a reestruturação da consciência ambiental para que as próximas gera-
ções vivam em planeta verde e saudável. 

“Os problemas ecológicos mediante o crescimento econômico, o qual resulta 
tão familiar para os social-democratas como a crença, para os neoliberais, de 
que o mercado tem soluções para os problemas ambientais.11”

Como exemplos, de países com práticas de educação ambiental têm–se: a 
Austrália com um plano nacional de educação em sustentabilidade desde o ano de 
2000, sendo que as ações ocorrem em colaboração entre os Governos Federal, Estadu-
al e Municipal, nos Estados Unidos em que citamos a Universidade Millersville12 no 
qual os estudantes calculam a própria pegada ambiental e desenvolvem maneiras para 
reduzi-la, transmitindo o que aprenderam para as crianças de uma escola local. Na 
Nova Zelândia, dentro do currículo das escolas, o programa “Educação para Sustenta-
bilidade” busca engajar os estudantes em práticas e projetos que conduzam a um futu-
ro mais sustentável. No Reino Unido, o Programa Educação e Sustentabilidade 
Educacional objetiva que organizações não governamentais, escolas, universidades, 
autoridades e educadores, facilitam o aprimoramento e promovem o ensino ao capaci-
tar professores. Já no Japão, desde a escola fundamental, as crianças são estimuladas 
a levar o lixo para a sala de aula e aprendem como separar e dar o destino correto para 
cada um dos componentes. Além disso, todas colaboram com a faxina na escola.13

9 MAY, Peter Herman; LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira; DA VINHA, Valéria Gonçalves. Economia 
do meio ambiente: teoria e prática. 4 ed. São Paulo: Campus, 2003. p. 5-6 
10 GUATTARI, Félix. As três ecologias. 9. ed. Campinas: Papirus, 1999. p. 09
11 ALIER. Joan Martínez. Da economia ecológica ao ecologismo popular. Blumenau: Editora da Furb, 
1998. p. 197
12 Universidade localizada na Cidade de Filadélfia no Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. 
13 JULIÃO, André. A geração que pode salvar o planeta. Istoé, São Paulo, 16 nov. 2011.
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“A economia deve voltar aos seus pressupostos sociais e abandonar qualquer 
pretensão por uma ciência exata. Pois o que está em jogo não é só a otimização 
do uso privado de recursos, mas as “externalidades” decorrentes e o modo de 
como esses recursos são apropriados.14”

A relação existente entre o ser humano e o ambiente em que vive, tem como 
característica a brutal agressão existente, indústrias se multiplicando, detritos resul-
tantes dos processos de fabricação sendo despejados nos rios são alguns dos exemplos 
do contexto fático vivenciado. Na tentativa da amenização da problemática ambiental, 
surge um mecanismo valoroso a ser empregado, denominado como economia ecoló-
gica. Com economia ecológica, nos referimos ao estudo de compatibilidade entre a 
economia humana e o ambiente a longo prazo.15

“A economia ecológica trouxe à superfície o corpo submerso do iceberg da dívida. 
O jogo da dívida não é uma questão moral sujeita a um cálculo estritamente 
econômico. O que está em jogo não é a dívida financeira do Terceiro Mundo, 
mas a dívida oculta do Primeiro e Segundo Mundos: o hiper-consumo do Norte 
e a superexploração ecológica do Sul, a pilhagem, a rapina e a devastação dos 
recursos do mundo “sub-desenvolvido”, que alimentou o desenvolvimento 
industrial, esvaziando seus potenciais produtivos e deteriorando seus recursos 
ambientais.16”

Os seres humanos são dependentes vitalmente da organização ecológica. Po-
rém estão cegos diante das vantagens econômicas, resultando na profunda distorção e 
banalização social.  Reputam-se as autoridades legislativas, executivas, judiciárias e a 
Sociedade Civil no geral, utilizar mecanismos possíveis e lícitos para coibir a degra-
dação ambiental. Conscientizando- se de que sem um meio ambiente equilibrado, 
nada permanecerá estruturado para sustentar o fomento econômico. 

“A construção de uma racionalidade ambiental demanda a transformação 
dos paradigmas científicos tradicionais e a produção de novos conhecimentos, 
o diálogo, hibridação e integração de saberes, bem como a colaboração 
de diferentes especialidades, propondo organização interdisciplinar do 
conhecimento para o desenvolvimento sustentável. Isto gera novas perspectivas 
epistemológicas e métodos para a produção de conhecimento, bem como 
para a integração prática de diversos saberes no tratamento de problemas 
socioambientais.17”

14 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico.3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p.48-49
15 ALIER. Joan Martínez. Da economia ecológica ao ecologismo popular. Blumenau: Editora da Furb, 
1998. p. 204
16 LEFF, Enrique. Saber ambiental.  Petrópolis: Vozes, 1998. p. 35-36. 
17 LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. 4. ed.São Paulo: Cortez, 2006. p. 162. 
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Através da defesa pela qualidade de vida, e criação da política preservacio-
nista atuante, poderemos ter o almejado desenvolvimento sustentável que possibilite a 
harmonia necessária ao aprimoramento humano e econômico. O significado da pala-
vra desenvolvimento caracteriza um estágio econômico, político e social, e assim atra-
vés deste processo preparatório e de formação propiciaremos que o crescimento 
econômico implique propriamente em desenvolvimento, e não simplesmente na ex-
pansão de dimensões econômicas. 

3. PanoraMa do dirEito aMbiEntal brasilEiro: 

No Brasil, evidentemente, importamos as primeiras leis de proteção ambiental de 
Portugal. Este país, como os demais, também vinha protegendo seus recursos naturais da 
depredação.  Ann Helen Wainer afirma que essa legislação era bastante evoluída, destacan-
do algumas disposições relevantes. Por exemplo, o corte deliberado de árvores frutíferas 
foi proibido em 12 de março de 1393. Outra medida interessante, citada pela autora, é a 
Ordenação de 09 de novembro de 1326, que protegia as aves e equiparava seu furto, para 
efeitos criminais, a qualquer outra espécie de crime18. Para o efetivo resguardo do Meio 
Ambiente para as futuras gerações resta-se fundamental que sejam positivados meios legí-
timos de tutela que defendam estes interesses através do instituto do direito ambiental. 

“A preservação do meio ambiente está obrigatoriamente focada no futuro. 
Uma decisão consciente para evitar o esgotamento dos recursos naturais 
globais, em vez de nos beneficiarmos ao máximo das possibilidades que nos 
são dadas hoje, envolve necessariamente pensar no futuro.19”

No que tange a aplicabilidade do Direito Ambiental Brasileiro foi necessária 
a formulação de determinados dispositivos legais e constitucionais pela defesa am-
biental, dentre os quais podemos destacar: a Lei 4.771/1965 20, a Lei 6.938/1981 21, a 
Lei 9.433/1997 22, a Lei 9.605/9823 e a Lei 9.985/200024. Importante mencionar acerca 
da evolução da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo que por 
meio desta, passamos a ter sólidas garantias de proteção ao meio ambiente. 

18 MAGALHÃES, Juraci Perez. A evolução do direito ambiental no Brasil. São Paulo: Oliveira Mendes, 
1998. p. 03. 
19 KISS, Alexandre. Direitos e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. 1 ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. p. 02.  
20 BRASIL. Lei nº 4.771 de 15 de Setembro de 1965, instituiu o Código Florestal. 
21 BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e 
seus mecanismos de formulação e aplicação, e outras providências. 
22 BRASIL. Lei nº 9.433 08 de Janeiro de 1997 dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
23 BRASIL. Lei nº 9605 de 12 de Fevereiro de 1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e outras providências. 
24 BRASIL. Lei nº 9985 de 18 de Julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza e outras providências. 
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A Lei n. 4.771/1965 vem a ser objeto de crítica por não salvaguardar o direi-
to de proteção aos animais e não contar com estudo técnico que possa mensurar as 
necessidades de proteção das biodiversidades de forma que não sejam suprimidas 
questões ambientais fundamentais que devam estar expressas em um Código denomi-
nado Florestal. 

“A partir dos anos 1960 buscou superar a concepção monista de aproveitamento 
do recurso, e a regulamentaç  ão pretendeu favorecer o uso múltiplo do bem, de 
forma mais racional e econômica. Com esse objetivo foi editado um novo corpo 
normativo que objetivou aperfeiçoar as leis existentes, como o Novo Código 
Florestal (Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965), a Lei de Proteção à Fauna 
(Lei n 5.197, de 3 de Janeiro de 1967), o Código da Pesca (Decreto-Lei n 221, 
de 28 de fevereiro de 1967) e o Código de Mineração ( Decreto- Lei n 227, de 28 
de fevereiro de 1967). O fato de constar na legislação a preocupação de ampliar 
o uso do recurso natural e apresentar instrumentos jurídicos para mediar o 
conflito de interesses na utilização do bem não significa dizer que isso realmente 
ocorreu. Na prática acabou predominando a atividade com maior interesse 
econômico no momento de decidir a forma de utilização do recurso.25”

A política florestal brasileira foi direcionada praticamente para o enfoque 
industrial. Um dos exemplos dessa concepção desenvolvimentista do s etor florestal 
está na forma de encorajar a apropriação e a exploração de uma das maiores reservas 
de floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Com essa visão do setor florestal 
e uma concepção geopolítica agressiva de ocupação da Amazônia, vai ocorrer a des-
truição acelerada de uma das últimas florestas naturais do mundo.26

“Em face do gigantismo do território e da situação real em que se encontram os 
seus macro-biomas – Amazônia Brasileira, Brasil Tropical Atlântico, Cerrados do 
Brasil Central, Planalto das Araucárias, e Pradarias Mistas do Brasil Subtropical 
– e de seus numerosos mini-biomas, faixas de transição e relictos de ecossistemas, 
qualquer tentativa de mudança no “Código Florestal” tem que ser conduzido por 
pessoas competentes e bioeticamente sensíveis. Pressionar por uma liberação ampla 
dos processos de desmatamento significa desconhecer a progressividade de cenários 
bióticos, a diferentes espaços de tempo futuro. Favorecendo de modo simplório e 
ignorante os desejos patrimoniais de classes sociais que só pensam em seus interesses 
pessoais, no contexto de um país dotado de grandes desigualdades sociais.27”

25 RIOS, Aurélio Virgílio Veiga; Irigaray, Carlos Teodoro Hugueney. O direito e o desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: Peirópolis, 2005. p. 218. 
26 TEIXEIRA, Cláudia Silva. Florestas sociais: uma resposta à destruição das florestas tropicais? Rio de 
Janeiro: 2001. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/7353478/Agrfloresta-TeixeiraCs
27 AB’SABER, Aziz Nacib. Do Código florestal para Código da biodiversidade. Disponível em: http://
www.scielo.br/pdf/bn/v10n4/37.pdf
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Ressaltamos que qualquer revisão do Código Florestal, deve estar focada nas 
grandes regiões naturais do Brasil, sobretudo domínios de natureza muito diferentes 
entre si, tais como a Amazônia, suas florestas tropicais, e o Nordeste, com seus dife-
rentes tipos de vegetações. Existem regiões que envolvem conexões com diversos 
estados do norte brasileiro. Em relação ao Brasil Tropical Atlântico os órgãos do Go-
verno Federal – IBAMA28, IPHAN29, FUNAI30 e INCRA (Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária), e assim devem manter interligações com os diversos 
setores similares dos governos destas regiões do Brasil. 

 A Política Nacional do Meio Ambiente foi oficialmente estabelecida no Bra-
sil em 1981 pela Lei n. 6.938, que instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA). Seu principal objetivo é a instituição de regras que tornem possível o 
desenvolvimento sustentável por meio de mecanismos e instrumentos capazes de con-
ferir ao meio ambiente maior proteção. A Lei 6.938 teve origem num fato, nada auspi-
cioso, que causou repercussão negativa na opinião pública internacional, quando 
foram transmitidas, por satélite, imagens de crianças raquíticas, e adultos com baixa 
expectativa de vida por causa da incidência de câncer causado por contaminação quí-
mica, oriunda de indústrias altamente poluentes, situadas em Cubatão, São Paulo31. 
Em resposta ao clamor público provocado pelos efeitos nefastos da poluição indus-
trial, o Congresso Nacional aprovou a Lei 6.938/81 em 1981, estabelecendo a Política 
Nacional do Meio Ambiente. O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - 
CONAMA foi criado pela Lei n 6.938, de 1981 e regulamentado pelo Decreto n 
88.351, de 1983, como órgão superior do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Como 
instituição colegiada, o CONAMA é o espaço em que a Administração Federal, os 
órgãos estaduais de meio ambiente, representantes do empresariado, trabalhadores e 
de entidades da sociedade civil envolvidas com as questões ambientais reúnem-se 
para discutir diretrizes de política ambiental e definir normas e padrões que regulem o 
uso do meio ambiente. Para gerir a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei n 6.938 
previu a Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), constituído pelos órgãos 

28 Em 22 de fevereiro de 1989, foi promulgada a Lei nº 7.735, criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) Nesse momento, a gestão ambiental passou a ser integrada. 
Antes, havia várias áreas que cuidavam do ambiental em diferentes ministérios e com diferentes visões, 
muitas vezes contraditórias.
29 O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) foi criado em 13 de janeiro de 1937 
pela Lei nº 378, no governo de Getúlio Vargas. Já em 1936, o então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo 
Capanema, preocupado com a preservação do patrimônio cultural brasileiro, pediu a Mário de Andrade a 
elaboração de um anteprojeto de Lei para salvaguarda desses bens. Em seguida, confiou a Rodrigo Melo 
Franco de Andrade a tarefa de implantar o Serviço do Patrimônio. Posteriormente, em 30 de novembro de 
1937, foi promulgado o Decreto-Lei nº 25, que organiza a “proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional”. O IPHAN está hoje vinculado ao Ministério da Cultura.
30 A Fundação Nacional do Índio (FUNAI), criada pela Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada 
ao Ministério da Justiça, entidade com patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito privado, 
é o órgão federal responsável pelo estabelecimento e execução da política indigenista brasileira em 
cumprimento ao que determina a Constituição Federal Brasileira de 1988. 
31 RIOS, Aurélio Virgílio Veiga; Irigaray, Carlos Teodoro Hugueney. O direito e o desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: Peirópolis, 2005. p. 149. 
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e entidades da União, Estados, Distrito Federal, municípios e fundações responsáveis 
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, estruturado da seguinte maneira: 
Conselho de Governo; órgão consultivo e deliberativo: Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA); órgão central: Ministério do Meio Ambiente; órgão executor: 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 
órgãos secionais: os dos Estados responsáveis pela execução de programas, projetos e 
controle/fiscalização de atividades degradadoras do meio ambiente; órgãos locais: ór-
gãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas ativida-
des, nas suas respectivas jurisdições. 

 Em outro norte legal, temos a Lei 9.433 de 08 de Janeiro de 1997 que institui 
a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal. A 
Política Nacional de Recursos Hídricos foi elaborada em um longo processo político 
institucional, ainda não contemplado, que inclui tropeços pontuais, mas que, em suas 
linhas gerais, incorpora avanços significativos. Por outro, constata-se que o setor hí-
drico permanece desconectado dos setores produtivos, já que ainda não incorpora to-
talmente e, de forma efetiva, instrumentos de gerenciamento que aportem lógica 
econômica a suas diretivas, não obstante os esforços empreendidos.32 Porém a Lei 
9.433/97 apresenta diversas lacunas, que inviabilizam a sua aplicação, bem como a 
dificuldade de resguardo do direito comum do povo, por beneficiar em seus dispositi-
vos, majoritariamente à indústria. 

“Até o presente, a Lei nº 9.433 não conta ainda com a regulamentação 
para a maioria de seus instrumentos, o que tem dificultado sua completa 
implementação. Apenas o Conselho Nacional de Recursos Hídricos foi 
definido e regulamentado mediante decreto presidencial. Essa ausência de 
regulamentação traz consequências nefastas para a área de recursos hídricos 
como um todo, além de ter servido de pretexto para retardar a implementação 
efetiva da gestão das bacias dos rios federais.33”

A Lei 9605/98 versa sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Sendo que as pessoas jurídicas serão 
responsabilizadas nas esferas: administrativa, civil e penalmente conforme o disposto 
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.34

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza foi instituído 
pela Lei n 9.985/2000, e em grande parte aborda conceitos defendidos pela preserva-

32 LITTLE. Paul E. Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências. São Paulo: 
Petropólis, 2003. p. 243. 
33 LITTLE. Paul E. Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências. São Paulo: 
Petropólis, 2003. p. 247.
34 BRASIL. Lei nº 9605/98 de 12/02/1998. In Vademecum. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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ção clássica ou tradicional. Porém foram excluídos do sistema duas importantes uni-
dades de conservação socioambiental: os territórios indígenas e os quilombolas. 

“O grande desafio é, entretanto, a efetiva implantação e a gestão participativa 
das unidades de conservação. Segundo o Programa de Monitoramento de 
Áreas protegidas do Instituto Socioambiental (ISA), atualmente há no Brasil 
1.034 unidades de conservação e 664 reservas particulares, somando 1.698 
unidades. Apenas 97 contam com conselhos gestores.(...) Grande parte das 
áreas só existem “no papel”, suas terras não estão regularizadas e demarcadas, 
e faltam recursos, equipamentos e funcionários para fiscalizá-las e administrá-
las. São altamente vulneráveis, e a ocupação desordenada do solo, promovida 
por atividades agropecuárias e por desmatamento, transforma grande parte 
dos parques e reservas em verdadeiras “ilhas”, distanciadas dos contextos 
sociais, políticos, econômicos e culturais em que se inserem.35”

Na seara Constitucional, garantiu-se através dos dispositivos da Carta Magna 
de 1988 o 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 coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Outra importante tutela vem a ser a proteção 
dos grandes biomas sendo estes a: Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Faz-se mister demonstrar 
que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os  in-
fratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente-
mente da obrigação de reparar os danos causados36. Apesar de todas as inovações 
suscitadas tanto pela Carta Magna Brasileira de 1988, quanto pelas legislações especí-
ficas, foram suprimidos questões fundamentais ao processo de tutela ambiental. Como 
as questões da supressão a proteção dos animais na reforma do Código Florestal, bem 
como a valoração da indústria na Política Nacional de Recursos Hídricos, atentando 
contra a função precípua do Direito Ambiental, que se consubstancia para dirimir os 
abusos para com o Meio Ambiente.  Atinente de que nenhum país se desenvolverá se 
não dispuser de uma legislação ambiental eficaz e de uma política de proteção e valo-
rização do meio ambiente bem definida.  O futuro está sendo moldado no dia de hoje, 
e caberá a humanidade responder se as conseqüências serão benéficas ou maléficas, já 
que a defesa do meio ambiente dependerá das nossas escolhas no presente. 

4. ConsidEraçÕEs Finais: 

4.1 Com a realização do presente artigo se atestou que o início da degradação 
ambiental vincula-se com a Revolução Industrial e a difusão dos valores re-

35 RIOS, Aurélio Virgílio Veiga; Irigaray, Carlos Teodoro Hugueney. O direito e o desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: Peirópolis, 2005. p. 174. 
36 BRASIL. Constituição da República Federativa de 1988. In Vademecum. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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sultantes deste processo histórico. Este evento que teve impacto direto no 
meio social, modificou as percepções da visão ambiental.

4.2 Enfatizou-se a questão da conciliação do crescimento econômico com 
uma política que garanta às futuras gerações o direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, baseando em atitudes humanas e industriais que 
remetam para o desenvolvimento sustentável da Sociedade brasileira. 

4.3 Consoante os seguintes preceitos legais: Lei 4.771/1965, da Lei 
6.938/1981, a Lei 9.433/1997, a Lei 9.605/98, a Lei 9.605/2000, disposições 
Constitucionais expressas na Carta Magna de 1988 e os entendimentos juris-
prudenciais, se intentou possibilitar o entendimento do funcionamento do 
âmbito jurídico nacional na busca da efetiva proteção ambiental. 

4.4 Através do presente artigo, se espera que possamos contribuir para cons-
cientização da necessidade do viver bem e utilizar sabiamente os recursos 
naturais limitados.  Com uma nova relação participativa com o planejamento 
e execução de ações que permitam e desenvolvam sustentavelmente o bem 
de uso comum do povo
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1. introduçÃo

O fenômeno da Mudança Climática já deixou de ser pauta de enunciados 
científicos e passou a viver como um companheiro cotidiano. Furacões, nevascas, 
chuvas torrenciais em excesso são os atores principais dessa nova geração, impulsio-
nados pelo próprio modelo de desenvolvimento adotado, que já esgotou a capacidade 
do planeta. Há quem diga que não só de pontos negativos se percebe a mudança cli-
mática; por exemplo, invernos menos rigorosos na Europa tendem a ser benéficos em 
um futuro não muito distante. Neste começo de século muito se tem esclarecido a 
cerca do risco climático, mas uma dúvida global ainda persiste: “como as mudanças 
climáticas vão alterar o modo de viver?”, e, a partir dessa incógnita, a lista com possí-
veis soluções cresce dia após dia.

Engana-se quem pensa nas alterações do modo de viver só para as próximas 
gerações. Enquanto a comunidade científica vem advertindo sobre as consequências 
das mudanças climáticas, ao mesmo tempo muitas populações já conhecem de perto 
os impactos do aquecimento do planeta. 

O presente artigo tem a missão de trazer à tona uma solução viável para a 
crise instalada, pautada no modelo energético vigente e nas energias alternativas como 
ações mitigadoras do impacto até então causado. Para que se entenda a energia alterna-
tiva é necessário que se entenda também a importância da energia na vida humana, sua 
evolução e seus impactos no meio ambiente. Só então, é possível o estudo das fontes de 
energia alternativa com os olhos voltados para o desenvolvimento sustentável.

A energia tornou-se essencial para a sociedade desde que o homem descobriu 
que podia poupar seus próprios esforços diante de algum fenômeno natural que servis-
se como matriz energética para determinada atividade, como o fogo, que nos primór-
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dios era a principal fonte utilizada. Entende-se bem que energia associa-se geralmente 
à capacidade de produzir um trabalho ou realizar uma ação. Etimologicamente, a pa-
lavra tem origem no idioma grego, onde significa “trabalho”. Com a crescente evolu-
ção da humanidade, cresceu também a dependência por energia, que desse conforto 
necessário para a vida em sociedade.

Até o século passado não foram medidos os esforços para que mais e mais 
fontes destas substâncias fossem encontradas, de modo a garantir a estabilidade do 
modelo de consumo. Porém, o tempo passou, e com ele também diminuíram as esti-
mativas de durabilidade dessas fontes, afinal são todas classificadas como energias 
não renováveis, ou seja, aquelas que não se auto repõem, são simplesmente gastas e 
perdidas para o meio ambiente.

A partir deste momento a busca por fontes alternativas de energia começa a 
florescer na vida em sociedade, primeiro, de forma utópica, já que o desinteresse eco-
nômico e também as dúvidas sobre sua real utilização dominavam esse cenário. Mais 
tarde, com a chegada deste novo século, o interesse ressurgiu de forma vital, haja 
visto a escassez cada vez mais evidente das demais fontes supracitadas. O homem não 
quer desacelerar seu modelo de consumo, e precisa buscar o meio necessário para esta 
manutenção. 

Resta definir o que são as energias alternativas e renováveis. Pode-se afirmar 
que renováveis são aquelas que não se esgotam com a utilização, ou seja, tem o poder 
de se repor constantemente manter a geração de energia. O epíteto “alternativas” ad-
vém do fato não serem oriundas de fontes de combustíveis fósseis. Acrescenta-se, 
mais ainda, que devem ser verdes, ou seja, devem gerar energia em compasso com a 
qualidade ambiental.

Afirmados tais conceitos e cientes da crise ambiental oriunda do risco climá-
tico evidente e do modelo energético altamente poluidor, faz-se mister invocar a pro-
teção do Direito Ambiental, que tem em tais demandas os seus desafios mais 
complexos. Deve a Lei se tornar mais sensível a tais questões, e o Direito Ambiental 
se comprometer em adotar os mecanismos eficazes para a efetivação definitiva deste 
novo modo de pensar a sociedade, buscando o equilíbrio do que o planeta pode ofere-
cer, comumente chamado de desenvolvimento sustentável. O ideal é que o operador 
do direito, que terá cada vez mais demandas “verdes” a julgar, se sensibilize e se de-
dique ao estudo dos referidos mecanismos, visando a decisão mais acertada.

2. refleXoS do rISCo ClImátICo

2.1 Compreendendo o fenômeno 
A mudança climática é resultado de uma série de fatores tais como o efeito 

estufa e o aquecimento global, sendo o primeiro causador do segundo. Também po-
dem ser causa das  mudanças o que ocorre no estágio médio da atmosfera, em escalas 
de tempo que vão de décadas até milhões de anos. Estas alterações podem ser causa-
das por processos internos ao sistema Terra-atmosfera, por forças externas (como, por 
exemplo, variações na atividade solar) ou, mais recentemente, pelo resultado da ativi-
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dade humana. Portanto, entende-se que a mudança climática pode ser tanto um efeito 
de processos naturais ou decorrentes da ação humana e por isso deve-se ter em mente 
que tipo de mudança climática se está referindo. Façamos uma viagem no tempo:

“Durante a história de 4,5 bilhões de anos do nosso planeta ocorreram várias 
mudanças climáticas radicais. Longos períodos de clima estável foram sucedidos 
por glaciações e estes, por sua vez, por efeito estufas. Estes períodos quentes 
ocasionaram até desertificações de amplas áreas continentais. Estes eventos 
tem provocado também consequências biológicas. As mudanças climáticas 
tem extinguido muitas espécies e favorecido  outras.  As camadas sedimentares 
revelam que a Terra já sofreu várias glaciações. A mais antiga destas foi há 
mais de dois bilhões de anos atrás e o mais intenso, por sua vez, parece ter 
congelado até as regiões equatoriais. O clima da Terra resfria o nosso planeta às 
vezes a um congelador, e outras vezes o transformando em uma sauna.”1

Apesar de o homem ser apenas mais um agente geológico dentre muitos ou-
tros, somos a espécie, que pela primeira vez na história da Terra, pode ter o poder de 
contribuir à uma mudança global.2 O modelo de desenvolvimento adotado pela huma-
nidade há quase 300 atrás foi o motor dessa cadeia, que hoje, já instalada, mostra suas 
garras contra quem a criou. 

Como define Beck, acerca dos riscos – dando ênfase, aqui, ao risco climático:

“Riscos não se esgotam, contudo, em efeitos e danos já ocorridos. Neles, exprime-
se sobretudo um componente futuro. Este baseia-se em parte na extensão futura 
dos danos atualmente previsíveis e em parte numa perda geral de confiança ou 
num suposto “amplificador do risco”. Riscos têm, portanto, fundamentalmente 
que ver com antecipação, com destruições que ainda não ocorreram mas que 
são iminentes, e que, justamente nesse sentido, já são reais hoje.”3

Carvalho define-a de forma direta: “o fenômeno de aquecimento do planeta 
decorre de um processo de isolamento térmico em decorrência dos gases do efeito 
estufa (green house gases) que, concentrados na atmosfera, impedem que os raios 
solares penetrem na atmosfera e que retornem ao espaço em razão da formação desse 
bloqueio”.4

1 EEROLA, Toni T. Mudanças climáticas globais: passado, presente e futuro. Disponível em: http://
homologa.ambiente.sp.gov.br/proclima/artigos_dissertacoes/artigos_portugues/mudancasclima 
ticasglobaispassadopresenteefuturo.pdf . Acesso em: 13 abr 2012.
2 Idem.
3 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São 
Paulo: Editora 34, 2010, p. 39.
4 CARVALHO, Délton W. Mudanças Climáticas e as implicações jurídico-principiológicas para a gestão 
dos danos ambientais futuros numa sociedade de risco global. In: Congresso Internacional de direito 
ambiental, 14., 2010, São Paulo. Anais... p. 109.
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É interessante observar que o tão comentado efeito estufa, por si só, não é o 
vilão. É uma proteção natural do planeta e sem ele a temperatura média da Terra seria 
33°C mais baixa, ficando em torno de 15 graus negativos. Quem o transforma em 
causador do aquecimento global são os gases por nós emitidos dia pós dia, por anos a 
fio. Porém nem todos os GEE (gases-estufa) são vilões também. O gás de efeito estu-
fa mais abundante é o vapor d’água (H2O). Entretanto, ele não contribui para o au-
mento desse efeito. Isso porque, embora suas moléculas tenham um alto poder de 
refletir as ondas longas (a causa do efeito estufa), a quantidade desse vapor na atmos-
fera se mantém constante. Até mesmo quando a temperatura aumenta, o equilíbrio 
desses vapores é mantido em um controle natural dos processos de condensação e 
evaporação. Diante disso, na prática, não há interferência desse fator no incremento da 
retenção do calor. Além do mais, não há impacto humano direto nos níveis de vapor 
d’água. Já outros gases intensificados pelas atividades humanas contribuem para o 
aumento do efeito estufa e consequentemente para o aquecimento do planeta.5 Veja-
mos: Dióxido de Carbono (CO2), contribuindo com 63%, encontrado principalmente 
na queima de combustíveis fósseis6; Metano (CH4), 18,8%; Óxido Nitroso (N2O), 
6,2%; e os Clorofluorcarbonetos (CFC), encontrados no gás de ar condicionados e 
refrigeradores, contribuindo com 12% desse total.7 

A origem dessas informações não é de um de um governo de um país desen-
volvido, uma universidade em um grande centro, ou uma ONG de algum canto do 
mundo, mas sim o 4º Relatório do IPCC – Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas – de 20078, que concluiu que o aquecimento global é incontestável, a ori-
gem do aquecimento são os atos humanos, este aquecimento tem impacto sobre todos 
os ecossistemas e as emissões de gases que o causam aumentaram cerca de 70% entre 
1970 e 2000.9 A divulgação dos relatórios do IPCC ocupou considerável espaço na 
mídia e suscitou debates em vários setores da sociedade. Se as tendências e previsões 
descritas nos relatórios se confirmarem, alterações dramáticas ocorrerão em diversas 
partes do globo. Algumas tenderão a atingir toda população do planeta. Outras impac-
tarão mais algumas regiões e segmentos populacionais.

A supressão das florestas, nem sempre vista como fator deste fenômeno, tam-
bém é parte do aquecimento global. Nesse sentido, o Brasil teve papel relevante no 

5 http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/661 . Acesso em 12 abr 2012.
6 Os combustíveis fósseis foram formados durante milhões de anos, pela deposição e soterramento de 
matéria orgânica em lagos, pântanos e oceanos. Neste momento o homem está liberando este carbono à 
atmosfera pela queima em questão de alguns segundos. Isto traz uma considerável quantidade de dióxido e 
monóxido de carbono, enxofre, fuligem, poeira, etc. à circulação atmosférica.  
7 Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC: http://www.ipcc.ch/ . Acesso em 10 abr 
2012.
8 O IPCC foi criado em 1988 pela Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização 
Meteorológica Mundial, em vista da importância e da complexidade das questões relacionadas ao tema 
mudança do clima.
9 BELLO FILHO, Ney de Barros. Direito Ambiental das mudanças climáticas: novos paradigmas da 
atuação judicial. IN: Desafios del derecho frente al cambio climático – Seminário Internacional apresentado 
em Lima, Peru. p. 51.
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processo de aquecimento do planeta no tocante ao grande desmatamento da Floresta 
Amazônica, responsável por 1,5% das emissões globais em 200810; por isso o cuidado 
para o desmatamento, não só pela flora e fauna desperdiçadas, mas também para a 
mitigação dos efeitos da mudança climática vindoura.

2.2 Consequências das Mudanças Climáticas
Anthony Giddens, em seu livro “A Política da Mudança Climática”, acredita 

que nenhuma sociedade democrática liberal estaria preparada para lidar com tama-
nhos problemas ecológicos, especialmente os decorrentes da mudança climática.11 Tal 
cenário, conforme asseverado por Carvalho, já está gerando graves consequências, 
por exemplo: maior evaporação das águas dos oceanos, o que propicia a ocorrência de 
tempestades, tornados, furacões, dentre outros; o derretimento das calotas polares, que 
ocasiona a elevação do nível dos mares, que só no século XX aumentou entre 0.1 a 0.2 
metros, com continuada tendência de aumento; enquanto que as geleiras, as calotas 
polares e a neve das montanhas continuam a derreter e diminuir suas áreas de cober-
tura. Os pesquisadores anunciam que em 2080 é bem provável que já não haja mais 
neve no Ártico nos meses de verão, visto que a temperatura subiu 5ºC nos últimos 100 
anos e desde 1978 suas geleiras diminuem a uma taxa de 3% por década.12 Daí surgem 
outra infinidade de problemas relacionados; com a elevação dos mares cidades litorâ-
neas e ilhas inteiras podem desaparecer em um piscar de olhos. Os Estados, como o 
Brasil, devem estar preparados para tais eventualidades, visto que a maior parte de sua 
população vive em cidades à beira mar. 

A extinção de uma série de espécies também é uma das consequências da 
alteração climática. Vejamos:

“As geleiras alpinas perderam metade de seu volume desde 1850, espécies 
características das baixas montanhas suíças migraram para alta montanha. Os 
estoques do salmão do Atlântico Norte serão destruídos quando a temperatura 
regional do oceano aumentar de 6ºC da média histórica, levando à extinção os 
ursos polares por fome. A diminuição no estoque de peixes levou a morte centenas 
de milhares de aves marinhas nas costas da Califórnia. O branqueamento dos 
recifes de corais, atestando sua morte, está ampliando a cada ano e há uma 
correlação entre aumento da temperatura local dos oceanos e o branqueamento. 
O declínio de populações de anfíbios por todo o globo surge como um dos mais 
dramáticos eventos de destruição maciça da fauna. Respostas da biologia 
destes animais relacionadas com a respiração cutânea e fase aquática em seu 
ciclo reprodutivo fazem dos anfíbios um indicador de mudanças climáticas O 

10 http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2010 . Acesso em 12 abr 2012.
11 GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Vera Ribeiro (trad.). p. 100.
12 SALATI, Enéas et al. As mudanças climáticas globais e seus efeitos nos ecossistemas brasileiros. 
Disponível em: http://www.comciencia.br/reportagens/clima/clima14.htm . Acesso em: 13 abr 2012.
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pequeno sapo dourado (Bufo periglenes) exclusivo das montanhas de neblina da 
Costa Rica foi declarado extinto. Reproduzindo-se somente em uma especifica 
janela climática ocorreu que 30.000 indivíduos não se reproduziram devido à 
ausência de poças ocasionada pela estação muito seca de 1987 e somente 29 
sobreviveram. Desde 1991 nenhum indivíduo foi encontrado Também o ataque 
do fungo chytridiomycosis infectando a pele dessecada dos sapos, ocasionou a 
extinção maciça de várias espécies das florestas tropicais australianas, centro e 
sul americanas e parte da América do Norte.”13

O aumento das temperaturas globais também facilitam a disseminação de 
determinadas doenças. Efeitos como o aumento da mortalidade devido a doenças car-
díacas e pulmonares, p. ex., que aumentam em momentos de ondas de calor. Doenças 
infecciosas também estão na pauta; e ainda há aquelas que aparecem em cenários de 
desastres naturais, como em uma enchente, onde é aumentado o risco de se contrair 
leptospirose, causada pela urina de ratos.

Os desastres também estão intimamente ligados às alterações no clima, mes-
mo que em sua definição essa mesma não esteja expressamente incluída. A legislação 
brasileira conceitua o desastre como “o 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”14. Com o 
agravamento das mudanças climática nas duas últimas décadas, os desastres naturais 
só aumentaram. Nos anos 90 a média de desastres era de 200/ano; na primeira década 
do século XXI esse número nunca esteve inferior a 300, conforme dados da Federação 
Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho – IRFC.15

Essa relação entre desastres e mudanças climáticas, também mostrada pelo 
IPCC, em seu último relatório, pode muito provavelmente ocasionar:

“o aumento da frequência as ondas de calor na maioria das extensões terrestres, 
ocasionando um maior perigo de incêndios descontrolados; um incremento do índice 
de mortalidade por efeito do calor, especialmente de idosos; ademais de problemas 
na qualidade das águas, devido à floração de algas, dentre outros efeitos.”16

Toda essa inconstância climática gera uma certa vulnerabilidade nas nações, 
principalmente nas mais pobres, por serem, como supracitado, hipossuficientes em 

13 Idem.
14 De acordo com o art. 3°, inc, II, Decreto Federal n. 5376/2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Defesa Civil – SINDEC e o Conselho Nacional de Defesa Civil, e dá outras providências.
15 A Federação define desastre como evento calamitoso, repentino ou previsível, que transtorna seriamente 
uma comunidade ou sociedade.
16 LAVRATI, Paula C.; PRESTES, Vanêsca B. Os desastres e a legislação brasileira: uma necessária 
reflexão com vistas à adaptação às mudanças climáticas. Disponível em: http://www.planetaverde.org/
mudancasclimaticas/ index.php?ling=por&cont=artigos . Acesso em 16 abr 2012.
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ações de mitigação de efeitos da mudança climática. “Neste sentido, o continente 
africano consiste num dos pontos mais vulneráveis do planeta ao aquecimento global, 
em razão de sua grande dificuldade estrutural de adaptação. Dos 20 países mais vulne-
ráveis, 15 estão no continente africano”17; e não é difícil perceber o porquê disto; há 
cidades das mais populosas do mundo que sequer tem energia elétrica e saneamento 
básico para metade da população que as habita; e a falta de acesso à educação dificul-
ta ainda mais esse processo.

No Brasil a região mais sensível é a Nordeste. Recente estudo realizado pela 
Universidade Federal de Minas Gerais e Fundação Oswaldo Cruz18, sobre os efeitos 
das mudanças climáticas no Nordeste brasileiro, mostra o aumento do perigo de in-
cêndios descontrolados; maior estresse hídrico, assim como a degradação da terra, 
com a consequente redução de cultivos e da pecuária, o que ampliaria a possibilidade 
de migrações.19 

O pesquisador José Marengo explica que o Brasil é vulnerável às mudanças 
climáticas atuais e, mais ainda, às que se projetam para o futuro, especialmente quan-
to aos extremos climáticos. Ele explica que as áreas mais vulneráveis compreendem a 
Amazônia, e também a região Nordeste, já mostrada.20 Porém é nítido que todas as 
regiões têm suas vulnerabilidades a serem discutidas. O INPE – Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, em pesquisa, mostrou que no Brasil a temperatura média aumen-
tou aproximadamente 0,75°C até o final do século 20 (considerando a média anual 
entre 1961-90 de 24,9°C), sendo 1998 o ano mais quente; e que em nível regional, é 
possível observar que, no período de 1951-2002, as temperaturas mínimas cresceram 
em todo o país, apresentando um aumento expressivo de até 1,4°C por década.21 Fica 
nítido que as maiores temperaturas estão sendo acentuadas no inverno e na primavera.

Na região Norte as principais perdas serão na biodiversidade e ecossistemas 
amazônicos, devido aos eventos extremos de chuvas e secas; e um fato curioso é que, 
após as grandes extensões de área desmatada nos estados do Pará e Mato Grosso, um 
“corredor” foi formado e passa a transportar excessivo grau de umidade para as regi-
ões Centro-Oeste e Sudeste, fenômeno que tem causado chuvas acima do esperado e 
suportado. No Nordeste a tendência é para a aridização, e o alerta fica por conta do 
possível aumento no nível do mar, pois que as maiores cidades estão ali concentradas. 
Sudeste e Centro-Oeste as vulnerabilidades ficam por conta dos extremos de chuva e 
seca, com perdas no bioma Pantanal. A região Sul, conhecida por ser mais fria, pode 
sofrer com as altas temperaturas e chuvas intensas.

Fica nítido que tais consequências vão condenar a parcela mais pobre, mais 
desfavorecida economicamente da população, ceca de 2,6 bilhões de pessoas. De 
acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano 2007-2008 do PNUD, entre 

17 CARVALHO, Délton W. Op. Cit. p. 111.
18 Disponível em:  http://www.planetaverde.org/mudancasclimaticas/ index.php?ling=por&cont=documentos.  
Acesso em: 16 abr 2012.
19 LAVRATI, Paula C.; PRESTES, Vanêsca B. op. Cit.
20 Disponível em: http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/147. Acesso em: 16 abr 2012.
21 Idem.
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2000 e 2004, cerca de 262 milhões de pessoas foram anualmente afetadas por desas-
tres climáticos. O documento mostra que mais de 98% delas vivem em países em de-
senvolvimento.22

Délton Winter fala em uma Sociedade de Risco Global, “que coloca a Socie-
dade contemporânea e suas instituições em confronto com seu próprio êxito científico, 
tecnológico, econômico e social”23; já assinalando assim os possíveis cenários climá-
ticos futuros. O próprio aquecimento global, na visão de Winter, é consequência dessa 
sociedade de risco global supracitada.

A partir de projeções do IPCC, PNUD e demais organismos voltados para a 
discussão do futuro climático global, podemos destacar alguns cenários sensíveis. 
Com relação aos recursos hídricos, tem-se duas preocupações; primeiro com a falta de 
água potável para quase um sexto da população que habita regiões que dependem de 
águas estocadas em geleiras e coberturas de neve, visto que com o aumento das tem-
peraturas (supra) a tendência é estas se percam também. A segunda preocupação é 
para aqueles que utilizam a água de rios, pois que esta também influenciada pelo aque-
cimento global, sofrerá escoamento maior que o esperado, e não será suficiente para 
abastecer quem dela depende. No Brasil, como exemplo de país que é bastante abas-
tecido por seus rios, “pesquisas realizadas com modelos climáticos e hidrológicos em 
bacias hidrográficas nos cerrados, que já enfrentam situações de escassez de água, 
apontam para redução de 20% a 25% da precipitação anual em 2100 na região, levan-
do a uma diminuição de 7% a 10% no volume de recarga dos aquíferos e nas vazões 
de estiagem dos rios, dependendo do cenário analisado.”24 Por mais que estejamos 
vendo o aumento de tragédias relacionadas a inundações, o mais provável é que au-
mente as áreas afetadas por estiagem e secas prolongadas.

Sobre a questão da alimentação e abastecimento, tal pesquisa, com mote no 
Relatório do IPCC, ressalta dois pontos interessantes, um sobre o possível aumento, a 
médio prazo, da produção de alimentos globais, porém devido aos impactos que os 
oceanos sofrerão, ficará comprometido o consumo de peixe e frutos do mar, vejamos:

A produtividade das culturas deve crescer levemente em regiões que hoje são 
mais frias, o que dificulta a produção. Já nas regiões atualmente quentes, um aumento 
entre 1 e 3 graus é altamente nocivo, o que ampliaria em risco de fome.

Economicamente, as mudanças climáticas também vão nos dar grandes preju-
ízos. Os relatórios do IPCC não apontam especificamente esse ponto, porém em 2006, 
encomendado pelo governo da Inglaterra, fora lançado o Relatório Stern, do economis-
ta Nicholas Stern. Além das projeções climáticas – nada animadoras – o relatório afir-
ma que “se o aquecimento global não for controlado, o impacto na economia do 
planeta será comparável ao das duas Guerras Mundiais e da Grande Depressão”.25

22 Idem.
23 CARVALHO, Délton W. Op. Cit. p. 109.
24 Disponível em: http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/12/17/as-mudancas-
climaticas-e-o-brasil-do-futuro. Acesso em: 16 abr 2012.
25 STERN, Nicholas. Stern review: the economics of climate change. Disponível em: http://www.scribd.
com/full/6957968?access_key=key-1htrt9xezpcgbrpb1gj4 Acesso em: 9 fev 2011.
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3. EnErGias altErnatiVas: HistÓria, ConCEito 
E iMPortÂnCia no CoMbatE aos risCos 
CliMátiCos Globais

O estudo das energias alternativas insere-se positivamente no cenário da socieda-
de de risco  climático, visto serem elas as mais aptas a oferecer ações mitigadoras dos efeitos 
supracitados. É interessante frisar que o perigo das mudanças climáticas ocasionadas pelo 
homem é advindo do uso maciço de energias não renováveis em seus processos produtivos, 
que tiveram início, principalmente, com a Revolução Industrial do século XVIII.

No século passado, e início deste, o uso de combustíveis fósseis26 tem sido a 
maior causa do aumento dos níveis de gás carbônico (CO2) na atmosfera terrestre, 
sendo esta, também, a principal causa do efeito estufa, que gera o aquecimento global. 
Percebe-se que a economia mundial tornou-se tão dependente dos combustíveis fós-
seis, que até nas bolsas de valores o barril de petróleo é fator de peso. Toda essa quei-
ma de combustíveis faz liberar dois dos mais perigosos gases, o metano (CH4) e o 
óxido nitroso (N2O), ambos são GEEs – gases do efeito estufa, com potencial partici-
pação no fenômeno das mudanças climáticas27. Segundo Prestes e Lavratti, “tamanha 
dependência do carbono é o que faz com que o combate às mudanças climáticas seja 
tão desafiador e implique mudanças radicais no nosso modo de vida”28.

Até o século passado não foram medidos os esforços para que mais e mais 
fontes destas substâncias fossem encontradas, de modo a garantir a estabilidade do 
modelo de consumo. Porém, o tempo passou, e com ele também diminuíram as esti-
mativas de durabilidade dessas fontes, afinal são todas classificadas como energias 
não renováveis, ou seja, aquelas que não se auto repõem, são simplesmente gastas e 
perdidas para o meio ambiente. As energias provenientes de fontes renováveis, e ver-
des – porque não agridem o meio ambiente, são as potenciais alternativas à demanda 
energética, de modo a não comprometer o nível de produção já alcançado.

A pesquisa e os avanços tecnológico científicos no campo das fontes alterna-
tivas de produção energética são, no cenário atual de avanço das alterações climáticas, 
de importância fundamental para a sobrevivência do atual modelo de crescimento 
econômico dos países em um futuro de médio prazo. Novos estudos realizados pela 
WWF (Originalmente, World Wildlife Fund) indicam que a exploração dos recursos 
naturais a nível global já supera em 20% a capacidade do planeta de regenerá-los, o 
que ainda é agravado pela previsão de que até 2030 a demanda energética e de com-

26 Também chamados de combustíveis minerais, são um grupo de substâncias formada basicamente por 
Carbono, usados para alimentar a combustão. São processados a partir da decomposição da matéria orgânica, 
que leva milhares de anos, e não são renováveis ao longo de tempo da escala humana. É nesse último 
argumento que reside toda a preocupação em seu uso maciço, visto a periculosidade e a não renovabilidade.
27 DOW, Kirstin; DOWNING, Thomas E. O atlas da mudança climática: o mapeamento completo do maior 
desafio do planeta. Trad. Vera Caputo. São Paulo: Publifolha, 2007, p. 42-43.
28 LAVRATI, Paula C.; PRESTES, Vanêsca B. Brasil Energia – Diagnóstico da legislação: identificação 
das normas com incidência em mitigação e adaptação às mudanças climáticas Disponível em: http://www.
planetaverde.org/mudancasclimaticas/ index.php?ling=por&cont=artigos . Acesso em 16 abr 2012.
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bustíveis terá duplicado29, deixando evidente a disputa entre a redução da exploração 
dos recursos naturais e o desenvolvimento insustentável.

Motta esclarece-nos que:

“A necessidade de diversificar ou melhorar o aproveitamento das matrizes 
energéticas, proposta pelos atingidos, é inquestionável, e tornou tema central 
de seminários, convenções e protocolos – especialmente a partir da Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de 
Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992 (ECO-92). No Brasil, em 16 de outubro 
do mesmo ano, criou-se o Ministério do Meio Ambiente, para estruturar as 
estratégias de “promoção e desenvolvimento sustentado e de eliminação da 
pobreza nos países em desenvolvimento” –sugeridas pela ECO-92.”30 

O fomento à utilização, em larga escala, das fontes de energia alternativas é 
uma mudança de paradigma no que diz respeito ao dilema do crescimento econômico 
versus preservação ambiental. Dentre as diversas fontes renováveis de energia pode-
se citar a energia hidráulica, o álcool, a energia eólica e a energia solar, a biomassa, 
todas apresentando maneiras alternativas e sustentáveis de manutenção do crescimen-
to econômico, é claro, de maneira condicionada à vontade e disposição ao investimen-
to em pesquisas e ao sacrifício econômico.31

É o caso da Suécia, país europeu que persegue a ambiciosa meta de se tornar 
o primeiro país livre do petróleo até 2020 e que tem estado na vanguarda das nações 
que pressionam pela regulamentação internacional das emissões dos gases estufa, se-
gundo Giddens:

“Ela (a Suécia) planeja reduzir suas emissões advindas do transporte mediante 
a ampla utilização de biocombustíveis de suas vastas áreas florestais. Os 
biocombustíveis vêm sendo utilizados há algum tempo nos meios de transporte 
do país, e a biomassa, feita sobretudo de polpa de madeira, tem si do cada vez 
mais utilizada desde meados da década de 1970. É também, a Suécia, um dos seis 
estados-membros da União Europeia que têm um imposto sobre o carbono.”32

A Alemanha também muito faz pela causa verde, pois atualmente 14% da sua 
energia é gerada por fontes renováveis, sendo que 6% destes são oriundos do vento, 
com cerca de 20 mil turbinas eólicas. Quase 80% de toda a capacidade europeia de 
produção de energia solar está na Alemanha, ainda segundo Giddens33.

29 MOTTA, Célia M. O modelo neoliberal brasileiro e o setor elétrico: reestruturações e crises – 1995/2005. 
Tese de doutorado em Ciência Política – PUC-SP, 2006.
30 GIDDENS, Anthony. Op. Cit. p. 102.
31 RODRIGUES, Luís Pedro O. Santos; SANTOS, Lucas Moraes. Op. Cit., p. 10.
32 WALISIEWICZ, Marek. Energia alternativa: solar, eólica, hidrelétrica e de biocombustíveis. Trad. Elvira 
Serapicos. São Paulo: Publifolha, 2008, p. 53.
33 Idem.
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No Brasil, tem-se primado pela energia hidrelétrica, que muito se orgulha de 
ser uma energia alternativa, oriunda de fonte renovável. Mas, crê-se que as tão cele-
bradas usinas já não se configuram mais como fontes alternativas, visto o desgaste 
ecológico que causam no lugar onde são instaladas. “Fauna e flora ficam bastante 
comprometidas, e não deve ser essa a postura inicial de um país que também é desta-
que em riquezas como estas”34.

Entretanto, o país tem dado alguns passos dados que rumam para um hori-
zonte mais promissor. Recentemente, foi inaugurada a primeira usina de energia solar, 
na cidade de Tauá, interior do Ceará, que foi escolhido para sediar o empreendimento 
devido a forte incidência solar ao longo do ano. O grupo proprietário da Usina, o EBX, 
informa que, inicialmente a MPX Tauá terá capacidade de gerar 1 megawatt, suficien-
te para abastecer 1.500 famílias. No entanto, a pretensão é aumentar a capacidade para 
chegar a produzir 5 megawatt. O Brasil tem uma vantagem significativa sobre os paí-
ses desenvolvidos no que tange à utilização de energia solar, pois localiza-se numa 
faixa de latitude na qual a incidência de  radiação solar é muito superior à verificada 
naqueles países.

Outra fonte de energia renovável e alternativa que muito nos interessa, e se 
adéqua perfeitamente às necessidades perseguidas é a fonte eólica. Tal matriz energé-
tica dispõe de uma tecnologia comercial e amadurecida, que vem sendo empregada 
em larga escala nas nações desenvolvidas desde o início dos anos 90, normalmente 
com subsídios governamentais. No Brasil Os primeiros estudos foram feitos na região 
Nordeste, principalmente no Ceará e em Pernambuco. Hoje o Estado do Rio Grande 
do Norte também entra nesse cenário e apresenta estatísticas bastantes promissoras; 
porém, a maioria de tais investimentos é por parte da iniciativa privada. Exemplo 
disso é a Usina Maceió, no município cearense de Itapipoca, que gera 235.000 quilo-
vates, mas é do tipo “Produção Independente de Energia”, tendo como destino uma 
empresa privada.35

Com relação à biomassa, um método que é utilizado há milênios, quando se 
gerava energia através da queima da lenha, e agora sendo novamente estudada e aper-
feiçoada; o Brasil possui cerca de 851 milhões de hectares de terras, e utiliza somente 
60 milhões desses para os cultivos agrícolas, portanto, tem-se totais condições de ins-
talar projetos de geração de energia a partir do uso da biomassa. Segundo a ANEEL:

“O recurso de maior potencial para geração de energia elétrica no País é o bagaço 
de cana-de-açúcar. A alta produtividade alcançada pela lavoura canavieira, 
acrescida de ganhos sucessivos nos processos de transformação da biomassa 
sucroalcooleira, têm disponibilizado enorme quantidade de matéria orgânica 
sob a forma de bagaço nas usinas e destilarias de cana-de-açúcar, interligadas 

34 NODARI, Rubens Onofre. Agrocombustíveis: impactos e benefícios. In: FERREIRA, Heline Sivini; 
LEITE, J. Rubens M. (orgs.). Biocombustíveis – fonte de energia sustentável? considerações jurídicas, 
técnicas e éticas. São Paulo: Saraiva, 2010, p.54.
35 WALISIEWICZ, M. Op. Cit., p. 55.
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aos principais sistemas elétricos, que atendem a grandes centros de consumo 
dos Estados das regiões Sul e Sudeste. Além disso, o período de colheita da cana-
de-açúcar coincide com o de estiagem das principais bacias hidrográficas do 
parque hidrelétrico brasileiro, tornando a opção ainda mais vantajosa.”36

Os biocombustíveis também fazem parte desta linha de produção alternativa 
de energia, advindos da biomassa supracitada. Nos Estados Unidos, os biocombustí-
veis, principalmente derivados do milho, fornecem cerca de 3,6% de toda a energia 
utilizada; já na Europa esse percentual sobe para 8,3%37. Os biocombustíveis podem 
ser gerados de diversas formas, seja pelo seu potencial energético, como ocorre com 
os salgueiros na Europa, porque são plantas que crescem rapidamente, e podem ser 
cultivadas em terrenos agrícolas, assim como a cana-de-açúcar brasileira, responsável 
pela produção do Etanol; ou ainda, seja por serem subprodutos de atividades rurais ou 
florestais, tais como palha, lascas de madeira, fibras de coco etc.38

O etanol ou álcool etílico é um produto oriundo da fermentação de açúcares 
derivados da cana-de-açúcar, milho, ou outros grãos que contenham carboidratos, bio-
massa, madeira ou dejetos animais. É interessante relembrar que “desde a primeira 
crise do petróleo, em 1973, o Brasil vem elaborando e executando políticas públicas 
relacionadas com os combustíveis. A primeira delas foi o Pro-Álcool – Programa Na-
cional do Álcool, instituído pelo Decreto n. 76.593/75. ( ) O objetivo era produzir ál-
cool anidro para misturá-lo à gasolina”.39

Curioso observar que, segundo Walisiewicz, “os excrementos das galinhas 
são um resíduo seco que produz excelente combustível. Uma usina elétrica do Reino 
Unido produz 12,5 MW de energia sem usar mais nada”.40 

Outra tecnologia que teve sua visibilidade aumentada nesta primeira década 
do século XXI é o biogás, que é a energia gerada através dos gases emitidos de um 
aterro sanitário. A maioria do lixo compactado nos aterros, com o passar dos anos, li-
bera uma mistura de gases tóxicos, principalmente metano e dióxido de carbono. Nos 
aterros mais modernos é construído uma rede de dutos que coletam tais gases, levan-
do-os para uma usina, para serem bombeado e produzirem energia elétrica a fim de ser 
distribuída para o sistema elétrico nacional.41

36 LAVRATI, Paula C.; PRESTES, Vanêsca B. Op. Cit.
37 No ano de 2001, devido a sucessivas quedas nos níveis dos reservatórios das maiores usinas do país, 
situadas na Região Sudeste, o Brasil sofreu a maior crise no setor elétrico, momento no qual ocorreram 
inúmeros “apagões” em cidades como São Paulo e Belo Horizonte.
38 Lei Federal n. 9.4478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional , as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de política energética e a ANP 
– Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.
39 Lei Federal n. 10.439, de 26 de abril de 2002, que, em seu art. 3° dispõe sobre a expansão da oferta 
de energia elétrica emergencial, recomposição traifária extraordinária, cria o PROINFA, a Conta de 
Desenvolvimento Energético, dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica. Tal Lei 
foi regulamentada pelo Decreto Federal n. 5.025, de 30 de março de 2004.
40 LAVRATI, Paula C.; PRESTES, Vanêsca B. Op. Cit.
41 Ressaltando que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (original, em 
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Porém, o sucesso de empreendimentos assim tem sido reduzido, principal-
mente pelo fato de o governo brasileiro se ater somente à uma matriz energética forte 
– leia-se: usinas hidrelétricas. Portadoras de princípios simples, e bastante conhecidas 
da humanidade, as usinas hidrelétricas são energias alternativas por natureza, e, tal-
vez, as mais bem dese nvolvidas. Os países que detém potenciais hidráulicos elevados 
se esmeram na construção de grande empreendimentos hidrelétricos, como é o caso 
do Brasil e Paraguai, com a Usina de Itaipu, no Rio Paraná; e a China, com a sua Bar-
ragem das Três Gargantas, que, quando concluída, gerará 19 mil MW de energia. É aí 
que reside o fator negativo deste tipo de matriz energética, a sua implantação. No caso 
chinês, a mega usina vai alagar cerca de 630 quilômetros rio acima, desalojando mais 
de 1 milhão de pessoas, e, mais preocupante, destruindo habitats valiosos.

No Brasil, além da referida Usina de Itaipu, a maior em funcionamento do 
globo terrestre, e que também trouxe grande destruição para a mata atlântica local, 
suprimida pelo gigantesco lago, há ainda os recentes projetos na Amazônia, Belo 
Monte, no Estado do Pará42, e Jirau e Santo Antônio, em Rondônia. 

Outro fator negativo do uso exaustivo de energia hidrelétrica, que muito inte-
ressa a esta pesquisa, são as emissões de gases de efeito estufa, causadores das mudan-
ças climáticas, decorrentes da grande grande quantidade de biomassa que é inundada 
para a formação do reservatório43. É importante frisar que “um dos efeitos esperados 
das mudanças climáticas é a alteração do ciclo hidrológico, com a variação no regime de 
chuvas”44, o que torna os investimentos hidrelétricos brasileiros altamente vulneráveis.45

Nesse momento surge uma dúvida: porque países bem menos ricos em diver-
sidade e quantidade de recursos naturais se sobrepõem ao Brasil na busca de novas 
fontes, visando principalmente a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas? Tal-
vez a resposta mais coerente é pautada na necessidade que estes países têm, e que o 
Brasil, ingenuamente, ainda não percebeu que também possui. Urge que o mesmo tipo 
de consciência seja importado para as terras brasileiras, de maneira que a grande di-
versidade natural do país não se torne apenas a memória desgastada.

4. dEsaFios ContEMPorÂnEos do dirEito 
aMbiEntal

Pretende-se, aqui, evidenciar a tutela jurídico ambiental das energias alterna-
tivas em face do risco climático, destacando a legislação pátria, e os mecanismos 

inglês, UNFCC), é um dos tratados internacionais firmado durante a ECO-92, e tem como objetivo a 
estabilização da emissão dos gases do efeito estufa sobre a atmosfera.
42 MOTTA, Op. Cit.
43 Revista “Brasil Energia”. Disponível em: <http://www.energiahoje.com/brasilenergia/noticiario/ 
2005/02/01/268063/prodeem-no-luz-para-todos.html>. Acesso em: 29 mar 2012. 
44 RODRIGUES, Luís Pedro O. Santos. Serviços Ambientais, Populações tradicionais, Economia 
ambiental: Projeto de Lei Federal n. 5586/2008 que trata dos projetos de REDD e o exemplo amazonense. 
In: IV Encontro Temático do Projeto Casadinho, 2010, Fortaleza. A Efetivação do Direito de Propriedade 
para o Desenvolvimento Sustentável: relatos e proposições. Florianópolis : Fundação Boiteux, 2010. v. 1.
45 Lei Estadual n. 13.798, de 9 de novembro de 2009.
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adotados pelo Direito Ambiental para a efetivação definitiva deste novo modo de pen-
sar a sociedade, buscando o equilíbrio do que o planeta pode oferecer, comumente 
chamado de desenvolvimento sustentável. 

É interessante frisar que muitos dos programas e legislações brasileiros nesta 
sera advém do momento imediatamente posterior ao ponta pé inicial dado pelo Progra-
ma de Reestruturação do Setor Energético Brasileiro, datado de 1995, que também “ob-
jetivou o aumento da oferta de energia mediante o incentivo de novos investimentos, 
sobretudo privados, a introdução da competição, a garantia da eficiência do sistema”.

Sobre a legislação federal, o Brasil possui a Política Energética Nacional, 
instituída pela Lei Federal n. 9.478/9746, que prevê, mais precisamente, a utilização de 
fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos 
disponíveis e das tecnologias aplicáveis. Exige, também, que o CNPE – Conselho 
Nacional de Política Energética reveja periodicamente as matrizes energéticas aplica-
das às diversas regiões do país, de modo que não seja levado em conta somente as 
fontes convencionais, mas, via de regra, as alternativas. O CNPE também é o respon-
sável pelo estabelecimento das diretrizes dos programas específicos de energia solar, 
eólica e demais fontes. É por iniciativas assim que se tem na região Nordeste grandes 
parques de geração de energia eólica e solar.

Outra Lei Federal de relevo é a n. 10.438/0247, que cria o PROINFA – Progra-
ma de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, concebido com base em 
fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, no qual se assegura a compra 
da energia a ser produzida no prazo de 20 anos, durante a primeira etapa do programa. 

No entendimento de Prestes e Lavratti48, “o PROINFA é reconhecido formal-
mente como uma política destinada a reduzir a emissão de GEEs, ao dispor o seu Regu-
lamento que o Programa também visa a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, nos 
termos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, contri-
buindo para o desenvolvimento sustentável”49. De acordo com o Plano Nacional sobre 
Mudanças do Clima (2008, p. 33), cerca de 93% do PROINFA está viabilizado e, com a 
sua implantação, estima-se uma redução anual de 3 milhões de toneladas de CO2.

Segundo Motta,

“Para demonstrar os potenciais energéticos das chamadas “energias novas”, 
o Governo Federal apresentou algumas medidas, como a elaboração do Atlas 

46 Disponível em: <http://www.alterima.com.br/index.asp?InCdSecao=20&InCdEditoria=4&InCdMateria 
=46&pagina=&Aneel+aprova+comercializa%E7%E3o+de+energia+alternativa>. Acesso em: 20 abr 2012.
47 BELLO FILHO, Ney de Barros. Op. Cit. p. 57.
48 RODRIGUES, Luís Pedro O. Santos. O Controle das atividades urbanas e as mudanças climáticas: 
enfoque sobre a futura região metropolitana de São Luís do Maranhão. In: 14 Congresso internacional 
de direito ambiental, 2010, São Paulo. Florestas, Mudanças climáticas e serviços ecológicos. São Paulo : 
Editora Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010. 
49 Ressaltando que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (original, em 
inglês, UNFCC), é um dos tratados internacionais firmado durante a ECO-92, e tem como objetivo a 
estabilização da emissão dos gases do efeito estufa sobre a atmosfera.
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Eólico Nacional; Levantamento do Potencial Real de Cogeração de Excedentes 
no Setor Sucro-Alcooleiro; Criação de Incentivos para PCH [Pequenas 
Centrais Hidrelétricas) e sistemas isolados; Comitê de Gestão da Demanda de 
Energia e Fontes Renováveis – CNPE; incremento da área de P&D [Pesquisa e 
Desenvolvimento] com recursos do CT-ENERG; Programa para Investimentos-
BNDES (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2002).”50

O Decreto s/n, de 27 de dezembro de 1994 criou o PRODEEM – Programa 
de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios, no qual um dos objetivos 
consiste em complementar a oferta de energia do sistemas convencionais a partir de 
fontes alternativas locais (art. 1°). Apesar de que em sua concepção original todos os 
tipos de energias renováveis estejam previstas, o programa, segundo dados, priorizou 
a instalação de sistemas fotovoltaicos nos locais por onde passou.51

As legislações estaduais também têm cumprido seu papel, facilitando a dis-
seminação das fontes alternativas no universo jurídico do país. No Acre, extremo no-
roeste do Brasil, e com vasta Floresta Amazônica, há a Política de Incentivo ao uso da 
Energia Eólica, criada pela Lei Estadual n. 1.811/2007, que obriga o poder público a 
desenvolver ações visando à implantação da energia eólica no Estado, a partir da rea-
lização de estudos e mapeamento do potencial (art. 2°).

Ainda na região amazônica, o Estado do Amazonas possui a Lei Estadual n. 
3.135/2007, a Lei de Mudanças Climáticas, conservação ambiental e desenvolvimento 
sustentável do Amazonas, que prevê o incentivo à utilização de energias renováveis, 
criando, para isso, o Programa Estadual de Incentivo  à Utilização de Energias Alterna-
tivas Limpas e Redutoras da Emissão de Gases do Efeito Estufa, principiando pela mu-
dança da matriz energética. Nesse mesmo sentido, através da Lei Estadual n. 3.244/2008, 
foi criado naquele estado o CECLIMA – Centro Estadual de Mudanças Climáticas, e a  
Fundação Amazônia Sustentável, responsável pelos programas de REDD – Redução de 
Emissão por Desmatamento e Degradação. Tocou-se neste assunto por razões acima já 
expostas, sobre a importância da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, e os 
desmatamentos, assim como a queima de combustíveis fósseis, e a construção de gran-
des usinas hidrelétricas, são os maiores responsáveis pelo aquecimento global.

Segundo Rodrigues: 

“Após os avanços mostrados pelo Estado do Amazonas, festejamos a diminuição 
nos índices de desmatamento na Amazônia que alcançaram o patamar mais baixo 
das últimas duas décadas, todavia o desmamento segue um ritmo ainda inaceitável 
e, se não contido, pode levar à destruição da floresta num curto espaço de tempo.”52

50 MOTTA, Op. Cit.
51 Revista “Brasil Energia”. Disponível em: <http://www.energiahoje.com/brasilenergia/noticiario/ 
2005/02/01/268063/prodeem-no-luz-para-todos.html>. Acesso em: 29 mar 2012.
52 RODRIGUES, Luís Pedro O. Santos. Serviços Ambientais, Populações tradicionais, Economia 
ambiental: Projeto de Lei Federal n. 5586/2008 que trata dos projetos de REDD e o exemplo amazonense. 



92 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

Também existem iniciativas semelhantes no estado de São Paulo, dono da 
mais moderna Política Estadual de Mudanças Climáticas, do ano de 200953. Isso de-
nota que o tema requer atenção por parte das autoridades locais, tanto quanto pelas 
federais, e estimula que outros estados da federação também adotem suas políticas de 
incentivo às energias renováveis. 

No âmbito administrativo, a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, 
responsável direta por este setor, também tem contribuído com a geração alternativa 
de energia. Através da Resolução Normativa n. 42/2004, foram estabelecidos os pro-
cedimentos para o cálculo do montante correspondente à energia de referência de 
empreendimento de geração de energia elétrica, para fins de participação no Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA (supra). 

Em 2011, a ANEEL aprovou uma resolução que, na prática, cria um novo 
tipo de consumidor livre no País, permitindo que empresas cujo consumo seja igual ou 
superior a 500 kW (quilowatts) possam comprar energia diretamente de usinas que 
gerem energia alternativa, entre elas a energia solar, a energia eólica e a energia pro-
duzida a partir de biomassa. Essa energia poderá ser comprada também de pequenas 
centrais hidrelétricas. Segundo a Agência, pelas novas regras, essa energia poderá ser 
comprada principalmente por indústrias de porte médio e shopping centers, por exem-
plo. Ao se tornarem consumidores livres, essas empresas poderão deixar de comprar 
energia das distribuidoras que servem à região onde estão instaladas e adquiri-la dire-
tamente dos produtores de energia alternativa.54

Destaca-se também a corrente doutrinária que incentiva o “Direito das Mu-
danças Climáticas”. Faz-se mister dissertar sobre este que é, também, um desafio con-
temporâneo do direito ambiental. Sustentado em uma legitimidade formal, este 
torna-se apto à coibir as atividades humanas que atentam contra o equilíbrio climático. 
É o direito das mudanças climáticas.55 

Rodrigues destaca, também, que:

“A definição do mesmo – direito das mudanças climáticas – já existe no 
âmbito internacional; o Artigo 1º da UNFCC – Convenção-Quadro das nações 
unidas sobre as mudanças climáticas (sigla em inglês) – prevê: “Mudanças 
do clima atribuídas direta ou indiretamente á atividade humana que 
alteram a composição da atmosfera global, somada às variações naturais do 
clima, observadas em períodos de tempo comparáveis”. Tal norma já está 
internalizada em nosso ordenamento, e pode ser aplicada. Aqui no Brasil já 
está em vigor a Lei n. 12187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política 

In: IV Encontro Temático do Projeto Casadinho, 2010, Fortaleza. A Efetivação do Direito de Propriedade 
para o Desenvolvimento Sustentável: relatos e proposições. Florianópolis : Fundação Boiteux, 2010. v. 1.
53 Lei Estadual n. 13.798, de 9 de novembro de 2009.
54 Disponível em: <http://www.alterima.com.br/index.asp?InCdSecao=20&InCdEditoria=4&InCdMateria 
=46&pagina=&Aneel+aprova+comercializa%E7%E3o+de+energia+alternativa>. Acesso em: 20 abr 2012.
55  BELLO FILHO, Ney de Barros. Op. Cit. p. 57.
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Nacional sobre as Mudanças do Clima.56

A judicialização deste conceito possibilita a compreensão da ilicitude de 
qualquer ação ou omissão que possa contribuir para as modificações climáticas que a 
terra suporta.57  “Ou seja, a lei foi confrontada com uma série de situações que preci-
sam ser regulamentados, mas que a questão da natureza do direito, na medida em que 
eles são aspectos juridicizados difícil, pois ele deve se referir não apenas às causas da 
mudança climática mas, sobretudo, de medidas para se adaptar a essa mudança. Ou 
seja, somos confrontados com provas irrefutáveis de que põe em causa a própria esta-
bilidade do mundo, mas exige regras legais para evitar uma grande catástrofe.”58 

5 ConClusÕEs artiCuladas

5.1 As mudanças climáticas, cientificamente comprovadas, estão presentes 
na realidade global, e são fruto de ações da própria sociedade, que emitiu 
poluentes de forma desmedida há alguns séculos atrás e hoje vê seus efeitos 
das mais variadas formas. O risco climático global deve ter seus efeitos cons-
tantemente mitigados, com ações que visem a redução das fontes de emissão 
dos gases causadores; e a sociedade precisa adaptar-se às consequências que 
se mostram inevitáveis.

5.2 As energias alternativas são vistas como as mais bem sucedidas estratégias 
para a redução dos gases do efeito estufa, e sua missão é dupla, pois, além da 
mitigação do risco climático, são perfeitamente aptas a servirem de adaptação, 
a considerar cenários em que a força hidráulica não mais seja útil, ou a força 
nuclear seja totalmente proibida em função dos seus riscos. O Brasil precisa 
comungar desta ideia, que já é trabalhada seriamente em diversos países.

5.3 Cabe aos Poderes Executivo e Legislativo o incentivo à geração de ener-
gias alternativas, impulsionando a pesquisa, as tecnologias e a indústria na-
cionais de modo a facilitar a transição saudável e equilibrada da matriz 
enérgica brasileira.
5.4 Cabe ao Direito, como elemento regulador de uma sociedade, o “esver-

56 RODRIGUES, Luís Pedro O. Santos. O Controle das atividades urbanas e as mudanças climáticas: 
enfoque sobre a futura região metropolitana de São Luís do Maranhão. In: 14 Congresso internacional 
de direito ambiental, 2010, São Paulo. Florestas, Mudanças climáticas e serviços ecológicos. São Paulo : 
Editora Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010.
57 GÓMES, Luís F. Macías. El derecho del cambio climático: un nuevo paradigma em derecho? IN: <www.
planetaverde.org/mudancasclimaticas/artigos>. Acesso em: 19 abr 2012.
58  RODRIGUES, Luís Pedro O. Santos. O Controle das atividades urbanas e as mudanças climáticas: 
enfoque sobre a futura região metropolitana de São Luís do Maranhão. In: 14 Congresso internacional 
de direito ambiental, 2010, São Paulo. Florestas, Mudanças climáticas e serviços ecológicos. São Paulo : 
Editora Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010.
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deamento” de seu modo de agir. O Direito Ambiental tem se mostrado de 
grande valia nesta transformação, e pode ser melhor utilizado, primeiramen-
te, sensibilizando o operador; posteriormente, impulsionando que cada vez 
mais adote-se medidas precaução e prevenção, garantidoras da saúde, quali-
dade e equilíbrio do bem ambiental.
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1. introduçÃo

Conforme salienta Professor José Rubens Morato Leite: o Estado de Direito 
Ambiental é um devir, termo que deve ser tomado para designar o movimento me-
diante o qual se dá a transformação do Estado de Direito em sua variante ecológica.

As mudanças nas dinâmicas sociais, políticas e jurídicas oriundas da conso-
lidação da sociedade de risco, além de justificarem a percepção do renomado Profes-
sor, indicam a necessidade de um constante alinhamento do Estado e de suas 
instituições a novos desafios.

A qualificação do Estado de Direito em Ambiental pressupõe a assunção de 
diferenças ontológicas e teleológicas entre as duas propostas e esta, por sua vez, a 
noção dos pressupostos conceituais e constitutivos do Estado de Direito e dos fatores 
que levaram a sua ecologização.
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A categoria Estado de Direito é abordada a partir do recorte teórico realizado 
por Pietro Costa o qual, indicando diferenças entre quatro modelos: o alemão, o inglês, 
o estadunidense e o francês, demonstra ser esta uma proposta não universalizante.

Em seguida, são apresentados os pressupostos constitutivos e estruturantes do 
Estado de Direito Ambiental e os princípios orientadores da atuação deste modelo de Estado 

Com o intuito de verificar quais os princípios que devem orientar a atuação 
do Estado de Direito Ambiental como garantidor do equilíbrio ecológico e da saúde e 
integridade física frente ao avanço da nanotecnologia, o artigo tem como variá vel li-
mitadora conceitual o desenvolvimento da nanotecnologia e como variável limitadora 
espacial a sociedade de risco.

2. Estado dE dirEito aMbiEntal

A variável ambiental proposta por Michael Kloepfer1 pressupõe um modelo 
de Estado: o Estado de Direito. Dessa forma, a correta noção do que vem a ser Estado 
de Direito Ambiental, passa pela compreensão dos sentidos atribuídos à categoria Es-
tado de Direito.

Pietro Costa2 elabora um mapeamento dos significados e problemas que fo-
ram atraídos no campo do Estado de Direito. O autor se refere ao Estado de Direito 
como fruto de uma conexão entre o poder político, os direitos e os indivíduos, que se 
mostra vantajosa para os últimos (indivíduos), pois possui como premissa o discurso 
da cidadania, freando os poderes do Estado face aos direitos e garantias individuais.  

2.1 o Estado de direito   
A partir de uma perspectiva temporal decrescente, o autor divide a história do 

Estado de Direito em três fases. 
O primeiro tempo é, para o autor, o da história, em sentido estrito, do Estado 

de Direito, que se inicia desde o momento em que aparece o termo (Estado de Direito), 
oriunda do grande e recorrente problema entre o poder, direito e indivíduo, o qual é 
definido pelo autor, exatamente com Estado de Direito.3

O segundo tempo é a pré-história onde já existia a coisa (Estado de Direito), 
mas não o nome. Nessa época, traços começaram a ser reconhecidos que tornaram 
possível o seu surgimento. O terceiro tempo era predominado pela relação entre poder/
direito, mas estava muito distante das visões políticas e jurídicas que constituíram a 
pré–história.4

1 KLOEPFER, Michael. A caminho do Estado Ambiental? A transformação do sistema político e 
econômico da República Federal de Alemanha através da proteção ambiental especialmente desde a 
perspectiva jurídica. In: SARLET, Ingo W. (org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 39-72.
2 COSTA, Pietro. O Estado de Direito: uma introdução histórica. In: COSTA, Pietro; Zolo, Danilo (orgs.). 
O Estado de Direito: história, teoria, crítica. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 95-198.
3 Ibidem, p. 98.
4 Ibidem, p. 98-99.
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Expressa o autor que no decorrer do século XIX, a expressão Estado de Di-
reito sai da pré-história e entra na história, icialmente na Alemanha, exercendo uma 
forte influência na cultura jurídica italiana e francesa, ligado ao mesmo problema que 
já se fazia presente na pré-história, o controle da energia do poder estatal.5   

A partir da segunda metade do século XX, encerrado o período das duas 
grandes guerras mundial, o Estado de Direito firmou-se novamente, a partir de duas 
concepções distintas: o Rechsstaat e a Rule of Law. O Rechtsstaat teve origem na 
cultura liberal alemã na metade do século XIX e no decorrer dos anos influenciou ni-
tidamente o direito público da Itália unitária e a Terceira Republica Francesa. O Rule 
of Law fundamentou-se nas raízes da história político-constitucional da Grã-Bretanha 
e representou um marco nas estruturas políticas daquele país e dos Estados Unidos da 
América. 6

O Estado de Direito como um Estado moderno apresenta para o autor quatro 
variáveis, baseadas em acontecimentos da história externa do Estado de Direito que as 
moldaram com características distintas. Conforme Zolo,7 a primeira experiência é a do 
Rechtsstaat alemão, a segunda, a do Rule of Law inglês, a terceira – a mais importan-
te variante do modelo inglês – é a do Rule of Law norte – americano e a quarta, a o 
État de Droit francês. 

O Rechtsstaat se afirma, na Alemanha, no decorrer da restauração sucessiva 
às revoltas de 1848, sendo o termo utilizado pela primeira vez no tratado Die Pole-
zeiwissenschaft Nach Den Grundsätzen des Rechtsstaates de Robert Von Mohl, tendo 
por objetivo central a liberdade do sujeito.8

Essa doutrina que é inspirada no pensamento de Kant e de Humbolt, contra-
põe o Estado de Direito ao Estado Absolutista e ao Estado de Polícia, reelaborando os 
termos jurídicos positivos, apoiando-os no princípio da tutela pública dos direitos 
fundamentais e na chamada separação dos poderes, que formam a teoria dos direitos 
públicos subjetivos.9 

O autor ressalta que no Rechtsstaat é o poder legislativo quem decide e dis-
ciplina a atribuição dos direitos subjetivos, não sendo reconhecida as liberdades indi-
viduais fora deste âmbito. Essa modalidade de Estado de Direito não leva em 
consideração o uso arbitrário do poder legislativo, pois pauta-se na confiança dos ci-
dadãos à vontade estatal, legalidade e legitimidade moral, e é caracterizado por um 
direito puramente técnico-formal.10

O autor Willian Edward está na origem da proposta inglesa do Estado de 
Direito. O Rule of Law é totalmente diferente do Estado Legislativo Alemão, pois 
enquanto, no sistema alemão, os juízes são funcionários públicos que aplicam a lei do 

5 Ibidem, p. 116.
6 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de Direito. In: COSTA, Pietro; Zolo, Danilo (orgs.). O Estado 
de Direito: história, teoria, crítica. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 3-4.
7 Ibidem, p. 11.
8 Ibidem, p. 11.
9 Ibidem, p. 12.
10 Ibidem, p. 13.
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Estado e os próprios direitos individuais são postos pelo Parlamento, no sistema inglês 
há uma contínua tensão entre o Parlamento e as Cortes Judiciárias. O Estado de Dire-
to Inglês é movido a partir de três princípios constitucionais, que compreendem, antes 
de tudo, a igualdade jurídica dos sujeitos, independente da classe social e das condi-
ções financeiras ou econômicas.11

Apesar de uma grande desigualdade social, os cidadãos são submetidos a 
regras gerais, no que se refere às sanções penais e à integridade patrimonial, essas 
regras são aplicadas por cortes ordinárias e não por jurisdições especiais, esse é o 
primeiro princípio do modelo de Estado de Direito em questão.12 

O segundo princípio baseia-se na sinergia normativa existente entre o Par-
lamento e as Cortes Judiciárias. Para cada caso concreto, individual, a duas fontes 
são, igualmente, soberanas. De um lado, a coroa, com a Câmara dos Lordes e da 
Câmara  dos Comuns e do outro lado, a tradição da Common Law, administrada por 
juízes ordinários. A primeira é fonte jurídica formal e a segunda é fonte jurídica 
material.13 

O terceiro princípio se refere à tutela dos direitos subjetivos, que está mais 
atrelada à atividade das Cortes Judiciárias do que ao Parlamento Inglês. Tal caracterís-
tica decorre do constitucionalismo inglês, das garantias feudais e das regras procedi-
mentais do Habeas Corpus, fatores atrelados à resistência histórica das Cortes 
Jurisdicionais ao poder do Soberano. Por tal motivo, os direitos subjetivos e, por via 
de consequência, o auto-regramento do Estado é, antes de tudo, fruto da atuação das 
Cortes Jurisdicionais e não do Parlamento. Tudo isso favoreceu o nascimento das Li-
berdades dos ingleses e moldou a forma como O Rule of  Law se desenvolveu em uma 
perspectiva histórica.14

 O regime constitucional estadunidente mostrou bem cedo uma inclinação 
para soluções fundamentadas no liberalismo moderno. O profissionalismo e o tecni-
cismo dos juízes especialistas sobrepuserem-se ao Parlamento, pois passaram a ser 
reconhecidos como mais adequadas para a garantia de uma correta interpretação do 
texto constitucional, metapolitizando e imparcializando, assim, a tutela dos direitos 
individuais, o que, de certa forma, distingue o sistema americano do inglês, pautado 
na secular tradição jurisprudencial. 15 

Um pouco atrasado, no começo do século XX, surge na França o chamado 
État de Droit, cujo marco teórico foi elaborado por Raimond Carré de Malberg, que 
foi influenciado pelos postulados alemão e, em parte, estadunidense. Os direitos sub-
jetivos, para Carré de Malberg – como para os juristas liberais alemães – faz com que 
o poder do Estado se autolimite e submeta-se a regras gerais, erga omnes. 16

11 Ibidem, p. 14-16.
12 Ibidem, p. 15.
13 Ibidem, p. 16.
14 Ibidem, p. 17.
15 Ibidem, p. 20.
16 Ibidem, p. 22-23.
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Na França, a doutrina da soberania popular atribuía ao Parlamento um poder 
maior, em relação aos outros poderes do Estado. O Parlamento nas suas funções devia 
ser submetido ao limite e controle, como o poder administrativo, resultando num au-
têntico Estado de Direito possibilitando aos cidadãos os instrumentos legais para opo-
rem-se à vontade do legislador, desde que os atos destes violassem direitos 
fundamentais. O Poder Executivo devia submeter-se rigorosamente à lei, o Poder Ju-
diciário, os juízes, não deviam se intrometer no exercício do Poder Legislativo e não 
tinham nenhum poder de suspender a execução das leis. Essa desconfiança em relação 
ao desempenho da magistratura tornava tal sistema diversificado dos experimentados 
na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América. 17

Apesar de apresentarem perfis distintos, as quatro experiências históricas de 
Estado de Direito, relatadas por Danilo Zolo, possuem em comum o fato de estarem 
centradas na autolimitação que o Estado se impõe em função da garantia dos direitos 
individuais e mais, a centralidade adquirida pelo direito na defesa das liberdades e na 
solução das controvérsias.

As propostas acima coincidem com a afirmação dos direitos de primeira e, 
em certa medida, com os direitos de segunda dimensão. Todavia, quando o Estado 
assume, além da garantia das liberdades individuais e da promoção dos direitos so-
ciais, a defesa dos direitos metaindividuais, tais propostas merecem, no mínimo, uma 
adequação, que pode se dar pelo seu esverdeamento ou ecologização, a partir da noção 
de Estado de Direito Ambiental.

2.2 Estado de direito ambiental: pressupostos 
constitutivos e estruturantes

Partindo da premissa de ser o Estado de Direito um modelo pautado, por um 
lado, na garantia dos direitos fundamentais e, por outro, na centralidade que atribui ao 
direito, como prática decisória e autolimitadora, principalmente dos poderes estatais, 
que pressupostos constitutivos e estruturante justificam a proposta de sua modalidade 
ecológica?

Pureza18 enfatiza que o Estado de Direito Ambiental é um quadro de mais 
sociedade, mais direitos e deveres individuais e mais direitos e deveres coletivos e 
menos Estado e menos mercantilização. Neste novo contexto, não é prioritário o do-
seamento entre público e privado, mas sim o reforço da autonomia individual e social 
frente à mercantilização e à burocratização. 

O contexto social no qual emerge a proposta de Estado de Direito Ambiental 
corresponde ao experimentado, nas sociedades centrais, a partir da segunda metade do 
Século XX e está relacionado ao surgimento de sociedades mais complexas e reflexivas.

17 Ibidem, p. 23-24. 
18  Apud: ROSA, Edson. O EIA/RIMA e o Licenciamento como instrumento do Estado de Direito Ambiental 
na sociedade de risco: aspectos da competência. Disponível em: < http://siaibib01.univali.br/pdf/Edson%20
da%20Rosa.pdf>. Acesso em: 15 mai 2012.
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A complexidade e a reflexibilidade levam a uma reorientação das atividades 
estatais que passam, necessariamente, a privilegiar também a defesa de direitos consi-
derados novos – ligados às reivindicações das minorias, ao surgimento da massa de 
consumidores e à degradação das qualidades do meio ambiente – seja em virtude do 
ineditismo de suas naturezas, seja pela exigência de serem garantidos de uma maneira 
nova, através da construção de um novo modelo de Estado, que consiga manter cone-
xões, fazer-se presente em um mundo global e que privilegie a arte de bem governar a 
casa, a arte do “[...] estar no mundo [...]”19.  

O Estado de Direito Ambiental ou Estado Ecológico pressupõe um re-dire-
cionamento da função do Estado como organização política visando a abordagem de 
seus limites e invenções para a sua manutenção como Ator Social privilegiado. Esta 
reconfiguração levaria a um modelo de organização, baseada na confrontação, na opo-
sição entre policontextularidade20/Estado Ambiental, através da comunicação ecológi-
ca21, produzindo, assim, um direito reflexivo22 – apto ao trato das novas relações 
sociais complexas, multifacetadas, independentes e pluralistas que compõem a mo-
dernidade reflexiva – e substituiria o atual Estado de Direito, ou Estado Moderno, 
centrado no acoplamento estrutural direito/política. 23  

Segundo Canotilho24, o Estado ecológico é aquele que, “[...] além de ser e dever 
ser um Estado de direito democrático e social, deve ser também um estado regido por 
princípios ecológicos; [...]”, ainda: “[...] o Estado ecológico aponta para formas novas de 
participação política sugestivamente condensadas na expressão democracia sustentada”.

19 BERTICELLI, Ireno Antônio. A origem normativa da prática educacional na linguagem. Ijuí: Editora 
Unijuí, 2004, p. 413.
20 “Por policontextularidade, entende-se a proposta de uma metáfora dotada de um valor heurístico para a 
observação de vários sistemas (Política, Economia, Direito) que atuam segundo racionalidades específicas, 
e, sobretudo, levam a produção de ressonância nos demais sistemas (economia, por exemplo) através da 
utilização de instrumentos jurídicos, num processo social co-evolutivo”. (ROCHA; CARVALHO, 2006, p. 
23).
21 Ao contrário da comunicação jurídica, que centrada em si mesma, produz, através, da juridicização, 
a filtragem das relações complexas da sociedade global, a comunicação ecológica, aplicada ao direito, 
consiste no estabelecimento de programas de decisão para “[...] a formação de estruturas que sejam 
capazez de produzir ressonância às irritações provocadas por alterações havidas no ambiente extra-
sistêmico ou extra-comunicacional (Ecossistema) e decorrentes da sociedade de risco”. (ROCHA; 
CARVALHO, 2006, p. 12).
22 Direito reflexivo poderia ser definido como aquele inerente à sociedade reflexiva, que deve confrontar-se 
com os problemas gerados por ela mesma, na qual as classes sociais são substituídas por posições de risco 
e a centralidade do poder não reside somente no estado, mas também em outras fontes que constituem a 
incerteza e o risco. (ROCHA; CARVALHO, 2006, p. 10-17). 
23 ROCHA, Leonel Severo; CARVALHO, Delton Winter de. Policontextularidade e direito ambiental 
reflexivo. In: Revista Seqüência: estudos jurídicos e políticos – n° 53. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2006, p. 10-11.
24 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado constitucional ecológico e democracia sustentada. In: 
FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Estado de Direito Ambiental: tendências: 
aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 3.
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Para Leite25 o Estado de direito ambiental é um conceito de cunho teórico-
abstrato que abarca elementos jurídicos, sociais e políticos na busca de uma situação 
ambiental favorável à plena satisfação da dignidade humana e harmonia dos ecossis-
temas. Assim, é preciso que fique claro que as normas jurídicas são apenas uma faceta 
do complexo de realidades que se relacionam com a idéia de Estado de Direito do 
Ambiente.

As funções essenciais do Estado ecológico seriam na visão do citado 
autor: i) estabelecer formas mais eficazes de gestão dos riscos, distanciando-se 
da irresponsabilidade organizada. Não se trata de eliminar os riscos, haja vista 
serem estes intrínsecos ao modelo de sociedade na qual se insere o Estado de 
Direito Ambiental e sim, geri-los, para que os efeitos secundários não ultrapas-
sem limites de tolerabilidade; ii) judicizar instrumentos de prevenção e precau-
ção, procurando munir o direito ambiental de meios que evitem a ocorrência de 
danos de que se apresentam em estado de latência; iii) tornar o direito ambiental 
integrado, tendo em vista o caráter ubíquo apresentado pelo objeto de proteção 
que não pode mais ser considerado como conjunto de riquezas segregado, mas 
sim como bem que se encontra ao mesmo tempo em toda a parte; iv) bus car 
formar cidadãos aptos à gestão popular dos riscos e; v) estabelecer que o objeto 
a ser tutelado, o meio ambiente é, por si só, propenso a alterações, encontrando-
se em contínuo estado de evolução, estando ainda sujeito a influências de novas 
energias e matérias lhe agregadas pela ação humana, por conta disto, deve ser 
tratado de forma aberta e flexível. 26 

Passa-se à análise acerca dos princípios que devem nortear a atividade do 
Estado de Direito Ambiental frente aos riscos impostos pela nanotecnologia.]

3. PrinCÍPios oriEntadorEs da  
atuaçÃo do Estado dE dirEito  
aMbiEntal FaCE ao aVanço da 
nanotECnoloGia

3.1 nanotecnologia
A nanotecnologia representa a radicalidade técnica contemporânea27, por não 

ser uma tecnologia específica, mas todo um conjunto de técnicas, baseadas na Física, na 

25 LEITE, José Rubens Morato. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato 
(orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: Saraiva, 2007. p. 153.
26 Ibidem, p. 152.
27 SILVA, Marise Borba da. Nanotecnologia e a condição humana: a radicalidade técnica contemporânea, 
os questionamentos éticos do homo viator e a visão da natureza. 2008. 286 f. Tese (Programa de 
Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2008. 
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Química, na Biologia, na ciência e Engenharia de Materiais, e na Computação, que vi-
sam estender a capacidade humana28 de manipular a matéria até os limites do átomo. 29 

O objetivo da nanotecnologia, seguindo a proposta de seu idealizador – Ri-
chard Feynman – é o de criar novos materiais e desenvolver novos produtos e proces-
sos baseados na crescente capacidade da tecnologia moderna de ver e manipular 
átomos e moléculas em níveis nanométricos. (PEREIRA, 2008, p. 75)

Existe a crença de que a nanotecnologia conduzirá a avanços significativos 
no melhoramento da qualidade de vida, no acesso a alimentos e à água, no tratamento 
e cura de muitas enfermidades e no acesso a novas e abundantes fontes de energia, que 
livre a humanidade da dependência em relação aos combustíveis sólidos.

A nanotecnologia não se confunde com a nanociência, pois enquanto esta 

28 A nanotecnologia é uma resposta tecnológica, que resulta em avanços tecnológicos, para a solução de 
problemas em sociedades marcadas pela tecnologia. O atrelamento entre a nanotecnologia e o modelo de 
sociedade em que é desenvolvida, sociedade tecnológica, baseada no risco, pode ser compreendido a partir 
de aportes oriundos da filosofia da técnica, que tem em Ernst Kapp e Martin Heidegger seus mais expressivos 
articuladores. Em 1877, Ernst Kapp publica um tratado sobre a filosofia da técnica – Grundlinien einer 
Philosophie der Technik (KAPP, Ernst. Grundlinien einer Philosophie der Technik. Disponível em: <http:// 
 vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/references?id=lit39532>. Acesso em: 06 jul 2011) –, trata-se da primeira obra a tratar 
de forma orgânica das nuanças relacionadas à técnica e à tecnologia. O livro de Kapp foi a primeira tentativa 
de se estabelecer os fundamentos para uma filosofia da técnica. Kapp parte da antropologia para compreender 
 a história da técnica. O conceito central desta antropologia é a idéia de projeção orgânica (organprojektion). 
As ferramentas primitivas são vistas como projeções do corpo humano, sobretudo da mão, que seria a parte 
mais tecnológica do corpo: a mão em concha teria gerado as colheres, cuias, copos, pratos, cumbucas; o punho 
cerrado seria análogo aos martelos, tacapes, baquetas e outras espécies de armas e instrumentos batedores; os 
cabos do telégrafo elétrico são comparados aos nervos; as linhas de ferro ao aparelho circulatório. Para Kapp, 
cada estágio da tecnologia é posto em correspondência com uma fase da espécie humana. (MARZOCHI, 
Samira F. Imagens ou espelhos? Disponível em: <http://www.revistacinetica.com.br/cep/samira_marzochi.
pdf>. Acesso em: 06 jul 2011). No paradigmático ensaio: A questão da Técnica (HEIDEGGER, Martin. A 
questão da técnica. In: ______. Ensaios e conferências. 5ª ed. Tradução: Emmanuel Carneiro Leão; Gilvan 
Fogel; Márcia Sá Cavalcante Schubak. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 11-38) Heidegger procura mostrar que o 
mundo atual pertence à tecnologia, ou seja, é até as entranhas, técnico e percebe na técnica uma expressão 
do esquecimento do Ser, conseqüência da metafísica ocidental e especificamente da ciência moderna que 
se desenvolveu no bojo dela. Heidegger desenvolveu uma crítica filosófica à técnica moderna – e não uma 
apologia – direcionada, em especial: i) à materialização; ii) à homogeneização; iii) à funcionalização; iv) à 
polarização entre sujeito e objeto; v) ao cálculo; vi) à imposição e à vontade de dominação; vii) à fabricação e 
ao manuseio; viii) ao consumo e à substituição. (BRÜSEKE, Franz Josef. A técnica e os riscos da modernidade. 
Florianópolis: UFSC, 2001, p. 122). A crítica heideggariana é direcionada à técnica como meio, mal-usado e 
mal-proporcionado, e revela que toda a modernidade é, até as suas raízes mais profundas, técnica. Como tal, a 
modernidade corre o risco de perder o essencial no auge do aperfeiçoamento das ciências, dos instrumentos e 
métodos que descobrem cada vez mais detalhes sobre o funcionamento das coisas: um contado revelador com 
a plenitude do Ser, somente possível quando nos despedimos da ilusão de poder dominar o que está à nossa 
mão. Para Heidegger, o próprio mundo pertence à tecnologia, que se tornou uma fonte de discussão filosófica 
ligada à dominação da natureza por meio de conhecimentos tecnocientíficos. O autor sustenta que: “A ameaça 
que pesa sobre o homem, não vem, em primeiro lugar, das máquinas e equipamentos técnicos, cuja ação pode 
ser eventualmente mortífera. A ameaça, propriamente dita, já atingiu a essência do homem.” Pois, a técnica 
é uma das determinações do homem moderno, mas a tecnologia decide quem ele é. E, tanto a ética quanto a 
política modernas são tecnológicas, ou seja, seguem a lógica da técnica.
29 SILVA, Cylon Gonsalves da. O que é nanotecnologia? Disponível em: <http://www.comciencia.br/
reportagens/nanotecnologia/nano10.html>. Acesso em: 18 jul 2009.
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pode ser definida como o estudo da matéria em dimensões que variam de 1 a 100 na-
nômetros, escala na qual aparecem fenômenos singulares que permitem novas aplica-
ções, a nanotecnologia é a ciência e a engenharia aplicadas à nanoescala. Implica, 
sobretudo, na medição e manipulação de fenômenos a nível nanométrico e a sua apli-
cação em diversos campos.

Processos realizados à base nanotecnológica já existiam desde os romanos, 
que empregavam este tipo de tecnologia para a fabricação de vidro colorido com ouro 
coloidal. Na atualidade, Richard P. Feynman (1918-1988), renomado físico norte 
americano, é apontado como um dos mais entusiastas precursores na pesquisa desta 
tecnologia.

O cientista em uma famosa conferência proferida na American Physical So-
ciety, no Instituto Tecnológico da Califórnia, em 29 de dezembro de 1959, intitulada 
“There’s Plenty of Room at the Bottom”, fez a seguinte provocação: “Por que não po-
demos escrever os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete?”

Dentre outras aplicações, a nanotecnologia possibilita a fabricação dos nano-
materias ou nanopartículas que apresentam comportamento distinto dos mesmos ma-
teriais em escala macroscópica, em função de uma maior área superficial relativa e do 
predomínio dos efeitos quânticos. 

De acordo com o documento PAS71 desenvolvido no Reino Unido e comis-
sionado pelo Departamento Inglês de Comércio e Indústria em colaboração com 
a British Standards Institution (instituição Britânica de Padrões): “uma nanopartícula 
é um corpo tendo uma dimensão da ordem de 100 nanômetros ou menor”. O docu-
mento ainda articula que uma nanopartícula se caracteriza por propriedades únicas 
que as diferenciam do material de origem.30

Não existe, contudo, um consenso internacional a respeito de um conceito 
definitivo para nanopartícula. E também não é nítida a diferenciação entre o que é 
nanopartícula e o que não é, visto que, o tamanho em que as partículas apresentam 
disparidades em relação às originais dependem do elemento que está sendo manipula-
do (Leia: manipulação de nanopartículas). Logo, essas disparidades podem ocorrer 
em dimensões acima de 100 nanômetros. As nanopartículas podem ser classificadas 
em três categorias: nanopartículas engenheiradas, nanopartículas incidentais ou an-
tropogênicas e nanopartículas naturais.31

As nanopartículas engenheiradas são aquelas estruturadas pelo homem para 
fins específicos; as nanopartículas incidentais ou antropogênicas são também criadas 
pelo homem, diferenciando-se das engenheiradas por serem incidentais, já que são 
subprodutos de atividades econômicas, tais como as resultantes da combustão do die-
sel, do carvão e de fumos metálicos. As nanopartículas encontradas na natureza, pro-
cedentes de rochas vulcânicas, fumaça, poeiras de minerais, entre outras, são 
classificadas como naturais.32

30 FUNDACENTRO. Nanotecnologia: impactos na saúde dos trabalhadores e meio ambiente. Disponível 
em: <http://www.fundacentro.gov.br/index.asp?D=Nano>. Acesso em: 10 mai 2011.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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As nanopartículas engenheiradas mais utilizadas na atualidade são os fulere-
nos, os nanotubos de carbono, as nanopartículas de ouro, os pontos quânticos e os 
dendrímeros. 

Os fulerenos são estruturas oriundas da ligação das bordas de uma ou mais 
camadas (folhas) de grafite, dobradas sobre si mesmas, apresentando a forma de uma 
bola de futebol formada por hexágonos interligados por pentágonos.

A constituição dos fulerenos permite que estes recuperem suas formas após 
passar por alta pressão e que não interajam entre si.

Os nanotubos de carbono são estruturas cilíndricas ocas com paredes forma-
das por um átomo de espessura da folha de carbono de diâmetro de 1 nanômetro, a 
qual, dependendo da forma como é enrolada, define a propriedade do nanotubo.

Em virtude da forma como são construídos, os nanotubos de carbono pos-
suem alto grau de elasticidade, alta resistência à ruptura quando submetido à pressão 
(100 vezes maior que o aço), alta condutividade térmica e elétrica. 

De acordo com Herbst et al.33, muitas aplicações são propostas para os nano-
tubos de carbono, dentre as quais, a obtenção de compósitos condutores ou de alta 
resistência mecânica, dispositivos para armazenamento e conversão de energia, senso-
res, dispositivos semicondutores em escala nanométrica, entre outras. De um ponto de 
vista de aplicações diretas, os nanotubos de carbono poderiam ser ainda usados como 
peneiras moleculares, como material para armazenamento de hidrogênio, como aditi-
vos para materiais poliméricos e como suporte em processos catalíticos, por exemplo. 
Algumas dessas aplicações encontram-se atualmente em fase comercial, ao passo que 
outras estão ainda em fase de testes. 

As nanopartículas de ouro são partículas menores que 100 nanômetros, pro-
duzidas a partir do ouro e que apresentam propriedades variadas. São utilizadas no 
transporte de medicamentos para o interior das células sem perfurar as membranas 
celulares, no tratamento do câncer através da liberação de medicamentos em partes 
específicas do corpo humano em intervalos controlados. 

As nanopartículas de ouro também têm propriedades de ligação com diver-
sos outros elementos, o que garante sua utilização na obtenção de materiais híbridos. 
Podem, ainda, ser utilizadas na fabricação de componentes eletrônicos, no tratamento 
de doenças genéticas e no desenvolvimento de catalisadores para automóveis.

Os pontos quânticos (quantum dots) são nanopartículas de semicondutores 
que medem de 2 a 100 nanômetros e absorvem e emitem radiação em comprimentos 
de onda bem definido como o tamanho de partícula, com alto rendimento quântico. 
São aplicados em paineis solares, biosensores e sondas moleculares.

Os dendrímeros são polímeros com estrutura em forma de árvore, nos quais 
o núcleo central vai se ramificando. A ramificação do núcleo proporciona um incre-

33 HERBST, Marcelo Hawrylak; MACEDO, Maria Iaponeide Fernandes; ROCCO, Ana Maria. Tecnologia 
dos nanotubos de carbono: tendências e perspectivas de uma área multidisciplinar. Quím. Nova,  São Paulo,  
v. 27,  n. 6, Dec.  2004 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
40422004000600025&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 09  Mai 2012.  
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mento de síntese interativa, em função do tamanho da geração. Tal propriedade faz 
com que apresentem características como a monodispersividade, a versatilidade, a 
multivalência a biocompatibilidade.

Essas nanopartículas engenheiradas são muito utilizadas na área médica, atu-
ando como drug-delivery, em agentes de contraste em imagem biomédica, no trata-
mento de tumores e em biossensores.

A nanotecnologia não é uma promessa para o futuro. As nanopartículas en-
genheiradas já integram diversas cadeias produtivas. Atualmente, os setores que mais 
têm se destacado no lançamento de produtos ob tidos por via nanotecnológica, ou con-
tendo nanotecnologia embarcada, são os da produção de energia, iluminação, automo-
bilístico, embalagens, cosméticos, tecidos, fármacos e produtos esportivos.34

No setor de energia a nanotecnologia está presente em: sistemas fotovoltai-
cos, células solares, grids de energia, baterias e pás para geradores eólicos. No da 
iluminação, em  LEDs, baseados em quantum dots para iluminação pública, domici-
liar e automobilística. No ramo automobilístico: em pinturas especiais que não riscam 
e/ou são autolimpantes, em catalisadores para conversores catalíticos para gases de 
escapamento, na eletrônica embarcada e em tecidos antibacterianos. No ramo esporti-
vo, em: raquetes de tênis, roupas esportivas antitranspirantes e antibactericidas, calça-
dos para esportes; quadros para bicicletas, tacos de golf e luvas para esportes. No setor 
têxtil, a nanotecnologia está presente em tecidos resistentes à sujidades (efeito lótus); 
em tecidos antibactericidas; em tecidos técnicos e não tecidos. Na área de embalagens, 
em embalagens com propriedades de barreira (umidade, gases), à base de nanocompó-
sitos; em embalagens inteligentes, sensíveis a gases de decomposição de alimentos; 
em recipientes bactericidas (prata) para guardar alimentos perecíveis. Há tecnologia 
nano em protetores solares, produtos para recuperação da pele e produtos para ma-
quiagem. No ramo dos fármacos, a nanotecnologia vem sendo utilizada em novas 
formas de administração de medicamentos por nanoemulsões e drug-delivery e na 
terapia de cânceres.35

Apesar das vantagens que a nanotecnologia proporciona, há riscos ligados à 
utilização de nanoparticulas engenheiradas que estão relacionados principalmente à 
concentração destas partículas em um determinado local e à sua dispersão na natureza, 
tais riscos serão listados no próximo item. 

3.2 Princípios norteadores da atuação estatal face aos 
riscos oriundos da nanotecnologia

As principais implicações da adoção da nanotecnologia estão ligadas: à ma-
nipulação das economias de sociedades que se encontram em desvantagem por não a 

34 AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Cartilha sobre nanotecnologia. 
Brasília, 2010.
35 Ibidem.
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terem desenvolvido; ao impacto sobre o mercado mundial de commodities, pela subs-
tituição de matéria prima; ao descompasso entre a velocidade e o alcance da inovação 
e a capacidade dos agentes reguladores de avaliar os impactos sobre o meio ambiente 
e a saúde humana.

A escala de manipulação nanométrica possibilita alterações nas característi-
cas físico-químicas de materiais e, ao mesmo tempo, pode ser origem de problemas 
ambientais de grandes magnitudes, principalmente em função da dificuldade de per-
cepção dos riscos. Fragoso36 aponta como sendo os principais riscos relacionados à 
nanotecnologia:

I) o comportamento de nanomateriais depende de sua estrutura física e quí-
mica. As avaliações do risco desenvolvidas sobre a base da química tradicio-
nal podem não ser válidas;

II) a resposta à inalação de partículas insolúveis, nano-estruturadas nos pul-
mões não é conhecida. Não há informações disponíveis sobre o comporta-
mento de materiais nano-estruturados no corpo;

III) partículas nanométricas podem ser removidas dos pulmões por vias não 
convencionais e afetar outras partes do corpo, incluindo o sistema cardiovas-
cular, fígado, rins e cérebro. Pouco se sabe sobre os impactos de materiais 
nanoestruturados sobre esses órgãos;

IV) Supõe-se que as partículas nanométricas são capazes de penetrar na 
pele. O efeito potencial da utilização de partículas nanoestruturadas em cos-
méticos e produtos de pele pode não ser prejudicial, mas isso requer um es-
tudo mais aprofundado;

V) Quase nada se sabe sobre o perigo da ingestão via aditivos alimentares ou 
por acidente de nanomateriais estruturados;

VI) mesmo sendo considerados críticos os impactos sobre o meio ambiente 
da liberação de nanomateriais estruturados e dos produtos nanos, pratica-
mente nada se sabe até agora.

Engelmann, Flores e Weyermüller37 apontam como principais riscos das na-
notecnologias a nanopoluição, uma possível corrida armamentista, a massificação da 
produção de artefatos de tecnologia nano, implicações no mercado de trabalho, entre 

36 FRAGOSO, Alex. Nanotecnologia e meio ambiente. Disciplinas especiais em ciências ambientais. 
Mestrado em Ciências Ambientais. Unochapecó. 2010.
37 ENGELMANN, Wilson; FLORES, André Stringhi; WEYERMÜLLER, André Rafael. Nanotecnologias, 
marcos regulatórios e direito ambiental. Curitiba: Honoris Causa, 2010, p. 166-167.
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outros. Outro fator que merece atenção é a ausência de conhecimento por parte da 
maioria das pessoas sobre o que são e quais os possíveis efeitos da introdução de na-
notecnologias.

Frente aos riscos acima, faz-se necessário apontar a forma de atuação de um 
Estado que tenha orientação ambiental.

Rosa38 enumera as cinco funções fundamentais do Estado de Direito Am-
biental: i) moldar formas mais adequadas para a gestão dos riscos e evitar a irrespon-
sabilidade organizada; ii) juridicizar instrumentos contemporâneos, preventivos e 
precaucionais, típicos do Estado pós-social; iii) trazer a noção, ao campo do Direito 
Ambiental, de direito integrado, considerando que a defesa do macrobem ambiental 
depende de considerações multitemáticas e interdisciplinares; iv) buscar a formação 
da consciência ambiental; v) proporcionar maior compreensão do objeto estudado.

Em relação aos princípios orientadores da ação estatal, Canotilho39 enfatiza que 
“[...] não cabe a uma Constituição aderir a postulados filosóficos de segurança para extrin-
secar o desenvolvimento jurídico-constitucional de concretização do risco.” Dessa forma, 
“[...] o que parece constitucionalmente aceitável é tentar uma aproximação à fixação nor-
mativa de valores através de princípios jurídico-constitucionais”. Nesta seara, amplia-se o 
alcance exercido pelos princípios do direito ambiental brasileiro, pois são princípios da 
“Política Global do Meio Ambiente”, determinando os limites de proteção para a conser-
vação da natureza e dos ecossistemas, sendo ponto de partida fundamental para limitar os 
riscos em ambientes de inovação  tecnológica, tais como o da nanotecnologia.

No direito ambiental esses princípios estruturantes apresentam as seguintes 
dimensões: a) constitutiva - denotam uma visão global de ordem constitucional; b) 
declarativa – comportam superconceitos e esclarecendo normas deficientes e empre-
gando vocábulos designantes.40 

Lorenzetti41 informa que o paradigma ambiental pretende mudar o sistema 
legal para harmonizá-lo com o mundo natural, o que se revela em três aspectos: i) o 
ativismo dos bens ambientais, observando suas características, classificações e com-
patibiliza as leis naturais com as leis humanas; ii) a fixação de objetivos para os quais 
uma norma jurídica se destinará, como uma ordem, uma permissão ou uma proibição; 
iii) e princípios estruturantes que formarão um novo marco regulatório. 

Os princípios ambientais dão corpo às regras e orientam o modo como o le-
gislador deve interpretá-las visando preencher possíveis lacunas existentes no texto 
normativo. Assim, ao operador do direito cabe a função relevante de interpretar as 
normas jurídicas com vistas a preencher a moldura jurídica que se consolidará pela 
relação direta com a realidade social.

38 ROSA, Edson. Op. cit. Nota 20.
39 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 (Orgs.) Direito constitucional ambiental brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 9-10.
40 Ibidem, p. 10
41 LORENZETTI, Ricardo Luiz. Teoria del Derecho Ambiental. Buenos Aires: La Ley, 2009, p. 56.



108 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

No direito ambiental, os princípios são estruturados visando à maior efetivi-
dade na proteção do equilíbrio ecológico e da saúde humana em diversos ambientes, 
inclusive em ambientes de inovação tecnológica. 

Têm significado para os ambientes de inovação tecnológica e para o trata-
mento dos riscos da nanotecnologia os princípios a seguir:

I) Princípio de desenvolvimento sustentável: concebido visando reduzir os 
impactos ambientais causados pelo desenvolvimento econômico, de modo a 
adequá-lo para menor degradação possível, isto é, reduzir o uso de recursos 
naturais em novas tecnologias para que não ofereçam ou diminuam os riscos 
direcionados a sociedade em geral, para assim poder garantir um meio am-
biente equilibrado e proporcional uma melhor qualidade de vida para as ge-
rações atuais e futuras. Tal princípio somente terá efetividade se toda a 
humanidade e todos os Estados agirem solidariamente. Sugere que todas as 
atividades que se utilizem de recursos naturais devem preservar o meio am-
biente, através de uma exploração sustentável.

II) Princípio do Poluidor-pagador – destina-se a toda pessoa física ou jurídi-
ca, de direito público ou privado, que através de suas atividades cause depre-
dação ambiental. Caso ocorra qualquer atitude que venha a causar algum 
dano ambiental, tal indivíduo deverá arcar com os ônus daí decorrentes, tan-
to em relação aos custos da exploração dos recursos naturais, como pelos 
custos destinados a prevenção e à reparação ambiental.

III) Princípio da prevenção: tal princípio se dá em relação ao perigo concreto, 
remete a ideia de prudência face à consumação do risco, ou buscar meios 
preventivos, com objetivo único de evitar modificações ambientais que são 
prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto a qualidade dos seres humanos. 
Visa barrar que o dano chegue a gerar riscos ao meio ambiente e utiliza-se de 
medidas antecipativas para prevenir lesões ambientais.

IV) Princípio da precaução: diz respeito diretamente a prevenção do risco, 
quanto ao seu possível perigo antes que ele se concretize, possibilitando uma 
maior segurança para a sociedade frente as ameaças que ele possa vir a pro-
duzir. Significa dizer que na incerteza de uma ação que possa vir a prejudicar 
o meio ambiente recorre-se em prol do meio ambiente através da precaução 
que inibe o possível risco, mesmo não efetivado. Deve ser aplicado para o 
controle dos riscos gerados pela inovação tecnológica para ser possível assim 
proteger o meio ambiente bem como a qualidade de vida humana.

V) Princípio da participação: a esse princípio implica a importância de a so-
ciedade estar agindo em conjunto dom o Estado ao se falar em meio ambien-
te. Essa interação significa que tanto ao Estado quanto a sociedade civil 
(pessoas físicas e jurídicas) cabe o dever de defender um ambiente equilibra-
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do. Tal participação somente ocorrerá efetivamente se informação e a educa-
ção ambiental acompanharem a realidade social.

VI) Princípio da ubiquidade: demonstra que a proteção ambiental que é reco-
nhecida como direito fundamental, deve ser considerada toda vez que uma 
política, atuação, legislação sobre qualquer atividade for criada e desenvolvi-
da e, sempre que isso ocorra, consequentemente estará envolvido como pon-
to fundamental a proteção constitucional à vida e à integridade física, sempre 
com vistas a evitar uma possível depredação ambiental. Preconiza pela pon-
deração entre a preservação e a qualidade de vida.

Por fim cabe mencionar que um dos principais desafios envolvidos na inova-
ção tecnológica e no avanço nanotecnológico é aliar a possibilidade de ultrapassar as 
atuais barreiras da técnica se por em risco o equilíbrio ecológico e a sobrevivência do 
Planeta. 

Se, por um lado a inovação tecnológica e os avanços na nanotecnologia re-
presentam a possibilidade dos Estados garantirem melhores níveis de bem-estar social 
à população e, ao mesmo tempo, constitui-se fator determinante de sustentabilidade e 
soberania no plano internacional, por outro representa um passo à incerteza e a novos 
desafios. Cabe ao Estado de Direito ambiental equacionar tais avanços adequando-os 
a níveis de segurança adequados.

4. ConClusÕEs artiCuladas

4.1 O Estado de Direito firmou-se a partir da segunda metade do Século 
XX, a partir de duas concepções distintas: o Rechsstaat e a Rule of Law. 
O Rechtsstaat teve origem na cultura liberal alemã na metade do século 
XIX e no decorrer dos anos influenciou nitidamente o direito público da 
Itália unitária e a Terceira Republica Francesa. O Rule of Law fundamen-
tou-se nas raízes da história político-constitucional da Grã-Bretanha e 
representou um marco nas estruturas políticas daquele país e dos Estados 
Unidos da América. 

4.2 O Estado de Direito apresenta quatro variáveis, baseadas em aconteci-
mentos da história externa as moldaram com características distintas: o Re-
chtsstaat alemão; o Rule of Law inglês; o Rule of Law norte-americano e o 
État de Droit francês. Em todas as variáveis, todavia, percebe-se como ele-
mentos comuns a autolimitação do Estado e a centralidade do direito. 

4.3 O Estado de Direito Ambiental ou Estado Ecológico pressupõe um re-
direcionamento da função do Estado como organização política visando o 
enfrentamento dos novos desafios oriundos da consolidação da sociedade de 
risco, do aumento de consumo de bens naturais e do incremento do nível de 
complexidade nas últimas décadas do Século XX.
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4.4 Nesse contexto, a nanotecnologia representa uma radicalização na racio-
nalidade técnica da modernidade, que visa estender a capacidade humana de 
manipular a matéria até os limites do átomo. Apesar de inúmeras vantagens, 
a nanotecnologia traz consigo uma série de riscos ambientais e sociais imper-
ceptíveis, e que ainda não estão devidamente mensurados.

4.5 Face ao avanço da nanotecnologia, cabe, ao Estado de Direito Ambiental, 
pautar-se em princípios de atuação que visem neutralizar ou minimizar os 
efeitos bem como, os riscos nanotecnológicos, tendo em vista a necessidade 
de garantir a qualidade ambiental e a saúde e segurança das pessoas em ce-
nários de irresponsabilidade organizada.
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introduçÃo

O presente artigo abordará a aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), instrumento jurídico que visa à solução consensual dos conflitos ambientais, 
para este fim, aliam-se, também, o Termo de Compromisso Ambiental e a composição 
prévia dos danos. As principais reflexões serão no sentido de destacar as brechas le-
gais e práticas que parecem gerar certa ineficácia ao TAC.

Esse debate acerca da efetividade do objeto destacado surgiu a partir de reu-
niões do grupo de pesquisa de Direito Ambiental da UFRRJ de Seropédica, cujo tema 
é “Identificando os problemas ambientais da Baixada Fluminense”. Nesse sentido, 
cabe uma síntese da metodologia de trabalho desenvolvido no mesmo.

A metodologia escolhida é eminentemente quantitativa, pois consistiu em 
visitas semanais à 2ª Promotoria de Tutela Coletiva de Nova Iguaçu, para levantamen-
to de todos os processos – judiciais e administrativos – para análise e registro. E, ain-
da, todo mês são realizadas reuniões para identificação e estudo da legislação 
ambiental aplicável aos casos catalogados, a fim de visualizar as demandas ambientais 
da região por municípios, além de debates de textos teóricos. Contudo, a partir dos 
debates e conclusões a que o grupo chega, parte-se para uma análise qualitativa, tal 
como faremos no desenvolvimento deste trabalho.

Dentre os processos até aqui levantados, observou-se a presença constante de 
elaboração de TAC, que ensejou a leitura de diversos textos sobre o assunto, tendo o 
grupo adotado como principal referência o texto “TAC, TCA e composição prévia: 
reparação do dano e as medidas compensatórias no contexto da PNMA” de Consuelo 
Yatsuda Moromizato Yoshida1, professora de Direito Ambiental da PUC/SP, pois nos 

1 YOSHIDA, C. Y. M. TAC, TCA e composição prévia: reparação do dano e as medidas compensatórias 
no contexto da PNMA. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v.64, n.15, p.45 -70 , out./dez 2011.
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propiciou uma visão mais aprofundada e crítica sobre os instrumentos jurídicos manu-
seados pelo Parquet. Pode-se concluir que o Ministério Público, a fim de evitar abar-
rotar o Judiciário, opta pela solução consensual que, em tese, seria a melhor 
alternativa. Assim, pretende-se desenvolver essa questão.

2. oriGEM do taC

Quanto à origem desse instrumento jurídico, a Procuradora Regional da Re-
pública Geisa de Assis Rodrigues2 indica o parágrafo único do art.55 da Lei dos Jui-
zados de Pequenas Causas (Lei 7.244/84), posto que tal dispositivo seria o precursor 
da possibilidade de ampliação de atuação do Ministério Público, na medida em que 
possibilitou a capacidade de gerar título executivo extrajudicial. Além disso, segundo 
a mesma, esse dispositivo teria influenciado as leis seguintes: Lei dos Juizados Espe-
ciais e, principalmente, o art. 585, inciso II, do CPC, porquanto vige em nosso sistema 
o princípio da tipicidade dos títulos executivos, portanto, colocá-lo em lei, nos trouxe 
mais garantias. Posteriormente, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069/89) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8.078/90). O ECA admitiu que 
órgãos públicos legitimados tomassem dos interessados o compromisso de ajustamen-
to de sua conduta às exigências legais, no que tange a matéria de defesa de interesses 
metaindividuais de crianças e adolescentes. 

Nessa perspectiva, no que se refere ao CDC, vale a ressalva que foi o art. 113 
do mesmo que introduziu um § 6º ao artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 
7.347/85), a partir do qual os órgãos públicos legitimados podem, hoje, tomar dos in-
teressados o compromisso de ajustamento para a defesa de qualquer interesse transin-
dividual, seja ele difuso, coletivo ou individual homogêneo. 

Conforme destaca a Isabela Cunha3, através da referida alteração, possibili-
tou-se a ampliação do acesso à Justiça para a defesa dos direitos não somente dos 
consumidores, mas de qualquer pessoa, com isso, promove-se uma tutela mais ade-
quada aos referidos direitos. Além disso, nessa alteração, a LACP passou a prever 
cominação (multa) para o caso de descumprimento do TAC, no intuito justamente de 
ampliar a efetividade do instrumento.

Vale ressaltar que a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) também es-
timula o uso desse instrumento jurídico, uma vez que a prévia composição do dano na 
esfera cível é condição para a proposta de transação na esfera penal, salvo em caso de 
comprovada impossibilidade, conforme art.27 desta lei.

Assim, na origem, o TAC nasceu no sentido de resguardar esses direitos 
transindividuais de uma maneira mais efetiva, a fim de compor os conflitos referentes 

2 RODRIGUES apud YOSHIDA, C. Y. M. TAC, TCA e composição prévia: reparação do dano e as 
medidas compensatórias no contexto da PNMA. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v.64, n.15, p.45 
-70 , out./dez 2011
3 CUNHA, I. S. C. R. Termo de Ajustamento de Conduta e Efetividade na Tutela dos Direitos 
Transindividuais. Disponível em: http://artigos.netsaber.com.br/index.php. Acesso em 19/05/2012
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a esses direitos indisponíveis em momento anterior ao ajuizamento de um processo 
judicial, uma vez que sua celebração ocorre, normalmente, no curso de procedimento 
preparatório ou de inquérito civil. 

3. naturEZa JurÍdiCa

A doutrina diverge no que se refere à natureza jurídica do Termo de Ajusta-
mento de Conduta. Para conceituados autores como Édis Milaré4, Nelson Nery Jr.5, o 
TAC seria enquadrado como uma modalidade especial de transação, pois não segue os 
moldes tradicionais do direito civil. Para eles, essa natureza transacional é limitada a 
aspectos secundários, tão somente no que tange às condições de tempo, modo e lugar 
de sua celebração, sem ferir o direito material em si. Como já notamos, segundo esses 
destacados autores, o Termo de Ajustamento, quando transigido, não abrange o direito 
material, portanto, nele não há a possibilidade de renúncia, disposição ou concessão 
acerca de direito transindividual, apenas no que se refere àquelas condições que po-
dem ser mitigadas para melhor atendimento da finalidade do instrumento. 

Nesse sentido, a partir dessa natureza jurídica de modalidade especial de 
transação, os efeitos do TAC não poderiam atingir ou mitigar direitos, caracterizado 
como aspecto primário. Nessa linha de raciocínio, mesmo que se quisesse, estaria 
vedado qualquer tipo de negociação em torno desses direitos, pelo menos, na teoria. 
Todavia, posteriormente, vamos analisar adiante caso que contraria esse ditame, no 
exemplo da usina de Irapé.

Sob outra visão da natureza jurídica do TAC, sem criar mecanismos especiais 
de adequação, outros doutrinadores optam por considerar o TAC como um contrato, 
mas há um erro nesta consideração, visto que os órgãos públicos que o celebram não 
poderiam possuir capacidade de disposição. É provável que essa seja a crença defendi-
da por aqueles que, lamentavelmente, dispõem e negociam direitos em TACs. Essas 
tentativas de compatibilizar a configuração do TAC aos institutos de direito privado são 
imperfeitas, pois acabam por desconsiderar o aspecto público que predomina no TAC. 
É importante não esquecer que o TAC está vinculado aos direitos transindividuais, por 
isso, não se pode negociar livremente conforme ocorre no campo estritamente privado. 

Na definição de Hugo Nigro Mazzilli6, a natureza jurídica do instituto se 
perfaz como ato administrativo de caráter negocial - negócio jurídico de Direito Públi-
co – que conteria uma declaração de vontade do órgão público que tomaria do com-
promitente uma obrigação, na proporção que o órgão que regulamenta a medida só se 
comprometeria a ajustar as condutas às exigências legais.

4 NERY JÚNIOR, Nelson. Proteção jurídica da biodiversidade. Revista CEJ/Conselho da Justiça Federal, 
Centro de Estudos Judiciários, Brasília, n.8, p-169-171, ago 1999.
5 NERY JÚNIOR, Nelson. Proteção jurídica da biodiversidade. Revista CEJ/Conselho da Justiça Federal, 
Centro de Estudos Judiciários, Brasília, n.8, p-169-171, ago 1999.
6 MAZZILLI, Hugo Nigro. Compromisso de Ajustamento de Conduta: evolução e fragilidades e atuação 
do Ministério Público. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, v.41, p.93, 
jan./mar 2006.
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Outra definição de natureza jurídica é a proposta por Rochelle Jelinek7, para 
quem o compromisso de ajustamento de conduta constitui um negócio jurídico, uma 
vez que sua celebração depende primordialmente da manifestação de vontade, apesar 
dos seus efeitos mais importantes decorrerem de lei. Para nós, esses posicionamentos 
que tentam traçar um paralelo com o Direito Privado são muito perigosos, posto que 
na prática estes conceitos podem se confundir e incorrer no mesmo erro daqueles que 
acreditam ser o TAC um contrato, pois como negocio jurídico também haveria a pos-
sibilidade do risco sobre disposição de direitos. 

Portanto, a situação híbrida do Termo de Ajuste permite que ele possa ser 
enquadrado em uma ou outra categoria, sem uma definição unânime pela doutrina. 
Isso dificulta o controle sobre o alcance do instrumento, havendo algumas aberrações 
em que encontramos TACs dispondo sobre direitos que são indisponíveis ou mitiga-
ções daquilo que estaria devidamente garantido em lei e, por isso, não precisariam ser 
postos em pauta de negociações que, claramente, visam garantir a continuidade de 
interesses econômicos em matéria de licenciamento. 

Para se evitar Termos de Ajustamentos funcionando como instrumentos legi-
timadores de situações irregulares em caráter desfavorável ao meio ambiente, deve-se 
primar pela defesa que direitos fundamentais, devidamente protegidos pela Constitui-
ção e, que estes não possam ser tocados nas suas celebrações. Nesse sentido, destaca-
mos o art.841 do CC que dispõe que somente em relação a direitos patrimoniais de 
caráter privado é que se permitem transações.

4. PrinCÍPios aMbiEntais QuE rEGEM o 
instruMEnto

Antes de alcançarmos o objeto do presente trabalho, devemos entender os 
princípios que o orientam. Os princípios são mandamentos de natureza normogenética 
que norteiam todo ordenamento jurídico, uma vez que “são fundamentos de regras, 
isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas.”8

Sabe-se que esses elementos diretores do sistema jurídico normativo pos-
suem elevado grau de abstração, por isso, deve-se interpretá-los com vistas à concre-
tização de direitos. Nesse sentido, a violação destes assume contornos de gravidade 
maior do que se houvesse a contrariedade à uma regra jurídica. É por esse motivo que 
a observância dos mesmos, porquanto exercem papel de balancear os valores e inte-
resses que gravitam em nossa sociedade, faz-se necessária para uma efetiva aplicação 
do TAC, assim como do direito ambiental na sua totalidade9.

7 JELINEK, Rochelle. Execução de compromisso de ajustamento de conduta. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2009. 
8 CANOTILHO, J..J.Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra:7.ed. Almedina, 
1999. 
9 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Proteção jurídica do meio ambiente – I Florestas. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003.
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Nessa perspectiva, Édis Milaré enumera aqueles que considera preponderan-
tes no caso do TAC; são eles: princípio do ambiente ecologicamente equilibrado; prin-
cípio da natureza pública da proteção ambiental; princípio do controle do poluidor 
pelo Poder Público; princípio da consideração da variável ambiental no processo de-
cisório de políticas de desenvolvimento; princípio da participação  comunitária; prin-
cípio do poluidor-pagador; princípio da prevenção; princípio da função socioambiental 
da propriedade; princípio do direito ao desenvolvimento sustentável; princípio da co-
operação entre os povos.

Sob outro ponto de vista, Paulo de Bessa Antunes10 ressalta os seguintes: 
princípio do direito humano fundamental; princípio democrático; princípio da precau-
ção e cautela; princípio do equilíbrio; princípio do limite; princípio da responsabilida-
de e; princípio do poluidor pagador.

Adota-se como premissa o direito de todos ao meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado, conforme preceitua o art.225 da CF/88. Apesar deste ser autoexplicati-
vo, aproveita-nos avultar que esse “todos” engloba cada um, considerados em 
coletividade, tendo em vista a natureza pública da proteção ambiental, com proteção 
inclusive às próximas gerações. Pelo fato de se tratar de direito fundamental de tercei-
ra geração, relativo aos direitos transindividuais, coletivos e difusos, o Ministério Pú-
blico expandiu o alcance do TAC, aplicando-o não somente à questão penal ou 
referente a crianças e adolescentes, mas abraçou também a responsabilidade sobre o 
meio ambiente.

Importa dissecar, contudo, princípios mais específicos que inspiram a efeti-
vidade do Termo de Ajustamento de Conduta. Nesse sentido, o princípio da prevenção 
não pode faltar, vez que é, segundo nosso entendimento, o mais importante, posto que 
comporta orientação basilar para uso correto desse instrumento. Vale a ressalva que há 
doutrinadores que separam este com o princípio da precaução11, mas na realidade, eles 
se interpenetram, pois juntos visam uma dimensão preventiva essencial à eficácia do 
plexo normativo ambiental.

À luz do princípio da prevenção, verifica-se o dever de impedir a cristaliza-
ção dos danos ao meio ambiente, conforme popular aforismo, sempre o melhor é 
prevenir do que remediar. É por este motivo que Consuelo Yoshida defende a prefe-
rência pelo uso de TAC mais global do que pontual, posto que, assim, conseguiriam 
evitar mais danos a esse meio ambiente tão calejado e desfalcado pelo principal agen-
te poluidor, o homem.

Outro princípio que não pode deixar de ser explicitado melhor é o princí-
pio do poluidor-pagador, segundo o qual aquele que degrada o meio ambiente 
deve arcar com o ônus de sua atividade, assim como recebe o bônus da exploração 
da natureza. Nesse sentido, o poluidor é responsável pelos custos de exploração de 
recursos naturais, como também pelos custos destinados a prevenção e a repara-
ção dos danos ao ambiente. Destacamos que essa responsabilidade é tríplice, no 

10 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
11 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001.
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âmbito administrativo, civil e penal, conforme preceitua o art.225, §3º da CF/88, 
e, embora sejam responsabilidades que se interligam, têm aplicação independente. 
Isto significa dizer que na ocorrência do dano, o poluidor poderá ser responsabili-
zado nessas três esferas, separadamente, sem que a responsabilidade no âmbito 
administrativo, por exemplo, exclua que o mesmo possa ser responsabilizado em 
âmbito penal.

No sentido de garantir a efetividade ecológica do Termo de Ajustamento de 
Conduta, deve-se privilegiar ações mais preventivas do que repressivas, por isso, tam-
bém faz-se menção mais uma vez da orientação de Consuelo Yoshida, na qual esses 
termos devem ser abarcados por ações mais globais do que pontuais.

Há, ainda, um princípio que preconiza a integração da comunidade nos pro-
cessos de definição, implantação e execução de políticas públicas ligadas à proteção 
ambiental, qual seja o denominado por alguns, como Costa Neto, como princípio da 
participação comunitária. Essa participação é o meio que permite, muitas vezes, um 
rápido conhecimento do dano pelo Ministério Publico que, com isso, toma as provi-
dências para garantir sua reparação, através de procedimentos, inquéritos ou ações 
civis, quando julgar necessário ou, também, pode optar pelo uso de instrumentos 
como o TAC. Vale ressaltar que a celebração do TAC não suspende de imediato o 
procedimento ou inquérito, uma vez que na elaboração desse instrumento, o prosse-
guimento daqueles são úteis para fiscalizar a execução do termo. 

Na realização do Termo, a Procuradora Geisa de Assis Rodrigues também 
entende aplicáveis ao compromisso de ajustamento, o princípio do acesso à justiça 
e o princípio da proporcionalidade. Assim, o princípio de acesso à justiça acompa-
nha as mudanças da sociedade brasileira que antes era de cunho eminentemente in-
dividualista, no atual momento, vê-se obrigada a se adequar a novos conflitos de 
massa. Nesse sentido, ao se falar deste primeiro princípio, deve-se ter em mente a 
noção de proporcionalidade, de modo que a fixação dos prazos e condições do ajus-
te sejam os mais adequados possíveis para a proteção do direito transindividual 
violado, ao mesmo tempo em que a gravidade estabelecida para aquele que praticou 
a conduta lesiva seja equivalente. 

Segundo a Procuradora Geisa Rodrigues, o Termo não pode resultar numa 
afronta ao acesso à justiça, seja porque deixou de fixar cláusulas que efetivamente 
garantam a proteção do direito, seja porque extrapolou os limites legais ao estabele-
cer condições excessivamente onerosas ou ofensivas aos demais direitos protegidos 
pelo sistema. Dessa maneira, não pode o TAC também inviabilizar totalmente a ati-
vidade econômica, o problema é como equilibrar isso com a tutela específica da re-
paração do dano.

Nesse contexto ambiental, a utilização do sistema de ressarcimento pecuniá-
rio não se presta a tutelar esses direitos transindividuais, direitos que são de cunho 
marcadamente indisponível e não patrimonial. Por esse motivo que o ajuste deve bus-
car privilegiar a tutela específica dos direitos, tendo em vista a recuperação da situação 
anterior a pratica do ilícito ou do dano.

Antes de passarmos para o tópico seguinte, para concluir a explanação dos 
princípios, a ressalva acerca dos parâmetros e orientações adotadas como diretrizes 
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dos Termos, aprovada pela Comissão criada na Associação do Ministério Público do 
Meio Ambiente12, faz-se pertinente. 

Para uma maior efetividade ecológica, não alçando meramente uma efetivi-
dade jurídica, os TACs devem ser elaborados com acompanhamento de técnico da 
área ambiental, a fim de garantir a adequação das obrigações. Deve conter, assim, os 
motivos técnicos sobre as medidas previstas para a reparação do dano em prazos e 
condições razoáveis. A atuação do Ministério Público é interdisciplinar, assim, o apoio 
técnico dos biólogos, geólogos, engenheiros florestais, entre outros, deve servir para 
que as obrigações ajustadas estejam sob prazos e condições para o devido adimple-
mento das mesmas, o que contribui para uma maior efetividade do Termo de Ajuste.

Prioritariamente, o compromisso ajustado deve visar restauração natural do 
dano, que deverá ser realizada, de preferência, no próprio lugar da degradação am-
biental. De outro lado, uma vez constatada a impossibilidade de fazê-lo no local do 
dano, pode haver a compensação ambiental por equivalente ecológico, em que o obje-
tivo seja a recuperação da capacidade funcional do ecossistema lesionado. Portanto, 
quando não for possível a reparação integral na região impactada, a segunda alternati-
va deve ser a definição de cláusulas de compensação que revertam diretamente em 
favor do patrimônio natural afetado.

É muito importante notar que a caracterização da impossibilidade de se aten-
der a prioridade de recuperação do dano ambiental no local atingido ocorra a partir de 
critérios seguros, que seriam, segundo Procuradora Consuelo Yoshida: a proporciona-
lidade entre o custo de implementação do projeto de recuperação ambiental e os bene-
fícios que trará ao ecossistema; a capacidade econômica do responsável; a relação 
custo benefício social do empreendimento que resultou no dano ambiental; vantagens 
e desvantagens do retorno anterior, à luz do caso concreto. Para que só assim, permita-
se adotar as medidas compensatórias, é de extrema relevância, mais uma vez, a atua-
ção dos técnicos. 

Por último, como vivemos num Estado Democrático de Direito, no qual vige 
o princípio da motivação das decisões administrativas e, ainda, na medida em que o 
compromisso de ajustamento de conduta é celebrado por órgãos públicos, impõe-se a 
motivação dos termos firmados no que se refere à compensação ambiental, sobretudo, 
quando houver a impossibilidade de reparar o dano.

5. obJEto

O objeto do Termo de Ajustamento de Conduta pode abarcar qualquer obri-
gação de fazer ou de não fazer referente a quaisquer interesses difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos, o que inclui: o meio ambiente, o consumidor, a ordem urba-
nística, o patrimônio cultural, a ordem econômica e a economia popular, interesses de 

12 As normas e orientações estão presentes no texto da Desembargadora Consuelo Yoshida, entre elas, há 
uma que nos chamou atenção que diz que somente quando não é possível a reparação integral na região 
impactada, o segundo passo é a compensação do dano. 
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crianças e adolescentes, ou quaisquer outros interesses transindividuais. Desta forma, 
tem por objeto a conformação da atividade explorada com a lei vigente no País no 
momento em que houve o dano.

Saliente-se que, por não haver limitação expressa na norma, em tese, todos 
esses tipos de direitos poderiam ser objetos do Termo de Ajustamento de Conduta. 
Contudo, como já mencionado no tópico da natureza jurídica, para se garantir a eficá-
cia desse instrumento, defende-se que não se pode dispor ou renunciar esses direitos 
já garantidos em lei, tão somente no que esteja ligado à estipulação de cláusulas se-
cundárias (tempo, modo e lugar).

Dentre os objetos, incluem-se, ainda, as medidas discricionárias da Adminis-
tração Pública, além das medidas que só podem ser determinadas à força de executo-
riedade do Poder Judiciário. Pode, ainda, o Termo fixar multas em virtude de seu 
descumprimento, ou obrigar indenizações pela lesão ao direito tutelado.

Resumindo, o objeto do TAC consiste em prevenir, fazer cessar ou buscar 
indenização do dano aos interesses acima mencionados, simultaneamente ou não às 
obrigações apontadas, uma obrigação de indenizar.

6. lEGitiMidadE atiVa E PassiVa

Importante enfatizar que não são todos os legitimados para a propositura de 
Ação Civil Pública ou Coletiva que podem tomar compromisso de ajustamento de 
conduta, pois apenas possuem legitimidade ativa para a celebração do termo aqueles 
que somam à sua condição de legitimados ativos a condição de órgãos públicos.

Dessa forma, as associações civis, fundações privadas ou sindicatos, embora 
possam ajuizar ações civis públicas ou coletivas para defesa de interesses difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos, não poderão, sob hipótese alguma, tomar com-
promisso de ajustamento de conduta.

Quanto às autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de 
economia mista, no entendimento de Edis Milaré e Hugo Nigro Mazzilli, nada impede 
que tais órgãos tomem compromissos de ajustamento de conduta, desde que atuem na 
qualidade de entes estatais, como prestadores de serviços públicos, nos termos do 
art.173, parágrafo primeiro, incisos I e II, da CF/88. Todavia, quando esses órgãos dos 
quais o Estado participe competirem em condições empresariais, os autores acima men-
cionados entendem que não podem possuir a prerrogativa para tomar o compromisso de 
ajustamento, uma vez que estariam em posição de vantagem dentro da ordem jurídica. 
Caso contrário, haver-se-ia um grave ferimento ao princípio da proporcionalidade. 

Já Carvalho Filho13 e Geisa de Assis Rodrigues, posicionam-se contra a legi-
timidade ativa dos entes paraestatais sob o fundamento de que ao escolher uma insti-
tuição privada para prestar serviços públicos, o Estado se despe de sua personalidade 
pública, recebendo o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito 

13 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2010. 
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privado, tendo em mente as normas de controle dos princípios da legalidade, morali-
dade, publicidade, impessoalidade e eficiência.

Resumindo, Mazzilli faz análise acerca dos legitimados ativos para a cele-
bração do TAC, divididos em três categorias em virtude de possível controvérsia exis-
tente a respeito do tema, são elas: 

Na primeira categoria haveria inexistência de controvérsia sobre a possi-
bilidade de tomarem compromisso de ajustamento: Ministério Público, Defenso-
ria Pública, União, Estados-Membros, Distrito Federal, Municípios e órgãos 
públicos especificamente destinados à defesa dos direitos transindividuais, como 
o PROCON.

Na segunda categoria haveria inexistência de controvérsia sobre a impossibi-
lidade de tomarem compromisso de ajustamento de conduta: associações civis, funda-
ções privadas e sindicatos, pelo simples fato de não serem órgãos públicos.

Na terceira categoria haveria existência de controvérsia sobre a possibilidade 
de tomarem compromisso de ajustamento: autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista bem como as fundações públicas. Ressalvado o fato que estas últi-
mas são autorizadas desde que sua prática esteja ligada a fins sociais. 

No que concerne à legitimidade passiva, Geisa Rodrigues afirma que todos 
podem figurar no polo passivo: as pessoas naturais, as pessoas jurídicas de direito 
privado e as de direito público, e também os órgãos públicos que não possuem perso-
nalidade jurídica, e as pessoas morais, tais como o condomínio e a massa falida.

Podem, ainda, serem partes passivas no ajuste a Administração do Poder 
Judiciário e a própria Administração do Ministério Público, desde que pratiquem con-
dutas lesivas ao meio ambiente. Por fim, importante salientar que, via de regra, o TAC 
é firmado entre o Ministério Público e o causador do dano.

7. a ProblEMátiCa da EFEtiVidadE do taC

Primeiramente, antes de partimos para a análise da efetividade do Termo de 
Ajustamento de Conduta, necessita-se destacar aquilo que concerne aos possíveis ví-
cios que podem assolar o instrumento, o que impediria alcançar os efeitos do TAC. 
Dessa maneira, há que se compreender de que maneira ele se tornaria totalmente invá-
lido, antes de nos envolvermos com o debate sobre sua efetividade. 

Dentre os vícios, pode-se apontar: os TACs não devem vincular aqueles que 
não possuem legitimidade para tal, outrora relacionados, no firmamento do compro-
misso, a fim de se evitar a nulidade do ato jurídico. Nesse sentido, apesar da busca 
pelo legislador na reparação do dano ambiental, a premência da reparação não pode se 
impor, a quem nada causou, uma obrigatoriedade de reparar, uma vez que tal Termo 
seria inexistente e, por isso, não poderia ser executado.

Assim, quando se compromete não legitimados, não se confere ao Termo a 
qualidade de título extrajudicial. Isso porque a lei só confere essa força ao TAC, na 
medida em que cumpra requisitos essenciais à sua homologação, que são: a necessi-
dade de total reparação do dano; a indispensabilidade do esclarecimento dos fatos; a 
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obrigatoriedade da estipulação de cominações para a hipótese de inadimplemento e; a 
anuência do Ministério Público, quando este não for autor.14 

Nesse sentido, para que não se impute dano a quem não deve – incorrendo 
em vício – deve haver, como mencionado no parágrafo anterior, o esclarecimento dos 
fatos, visto que não se pode comprometer aquele levianamente julgado ainda na obs-
curidade dos fatos. De outra maneira, não se garantiria o uso do TAC em seu correto 
sentido de protetor do meio ambiente.

Outro ponto que poderia ocasionar o vício é a inexistência de prova no que 
se refere ao nexo de causalidade entre o dano e o causador do dano. Porquanto que 
sem o nexo causal, não se consegue estabelecer a Responsabilidade Objetiva e todos 
os seus desdobramento positivos para a efetiva tutela dos direitos fundamentais de 
terceira geração. Nesse sentido, cabe a explicitação de Milaré:

Em matéria de dano ambiental, ao adotar o regime da responsabilidade civil 
objetiva, a Lei 6.938/81 afasta a investigação e a discussão da culpa, mas 
não prescinde do nexo causal, vale dizer, da relação de causa e efeito entre a 
atividade do agente e o dano dela advindo.

De outro lado, conveniente aspecto a ser observado está previsto no parágra-
fo único do art.645 do CPC, que possibilita a revisão do valor da multa diária, com 
base na Teoria da Imprevisão - rebus sic standibus - em caso de contrato de execução 
diferida no tempo. Há aqueles que defendem que, embora se pretenda proteger o meio 
ambiente, também não interessa onerar excessivamente o compromissário, na medida 
em que, dessa maneira, não se valoriza o adimplemento da obrigação do TAC, a fim 
de garantir sua eficácia. 

Diante de tal fato, necessário salientar que se o TAC se tornar excessivo ao 
compromissário, a sociedade não lucrará, na visão de Rodrigo Prado Alves15,visto 
que dessa forma o dano ambiental não será reparado. Assim, perder-se-ia a maior fi-
nalidade do Termo, que é a rápida reparação do meio ambiente. Contudo, devemos 
olhar um pouco mais de modo crítico, posto que esse valor também não pode ser ir-
risório, uma vez que poderá estimular o inadimplemento, ao invés do contrário. Nes-
se sentido, vale ressaltar o posicionamento da Desembargadora Yoshida, a ideia da 
multa é que ela seja significativa, a fim de que o compromissório se sinta desestimu-
lado a descumprir o TAC.

14 Sobre essa questão encontramos controvérsias: o procurador Marco Antônio ZANELLATO questiona se 
o MP deve participar dos TACs celebrados por outros legitimados: afirmando haverem duas posições na 
doutrina: uma favorável (Edis Milaré, Fernando Grella Vieira , entre outros); e outra contrária (Hugo Nigro 
Mazzilli, Nelson Nery Jr., Daniel Fink, entre outros). Ele se posiciona de acordo com a segunda posição, 
por ausência de previsão legal para tal participação, afirma, ainda, que só a lei pode impor a intervenção do 
MP em determinados procedimentos ou processos e, somente às vezes, por razões de ordem prática.
15 ALVES, Rodrigo Prado. A Efetividade do Termo de Ajustamento de Conduta na Reparação do Dano 
Ambiental na Propriedade Rural. 2008. 73 fls. Tese (Monografia).  Faculdades Integradas Antônio Eufrásio 
de Toledo: Presidente Prudente, São Paulo.
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Ainda sob o aspecto da onerosidade excessiva, no TAC deveria ser possível 
revisão após algum tempo. Assim, a cláusula da imprevisão, já conhecida no Direito 
Civil, deveria ser considerada em havendo fato novo, para que o objetivo primordial 
desse Termo seja alcançado, qual seja, o reequilíbrio do meio ambiente. Não podemos 
deixar de alertar, contudo, que tal revisão não privilegie tão somente a máquina capita-
lista e a ordem econômica, mas, em primeiríssimo plano, os interesses transindividuais.

Desse modo, depois de revistos esses princípios e demais conceitos, estamos 
prontos para mergulhar mais fundo na questão sobre a efetividade do TAC. De primei-
ro plano, notam-se alguns efeitos genéricos do Termo de Ajuste de Conduta.

Primeiramente, observamos a determinação da tríplice responsabilidade do 
obrigado nas esferas administrativa, civil e penal. Em segundo, a efetividade do TAC 
que se reveste, principalmente, sob a forma de formação de título executivo extrajudi-
cial. Nesse sentido, há entendimento que o tomador do TAC, não pode, com base nos 
mesmos fatos que o ensejaram, promover Ação Civil Pública.

Uma discussão controvertida, acerca do assunto, é quando o fato objeto do 
TAC configurar crime e o tomador do TAC, sendo o Parquet, como já vimos, a respon-
sabilidade do poluidor está em três esferas, independentes entre si, assim, o MP deveria 
requisitar a instauração do Inquérito Policial, uma vez que ele é o dominus litis.

Em tese, o MP não poderia abrir mão desse pedido, mas, segundo o Procura-
dor Marco Antônio Zanellato16, acaba por fazê-lo, a fim de não inviabilizar o TAC e 
judicializar o conflito com resultado incerto e demorado, entendendo que haveria pre-
juízo da coletividade com isso, optando pelo fortalecimento do Termo de Ajuste.

Quanto ao co-legitimados, estes não estão impedidos de ajuizar ações coleti-
vas, o TAC não pode vedar acesso à jurisdição tanto individual, quanto coletiva. Nes-
se sentido, Hugo Nigro Mazzilli observa que uma vez celebrado o TAC, fica vedado o 
acesso jurisdicional para todos os co-legitimados para pedir aquilo que o Termo já dá.

A eficácia do Termo de Ajuste iniciaria no momento em que o órgão legiti-
mado toma o compromisso, de outro lado, como já observado, costuma-se estipular 
condições e prazos para que seja cumprido o compromisso.

No aspecto formal, o Termo de Ajuste deve conter nome, qualificação e en-
dereço, em caso de ser subscrito por procurador deve ser anexado a devida procura-
ção, o que é fundamental para a execução do TAC, sendo importante identificar o 
legitimado passivo para garantir seu cumprimento.

O procurador Marco Antonio Zanelllato leciona que quando o TAC é tomado 
por mais de um órgão, aumenta sua eficácia social. Assim como também ressalta a 
necessidade da publicidade do TAC, com a finalidade de aumentar sua efetividade, por 
meio de Cadastro Nacional de TACs, conforme sugestão do procurador.

Nesse sentido de estudar medidas que possam aumentar a efetividade do 
TAC, consta no art.6º,§2º do NA nº484-CPJ, que trata sobre a necessidade de acompa-

16 ZANELLATO, Marco Antônio. Termo de Ajustamento de Conduta - TAC: aspectos gerais e polêmicos. 
Disponível em: www.esmp.sp.gov.br/eventos/passados/2008_mpconsumidor_marcoantonio zanellato.pdf. 
Acesso em 19/05/2012.
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nhar o TAC até o final de seu total cumprimento. Com isso, evita-se casos como de 
Areal estudado por nós, no qual foi celebrado TAC que depois de descumprido, o MP 
optou pela suspensão das atividade no local, porém, ao retornar em Areal próximo, 
verificou-se a plena atividade do empreendimento, o que é lamentável.

Nesse sentido, a celebração do TAC implicará o arquivamento do inquérito 
civil apenas para fins do art.112, parágrafo único, da LC Estadual nº 737/1993, mas não 
o encerramento definitivo, até que seja comprovado o cumprimento de todas as obriga-
ções pactuadas, a fim de se evitar que sejam descumpridas sem o conhecimento do MP.

Dentre os principais argumentos que corroboram a defesa da utilização do 
instrumento, encontramos a promessa desse termo desafogar o Poder Judiciário. Isto 
porque, tendo em vista a formação de título executivo extrajudicial, uma vez descum-
prido o firmado, o compromitente seria executado, sem necessidade de ajuizamento 
de ação de conhecimento. Dessa forma, a atividade jurisdicional poderia direcionar os 
esforços do sistema para atividade de conhecimento de situações mais complexas.

Outro argumento de defesa é o oferecimento de uma solução mais célere, 
além disso, por esses ferrenhos defensores do Termo de Ajuste, haveria uma garantia 
maior aos lesados à tutela individual e coletiva de seus interesses, na medida em que 
se evitariam decisões contraditórias de Ações Civis Públicas.

Outro fator que contribui para a disseminação dessa argumentação é que, 
com o TAC, evita-se que o causador do dano ambiental figure como réu em processo 
judicial, pelo menos, de imediato. Por isso, principalmente as empresas, simpatizam 
com esse instrumento, a fim de evitar comprometer imagem perante sociedade. Além 
disso, há uma política de estímulo ao TAC, na qual se defende que, com o firmamento 
do TAC, suspendam-se as investigações. 

Para muitos, o Termo de Ajustamento de Conduta é instrumento que acelera 
a reparação integral do dano ambiental, mediante solução consensual do conflito. Nes-
sa perspectiva, deve-se primar pela reparação específica e pela utilização de medidas 
mitigadoras e compensatórias com a devida adoção de critérios ambientais conver-
gentes, a fim de evitar o desvirtuamento, porém, não é o que ocorre.

Hoje, a propaganda favorável à política geral de estímulo à celebração do 
Termo de Ajuste, leva o senso comum a defendê-lo indiscriminadamente. De fato, na 
teoria, esse instrumento se mostra virtuoso. De outro lado, pode possuir aspectos que 
acabam por gerar certa ineficácia do ato.

Na prática, o que se observa é o mau uso desse ato jurídico unilateral, ou 
negócio jurídico bilateral, ou transação especial - conforme a corrente filiada -, posto 
que acaba por ser utilizado como instrumento de legitimação de situações irregulares 
ou como mecanismo flexibilizado gerador de injustiças ambientais, tal como apresen-
taremos nos casos concretos adiante.

8. rEFlEXÕEs CrÍtiCas 

A primeira crítica que se pode apontar ao Sistema Nacional de Meio Am-
biente, que reflete na efetividade do TAC, é inferida de relatório de auditoria do Tribu-
nal de Contas do Estado do Ceará relativo à arrecadação e aplicação da receita 
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proveniente de medidas compensatórias ambientais. Dessa forma, na auditoria reali-
zada na 8º Inspetoria de Controle Externo (CE), que tinha como um de seus objetivos 
o de fiscalizar receitas auferidas de recursos de inadimplemento de TAC, foi identifi-
cado desvios e irregularidades.

Nesse sentido, o conselheiro Paulo César de Souza ressaltou que a Supe-
rintendência não exibiu resposta satisfatória para a baixa das receitas de compen-
sação, assim, de um total de R$11,8 milhões, somente R$3,8 milhões foram 
recebidos e do recolhido, apenas 3,18% foi, efetivamente, utilizado em compensa-
ção ambiental.17 

Pode-se constatar, também, um desvio de finalidade no uso dos fundos desse 
instrumento jurídico, que deveria se orientar pela prevalência da reparação ambiental 
do dano, senão no local da ocorrência, em local com características semelhantes. Há 
notícia, por exemplo, que na cidade de Cubatão (SP), realizou-se obra para instalação 
de painel medidor de poluição, cujo custeio decorreu da assinatura de Termo de Ajus-
tamento de Compromisso firmado por empresa privada causadora do dano, situação 
que não primou pelo princípio da reparação específica.

O uso do TAC para financiar compra de imóvel para sediar nova agência 
ambiental na cidade de Santos é outro exemplo de deslocamento da verba, por isso, o 
destaque à natureza indisponível de interesse difuso ou coletivo se faz necessário,mais 
uma vez, nesse contexto. Além disso, o princípio da legalidade deveria impedir, igual-
mente, que dirigente de órgão público formulasse Termo que não resguardasse de 
forma total os bens metaindividuais.

Preocupante acórdão do STJ (REsp nº 802060/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 
17.12.2009) anulou TAC, dentre outros motivos, porque o Órgão do MP destinou um 
microcomputador a órgão ambiental. O entendimento foi no sentido de que qualquer 
compensação deve refletir um valor econômico, e que este deve ser destinado ao fun-
do de que trata o art. 13 da LACP.

No entanto, dentro de nossa pesquisa, observou-se tendência positiva numa 
preferência em celebrar TACs mais globais, assim, na 2ª Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Iguaçu, principalmente em processos mais recen-
tes, por exemplo, no caso do Areal, o processo havia iniciado com investigação de 
Areal específico no município de Seropédica, no entanto, ao se perceber que haviam 
irregularidades em diversos outros Areais, optou-se pela celebração de TAC que en-
globasse não somente um Areal, como todos os  Areais daquela região.

Essa conclusão partiu de análise documental, por amostragem, sobre um nú-
mero de 60 processos do Ministério Publico de Nova Iguaçu, que nos fez reacreditar 
na eficácia do TAC, apesar das críticas. Isso porque estamos vendo TACs mais globais 
do que pontuais, assim como mais preventivos do que repressivos, o que representa 
um avanço na proteção ambiental, até porque, quando pontuais, esses instrumentos 
podem apresentar efetividade jurídica, mas sem uma efetividade ecológica. 

17 Dado encontrado no texto da Procuradora Consuelo Yoshida, já mencionado antes.
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9. alGuns Casos ConCrEtos Estudados

9.1 usina hidrelétrica de irapé18

Neste tópico, trabalharemos o caso da usina hidrelétrica de Irapé, localizada 
no vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, construída em meio à forte propaganda de 
progresso e desenvolvimento econômico para a região, todavia, não se deu proemi-
nência aos impactos ambientais por de trás de sua construção. 

A previsão para a construção e funcionamento da usina calculou inundação 
de 137,16 km² dentro dos territórios dos municípios de Turmalina, Botumirirm, Cris-
talina, José Gonçalves de Minas e Leme do Prado, numa região de vegetação nativa 
de cerrado e caatinga, entre áreas de vazantes. O empreendimento afetou cerca de 
1.200 famílias de 51 comunidades distribuídas às margens desses rios e de seus afluen-
tes, que antes da celebração do TAC não eram reconhecidos em seus direitos.

Para uma construção desse porte, prescindiu-se de estudo de impacto am-
biental e relatório de impactos ao meio ambiente (EIA-RIMA), para se conseguir a 
licença  prévia (LP), assim como a licença de instalação (LI) e de operação (LO). No 
caso, foi realizado EIA que homogeneizava as comunidades ribeirinhas e não reco-
nhecia sua diversidade sociocultural que, uma vez deslocadas, dificilmente, consegui-
riam ser reproduzidas em outra localidade.  

Nessa perspectiva, os impactos biológicos e físicos eram claros, porém, os 
impactos sociais naquelas diversificadas comunidades estavam escondidos. O que 
ocorria era a desqualificação do valor das relações sociais ali estabelecidas que, difi-
cilmente, seriam reproduzíveis, assim como do significado da terra para aqueles que 
ali enterraram seus familiares e amigos, que configuravam valores que materializavam 
direitos que não estavam garantidos.

No EIA/RIMA ficou definido que a energia elétrica ali produzida não seria 
destinada para comunidades dos arredores, pois ficou concluído que tal região carecia de 
outros fatores atrativos para a instalação de indústria, como estradas e mão de obra es-
pecializada. Dessa maneira, ao invés de se investir em infraestrutura nas cidades impac-
tadas, até como forma de compensação, optou-se por desviar a energia para outros.

Ocorre que a LP foi concedida em dezembro de 1997, calcada em 47 condi-
cionantes, entre elas, a condição referente ao plano de reassentamento das famílias 
atingidas, sem a qual não se poderia dar andamento à próxima fase do licenciamento. 
Dessa maneira, a Comissão dos Atingidos pela Barragem ganhou força, dando início 
à pressões políticas no sentido que houvesse intermediação entre os interesses do em-
preendimento e os interesses da população, para que se pudesse agilizar o processo na 
obtenção da LI.

O processo de elaboração do TAC condensou dois efeitos: o primeiro deles 
se refletiu em teor simbólico do documento, na medida em que se afirmou a conduta 

18 ZUCARELLI, Marcos Cristiano. O papel do Termo de Ajustamento de Conduta no Licenciamento 
Ambiental de Hidrelétricas. Em: III Encontro Nacional da ANPPAS,2006, Brasília. Anais do III Encontro 
Nacional da ANPPAS, 2006.
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transgressora do descumpridor de direito fundamental da coletividade, de outro lado, 
ocorreu o reconhecimento do direito ao assentamento das comunidades rurais do Vale 
do Jequitinhonha como legítimas atingidas pelo projeto hidrelétrico, a fim de dar con-
tinuidade à reprodução social de suas famílias.

No entanto, apesar de apresentar grande avanço no que tange ao respeito ao 
modo de vida daquelas comunidades, a assinatura do TAC implicou também numa 
negociação de direitos dessas mesmas famílias. Dessa forma, o Ministério Público 
Federal, acabou tendo um papel paradoxal, na proporção que defendia esses direitos, 
também impunha limites aos mesmos. Vale destacar, contudo, que o MPF somente 
assumiu essa postura ambígua, porque perdeu as ações para suspensão do licencia-
mento. Consumado o fracasso das ações impetradas, restou apenas acordar no intuito 
de minimizar esses efeitos negativos sobre o meio ambiente e população, porém, aca-
bou por legitimar situação que já era irregular. 

No presente caso, observou-se o desvirtuamento do instrumento, em virtude 
do medo da crise do apagão de 2001, as pressões políticas para a construção de usina 
que garantisse a estabilidade a qualquer custo foram maiores que o desejo de se pre-
servar o meio ambiente para as gerações futuras. Em virtude do pânico que permeava 
os enlaces políticos, o TAC acabou por ser instrumento de barganha, o mesmo assu-
miu forma de “tigre de papel”.19 Nesse exemplo, observamos como os mecanismos 
flexibilizantes utilizados na política ambiental têm impulsionado uma série de injusti-
ças ambientais que comprometem a existência e a capacidade de reprodução material, 
social e cultural das comunidades atingidas.

9.2 Companhia siderúrgica do atlântico20

Localizada no Distrito Industrial de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janei-
ro, entre o município do Rio de Janeiro e o de Itaguaí, a ThyssenKrup CSA é o maior 
complexo siderúrgico da América do Sul, ocupando uma área de nove milhões de 
metros quadrados, o que inclui um porto privado, usina termoelétrica, siderúrgica de 
chapas planas para exportação e coqueria, que produzem cerca de cinco milhões de 
placas de aço por ano. 

Por causa de duas ocorrências de emissões de poeira, com liberação de chuva 
de prata no seu entorno, a Companhia Siderúrgica do Atlântico foi multada, por poluir 
o ar com material particulado, em R$ 4,6 milhões em menos de um ano. Foi ainda a 
siderúrgica obrigada a pagar uma compensação indenizatória de R$14 milhões, que 
vêm sendo aplicados em obras na região para melhorar a qualidade de vida dos mora-
dores, em saúde, controle de inundação e ressarcimento aos pescadores.

19 Esta era uma imagem utilizada, recorrentemente, por Procurador da República em Minas Gerais, para 
explicar que se ganharia muito mais com a ameaça de execução do Termo do que com a própria execução 
judicial desse.
20 Jornal da Secretaria do Estado do Ambiente. SEA e INEA exigem equipamento inédito em siderúrgicas. 
Publicado em: 02/04/2012. http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=846734. Acessado 
em:19/05/2012.
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Após esses acidentes, foi instaurada uma auditoria de nível internacional, 
com aprovação do INEA, que possui recomendações que vão desde pavimentação de 
ruas dentro da planta até aos riscos produção de um estudo sobre dispersão atmosférica. 

A partir desta auditoria, no dia 02 de abril de 2012, foi assinado um TAC 
entre a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), a Secretaria de Estado do Am-
biente (SEA), o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Comissão Estadual de 
Controle Ambiental (CECA), com um plano de ação com os referidos 130 itens a fim 
de melhorar seu processo produtivo. 

Dessa forma, um ponto de destaque nesse Termo consiste na extensão da li-
cença de pré-operação da empresa por mais 12 meses a partir da data de sua publica-
ção. Destaca-se ainda que o novo sistema de despoeiramento, que já deve estar em 
funcionamento até o mês de maio do corrente ano, tem por objetivo minimizar os 
riscos de emissões de grafite na comunidade. 

Outro importante item do TAC é o que dispõe sobre o total enclausuramento, 
com equipamentos de controle ambiental, da área de descarte do material que dava 
origem à conhecida chuva de prata, que antes era descartado a céu aberto. Este sistema 
é inédito em siderúrgicas do mundo e representa um novo arranjo produtivo para su-
prir as falhas da lingotadeira.

Por fim, importante ressaltar que, caso haja descumprimento por parte da 
compromissária, no que tange aos itens da referida lista, será a mesma multada em R$ 
10 milhões e não terá sua licença de operação concedida.

9.3 Empresas que exploram a extração de areia em 
seropédica e itaguaí

Trata-se de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta ambiental 
encontrado em nossa pesquisa, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, através da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com os em-
presários de extração de areia nos municípios de Seropédica e Itaguaí.

Vale ressaltar que Itaguaí é uma zona de sacrifício. As zonas de sacrifício são 
áreas de moradia de populações baixa renda, ocupadas por grandes empresas poluido-
ras, tendo em vista que a geração de emprego nessas áreas torna remota a hipótese de 
reclamações posteriores acerca da poluição gerada. A expressão “zonas de sacrifício é 
utilizada pelos movimentos de justiça ambiental para designar localidades em que 
observa-se uma superposição de empreendimentos e instalações responsáveis por da-
nos e riscos ambientais”.21 Em Itaguaí, o município fomenta a zona de sacrifício atra-
vés de incentivos fiscais às empresas que geram mais de trinta empregos.

O Ministério Público, por meio da celebração do TAC, atuou com a finalida-
de de conferir sustentabilidade à atividade mineradora desenvolvida na região, conhe-
cida como zona de sacrifício justamente por conta da superexploração desta atividade. 

21 VIÉGA, Rodrigo Nuñez. Desigualdade Ambiental e “Zonas de Sacrifício”. Disponível em: www.
livrosgratis.com.br/arquivos_livros/ea000392.pdf. Acesso em 19/05/12.
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Levando em consideração que a extração de areia em cavas é realizada há mais de 
cinquenta anos na região, e que o método utilizado para sua prática contrariava a le-
gislação em vigor, podemos inferir que o objetivo do TAC é conciliar o exercício da 
atividade mineradora e preservar o meio ambiente equilibrado.

O TAC nasce da importância da contenção do processo de degradação am-
biental causado pela extração de areia. É importante ressaltar que antes da assinatura 
do TAC definitivo, fora celebrado um TAC preliminar, que consistia na recuperação 
integral das áreas degradadas. O objeto principal do Termo é definir e executar as 
medidas necessárias à implementação dos planos de recuperação das áreas degradadas 
visando o planejamento de uso futuro para a região. A principal tarefa é a delimitação 
dos blocos de lagoas estabelecidos no TAC anteriormente assinado. 

Dentre as obrigações conjuntas dos compromissados, as mais importantes 
são: desenvolver o plano de lavra individual e coletivo apresentando o planejamento 
das áreas de exploração, exploradas e de preservação; apresentação de um relatório 
para a recuperação de lagoas aterradas; implantação do sistema de monitoramento das 
fases de atividade extrativa; identificação das áreas onde houve sistema de conexão 
irregular com corpos d’água.

Para atribuir efetividade ao termo, fez-se necessário determinar os órgãos 
fiscalizadores que, neste caso, são o INEA e o DRM-RJ. Assim, como de praxe, ficou 
estabelecido que a assinatura do Termo não suspende a apuração da responsabilidade 
civil e criminal dos compromissados. Em nosso sentir, esta cláusula é um prejuízo que 
motiva o descumprimento do TAC, colaborando para a redução da eficácia do mesmo. 

As multas decorrentes do inadimplemento das empresas compromissadas 
não têm caráter compensatório, ou seja, o pagamento das multas não exime as com-
promissadas da responsabilidade por perdas e danos decorrentes de infrações a este 
Termo ou à legislação ambiental. Como garantia real do valor total da obrigação, para 
consolidar a intenção do cumprimento do Termo, as compromissadas apresentaram o 
equivalente a quatorze mil metros cúbicos de areia que seriam destinados à construção 
de obras públicas.

A partir da análise do TAC, podemos concluir que o objetivo maior do Mi-
nistério Público foi consagrar o princípio do poluidor-pagador, de maneira a reparar os 
danos causados pelas empresas e a prevenir futuros estragos através de estudos am-
bientais e planejamento da produção de forma sustentável.

10. ConClusÕEs artiCuladas

10.1. Ao longo do artigo, procuramos delimitar o instrumento jurídico deno-
minado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) indicando, desde a ori-
gem, como a natureza jurídica, os princípios ambientais, os limites de seu 
objeto, assim como a definição dos legitimados são importantes no sentido 
de se evitar vícios e aumentar sua efetividade.

10.2. No que tange ao dano ambiental, a responsabilidade do poluidor paga-
dor poderá ser, de modo independente, na esfera civil, penal e administrativa, 
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esta última se perfaz na preferência por TAC, a fim de evitar desafogar o Ju-
diciário e efetivar o princípio do Acesso a Justiça.

10.3. Depois de perpassar pelas discussões convergentes e divergentes de 
cada tópico, notamos algumas falhas que importam em desvirtuamento de 
instrumento jurídico que nasceu para garantir direitos transindividuais, cole-
tivos e difusos, e não para servir à iniciativa privada como ferramenta de 
manobra em Licenciamento Ambiental.

10.4. Dentre as críticas, alertou-se como é importante a fiscalização do desti-
no dado às verbas oriundas das cominações ambientais, assim como evitar 
aqueles TACs mais pontuais e repressivos, com premência ao princípio da 
prevenção. 

10.5. Ao fim, mostramos o caso da usina de Irapé e da CSA, como exemplos 
negativos do uso do TAC, essencialmente, para legitimar situações irregula-
res, o que dever ser a todo momento rechaçado. De outro lado, vimos o fir-
mamento do compromisso aplicado de maneira mais global na zona de 
sacrifício de Seropédica e Itaguaí.
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introduçÃo

A nanociência e a nanotecnologia (N&N) envolvem uma amplitude de apli-
cações e um potencial inovador dignos de uma “nova revolução tecnológica”, que traz 
consigo expectativa de benefícios socioeconômicos, assim como faz soar o alerta de 
possíveis riscos para o meio ambiente, para a saúde humana, bem como o risco da 
ampliação da concentração tecnológica e desigualdade. 

No contexto atual, com exceção de uma recente modificação do Código do 
Ambiente francês1, nos ordenamentos nacionais e no direito internacional e não exis-
tem normas jurídicas específicas, voltadas para a gestão dos riscos das N&N. Assim, 
de um modo geral, não se tem uma diferenciação entre o tratamento legal da nanotec-

1  Capítulo III: Prevenção de riscos à saúde e ao ambiente decorrentes da a exposição a substâncias no seu 
estado de nanopartículas, Artigos L523-1 a L523-3 do Código Ambiental francês (Code de l’environnement), 
regulamentado pelo Decreto (n º 2012-232) de 17 de fevereiro de 2012. Tais normas são relativas à 
declaração anual das substâncias no estado de nanopartículas obrigatória quando um mínimo de 100 gramas 
de uma substância é produzida, importadas ou distribuídas na França, com objetivo de rastreabilidade e 
de informação pública, sobre a identidade, quantidade e utilização destas substâncias. Tratam também do 
dever das pessoas que fabricam, importam nanoparticulas e produtos que as contenham de transmitir as 
autoridades administrativas informações disponíveis sobre os perigos dessas substâncias e exposições de que 
são susceptíveis de conduzir, ou úteis para a avaliação de risco à saúde e ao meio ambiente.
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nologia em relação a outras tecnologias. Inexistem metodologias impostas pelas nor-
mas jurídicas para a correta avaliação de toxicidade, no curto, médio e longo prazos, 
para nanomateriais e dos possíveis efeitos da acumulação e combinação com outras 
substâncias nos ecossistemas e no corpo humano.

A discussão sobre a regulação das N&N se insere em um contexto complexo, 
global, que envolve uma diversidade de atores nacionais e internacionais, assim como a 
pluralidade de fontes normativas, sejam normas estatais e internacionais formais e obriga-
tórias (hard law), sejam distintas manifestações da soft law ou normas voluntárias elabo-
radas por instituições privadas. No direito internacional, entre as possíveis escolhas para a 
regulação da nanotecnologia merecem destaque: a não intervenção dos Estados substituída 
pela auto-regulação privada; o incremento dos tratados internacionais já existentes no âm-
bito internacional; a criação de novos tratados internacionais, especialmente convenções 
quadro, para dar início a um processo evolutivo a partir do estabelecimento de princípios 
gerais e de uma estrutura institucional própria; ou a convergência das ações acima, inclu-
sive da regulação estatal e interestatal complementada pela auto-regulação privada. 

O presente texto avalia o papel das normas e instituições tradicionalmente 
reconhecidas no direito internacional, juntamente com novos “regimes normativos 
autônomos”2 com lógicas distintas, na definição dos caminhos a serem construídos 
para estruturar mecanismos de governança dos riscos (democrática e transparente).

1. nanotECnoloGia: ConCEito, usos, 
PotEnCiais E risCos 

A palavra nanotecnologia deriva da fusão do prefixo grego nános, que signi-
fica anão, com techne que equivale a ofício, e logos que expressa conhecimento. O 
ponto de partida para o termo nanotecnologia é a escala da dimensão da intervenção 
humana sobre a matéria. Segundo o Sciencie Policy Council da agência estadunidense 
de proteção do meio ambiente (US EPA) a nanotecnologia corresponde à:

[…] investigação e desenvolvimento tecnológico em nível atômico, molecular ou 
macromolecular utilizando uma escala de comprimento de cerca de um a cem 
nanômetros em qualquer dimensão, a criação e a utilização de estruturas, dispositivos 
e sistemas que possuem novas propriedades e funções por causa de seu tamanho 
reduzido; e a capacidade de controlar ou manipular a matéria em escala atômica.3 

Conforme Martins e Ramos4 a nanotecnologia pode ser considerada como 
uma “inovação revolucionária”, pois “não se limita a criar novos produtos e proces-
sos”, está na origem de “uma série de novas atividades, afetando todos os segmentos 
econômicos e alterando a estrutura de custos dos meios de produção e de distribuição”. 

2 VARELLA, M. D. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2009, p.12.
3 Sciencie Policy Council, US EPA (Environmental Protection Agency). Nanotechnology White Paper, 
Washington DC, 2007, p. 6.
4 Martins, P. R. e Ramos, S. F.(Coord.) Impactos das Nanotecnologias na Cadeia Produtiva da Soja 
Brasileira. São Paulo: Xamã Editora, 2009. p. 28.
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Existem diversos inventos que permitem o uso da nanotecnologia sobre ali-
mentos, água e ambiente “incluindo ferramentas para a detecção e neutralização da 
presença de microrganismos ou pesticidas” e o “desenvolvimento de métodos correti-
vos derivados das nanotecnologias (por exemplo, técnicas fotocatalíticas), podendo 
permitir a reparação de danos ambientais e a despoluição (e. g., hidrocarbonetos na 
água ou no solo)”5. Nesse sentido, a aplicação da nanotecnologia estaria voltada para 
resolver problemas ambientais e de saúde. 

Distintas publicações ressaltam a nanotecnologia com uma importante “fer-
ramenta” de melhoria da condição ambiental e da qualidade de vida humana. Entre os 
mais otimistas e conhecidos está o Relatório das Nações Unidas, Millennium Project, 
Task Force on Science, Technology and Innovation6 e o artigo elaborado pelos pesqui-
sadores do Canadian Program in Genomics and Global Health (CPGGH) do Joint 
Center for Bioetics da Universidade de Toronto7.  Entre as aplicações apresentadas, 
destacam-se: (a) produção, estocagem e conversão de energia limpa, a partir de uma 
nova geração de células para energia solar; (b) novos sistemas de armazenagem de 
hidrogênio; (c) utilização da nanotecnologia para o tratamento de água e saneamento 
a partir de “nanomembranas” e “nanobarro”, com menor custo e mais eficientes que 
as formas convencionais; (d) diagnóstico de doenças; (e) sistemas eficientes de admi-
nistração de remédios (entrega seletiva de medicamentos e vacinas podem ser obtidas 
pelo uso de nanocápsulas, lipossomas, dendrimeros e buckyballs); (f) monitoramento 
da saúde do paciente; (g) detecção e controle de vetores de doenças; (h) novas tecno-
logias para processamento e estocagem de alimentos e controle e (i) produtividade 
agrícola; (j) novas formas de combate à poluição atmosférica. 

Todavia, além do entusiasmo com as aplicações da nanotecnologia, não são 
menores os temores que o desenvolvimento dessa tecnologia inspira, devido aos ris-
cos que ela representa para o meio ambiente e a saúde humana, além das intensas 
mudanças previstas nos modos de produção econômica e nas relações sociais. A orga-
nização não governamental (ONG) Erosion, Technology and Concentration, conheci-
da como “Grupo ETC”8, apresenta quatro grandes problemas para a coletividade 
decorrentes do uso da nanotecnologia: a) O controle tecnológico na nanoescala como 
elemento fundamental para o domínio corporativo9; b) Controle social a partir conver-

5 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Para uma Estratégia Européia sobre Nanotecnologias. 
Bruxelas, 12/5/2004. COM (2004) 338 final.
6 Juma, C. e Yee-Cheong L. (Coord.), Innovation: Applying Knowledge in Development. UN Millennium 
Project. Task Force on Science, Technology, and Innovation. London: Earthscan. 2005.
7 SALAMANCA-BUENTELLO, F. et al. Nanotechnology and the Developing World. PLoS Medicine, v. 
2, n. 5, May, 2005. 
8 GRUPO ETC. La Inmensidad de lo Mínimo: breve introducción a las tecnologías de nanoescala. 
Disponível em: <www.etcgroup.com>. Acessado em 15 de janeiro de 2009.
9 O atual modelo de desenvolvimento das N&N, patrocinado pela iniciativa privada e com apoio massivo 
de instituições governamentais, principalmente em países desenvolvidos, é criticado por representar um 
possível fator de aumento nas desigualdades sociais, na medida em que pode ampliar a distância entre quem 
detém a tecnologia (apropriada a partir dos direitos de propriedade intelectual) e quem não possui meios 
para desenvolvê-la ou não tem renda suficiente para usufruir de seus benefícios. 
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gência entre informática, biotecnologia, nanotecnologia e ciências cognitivas; c) Ris-
cos ambientais e para a saúde humana da nanobiotecnologia, resultante da con vergência 
entre engenharia, biotecnologia, biologia e química; d) incerteza científica acerca das 
nanopartículas e o vácuo na regulamentação.

As partículas em nanoescala se comportam de maneira diferente das macro e 
micropartículas de um mesmo material. Reduzir o tamanho da partícula e sua forma 
de organização pode gerar mudanças surpreendentes nas propriedades de matéria10, 
tornando-os mais fortes, leves, flexíveis, mais solúveis em água, mais resistentes ao 
calor ou conduzir melhor a eletricidade. Entre as características diferenciais das nano 
partículas estão a alta reatividade e mobilidade que trazem riscos de toxicidades, im-
pactando meio ambiente, segurança dos trabalhadores e consumidores. 11

Os dados toxicológicos sobre nanopartículas manufaturadas são escassos, mes-
mo existindo produtos comerciais disponíveis no mercado (e.g. insumos agrícolas, cos-
méticos e filtros solares). Os critérios impostos pela legislação para saber a toxicidade das 
substâncias na escala macro não são suficientes para análise das substâncias, materiais e 
organismos criados a partir da N&N. Não existem metodologias confiáveis para definir 
se determinado produto incorpora nanotecnologia, assim como não se sabe, exatamente, 
as diferenças entre as propriedades encontradas na “macroescala” e na “nanoescala”, bem 
como não foram criadas metodologias confiáveis para determinar o grau de dispersão das 
nanopartículas quando liberadas no meio ambiente ou inseridas em organismos vivos. 

Além disso, existe o problema do tratamento do “nanolixo” resultante do descar-
te de produtos que contenham nano materiais12 e da possibilidade de um “mercado negro” 
de nanotecnologia devido à dificuldade ou impossibilidade, ao menos atual, do controle 
sobre a produção, comercialização e distribuição global de “nanoprodutos”, nanopartícu-
las e nanomateriais.13 Em razão dos potenciais, ameaças e vazios de critérios acerca das 
N&N, é preciso prospectar os ferramentais disponíveis na governança global, seja por 
meio do direito internacional ou demais mecanismos disponíveis de ordem política para 
que o desenvolvimento se dê de maneira sustentável, pacífica e benéfica à Humanidade.

2. a GoVErnança Global dos risCos da 
nanotECnoloGia

O ponto de partida para uma nova abordagem diante dos riscos tecnológicos 
pode ser  estruturado a partir do conceito de governança global. Esse conceito consi-
dera o transbordamento territorial dos riscos e soluções, a e necessidade da participa-

10  Ibidem, 2009, p. 6. 
11  Segundo o Grupo ETC “[t]rabalhar na nano escala pode facilitar a ‘biocompatibilidade’ porque nesse nível 
não há distinções claras entre o material Biológico e o sintético. [...] o lado obscuro da ‘biocompatibilidade’ é que 
os nanomateriais - estranhos ao corpo humano (e de outros seres vivos), que não está desenhado para incorporá-
los - podem burlar o sistema imunológico o cruzar a barreira do sangue e do cérebro” (Ibid, 2009, p 5).
12  MELO. E. P. “NO DATA, NO MARKET” – A Aplicação do Princípio da Precaução à Nanotecnologia. 
Disponível no site: <www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/HPM10.pdf>.Acessado em: 20 de Março de 2011.p. 23
13 O mercado negro de nanotecnologia, por sua vez, pode gerar, inclusive, ameaças em razão da possibilidade 
do uso militar da nanotecnologia por exércitos ou por grupos armados não-estatais.
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ção da sociedade civil, de instituições públicas e privadas diretamente vinculadas à 
pesquisa, desenvolvimento e comercialização (empresas, institutos de pesquisa, uni-
versidades), além da administração direta estatal.

A governança global, ou mundial, é uma forma policêntrica, portanto, sem 
autoridade central, e flexível de coordenação de esforços por parte de diferentes atores 
de variadas naturezas, como Estados nacionais, sociedade civil e organismos interna-
cionais (regionais ou universais) e supranacionais, no sentido de mudar ou sustentar 
uma meta em comum; é a formação e o estabelecimento de uma ordem sem um gover-
no único e centralizado14. Nos últimos cinqüenta anos, segundo Calame15 têm sido 
implementados “rudimentos de governança mundial”, “ao mesmo tempo, desenvolve-
ram-se muito mais rapidamente as interdependências entre as sociedades, por um lado, 
e, por outro, entre a humanidade e a biosfera” e a governança mundial fundamentada 
nas relações unicamente entre Estados soberanos “não está em condições de enfrentar 
os desafios do mundo atual”, nem corresponde aos processos diretivos que ocorrem em 
meio às decisões que implicam a política mundial, em que diversos atores participam.

A partir dos conceitos acima se pode desenhar uma concepção de governança 
como um “arranjo institucional no qual o processo decisório é coletivo, envolvendo 
atores governamentais e não governamentais” no qual se busca o bom funcionamento 
das instituições para que as decisões resultem no melhor para e comunidade (bem co-
mum) e respeitem os princípios do Estado Democrático de Direito e direitos humanos.

Esse conceito amplo de governança pode ser trazido à reflexão sobre a neces-
sidade de se pensar formas democráticas e eficazes de resposta da sociedade aos riscos 
ambientais e tecnológicos. Assim, conforme Di Giulio et. al. o termo governança dos 
riscos pode ser adotado: 

[...] com base na idéia de um processo decisório democrático e participativo 
relacionado ao gerenciamento do risco, entendendo participação como o 
compartilhamento do poder decisório do Estado em relação às questões de 
interesse público e como condição necessária para assegurar que as instituições 
governamentais atuem de forma responsável perante seus cidadãos, criando 
possibilidades para que indivíduos e grupos influenciem as decisões que os 
afetam (promovendo assim competência e capacidade para isso) e contribuindo 
para a estabilidade do sistema democrático16.

No que diz respeito à governança dos riscos da nanotecnologia é importante 
pensar formas de cooperação internacional objetivando: a) o desenvolvimento cientí-

14 C.f. ROSENAU, J. e CZEMPIEL, Ernst-Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na 
política mundial. Brasília: UnB, 2000. 
15 CALAME, P., (Org.). Por uma governança mundial eficaz, legítima e democrática. São Paulo: Instituto 
Pólis, 2003, p. 27.
16 Di Giulio, G.. M. Comunicação e governança do risco: um debate necessário. Disponível no site: <http://
www.comciencia.br/comciencia/index.php?section=8&edicao=41&id=495> Acessado em 3 set. 2010.
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fico e tecnológico mais includente, com especial atenção para a “transferência de tec-
nologias ambientalmente saudáveis” de países em desenvolvidos para países em 
desenvolvimento como proposto no Capítulo 34 da Agenda 21 Global, na Convenção 
sobre Diversidade Biológica e na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas; b) a difusão de informações sobre os riscos da nanotecnologia de 
posse de instituições governamentais e/ou instituições privadas; c) o diálogo relativo às 
possibilidades de aplicação do direito internacional aos riscos da nanotecnologia; c) a 
colaboração com vistas a implantação de mecanismos de controle e monitoramento das 
atividades e produtos da nanotecnologia, que comportem riscos globais graves para o 
meio ambiente e para a saúde humana, bem como, no caso de armamentos, que possam 
ser utilizados em desacordo com as normas de DIH ou em atividades terroristas; d) o 
esforço conjunto para impedir que atividades ou substâncias que causem degradação 
ambiental grave ou que sejam prejudiciais à saúde humana, sejam transferidas ilegal-
mente entres Estados sem a devida autorização (exportação da poluição).

2.1. direito e a Governança dos riscos da n&n
Analisando o papel do Direito na governança dos riscos da nanotecnologia, 

constata-se a inadequação e a insuficiência das abordagens formais da normatividade 
jurídica, herdada do paradigma positivista kelseniano17, fundado na exclusividade do 
direito estatal e no estabelecimento de normas de comando e controle (comand-and-
contol regulation), providas de sanção. Diante do desenvolvimento das novas tecno-
logias percebem-se os limites da abordagem da juridicidade fundada apenas na lei 
positivada estatal cogente, devido à dificuldade de sua adaptação a situações de incer-
teza, as aceleradas mudanças tecnológicas e a diversidade de fontes normativas (plu-
ralismo jurídico). Para enfrentar os desafios complexos trazidos pelas nanotecnologias, 
tanto no âmbito nacional, quanto no direito internacional é necessário ampliar o foco 
para além do estabelecimento de normas cogentes baseadas na lógica do “tudo ou 
nada” (all-or-nothing) das regras jurídicas18, e focar nas normas não vinculantes do 
direito internacional (soft law) e nos princípios jurídicos, como o da prevenção e o da 
precaução que podem responder melhor a instabilidade e as mudanças, econômicas, 
sociais e tecnológicas. 

Percebe-se, também, a possibilidade das distintas manifestações de normas 
privadas de auto-regulação servirem como instrumentos “complementares” a gover-
nança. Porém, o reconhecimento da auto-regulação como um possível instrumento 
para a governança dos riscos da nanotecnologia não pode levar a um esvaziamento do 
poder estatal ou na delegação irresponsável de funções essenciais do Estado em prol 
da iniciativa privada. (1) Devem ser avaliados, portanto, os riscos do excessivo apelo 
às formas de auto-regulação privada e aos acordos estabelecidos entre Estado e setor 
produtivo (acordos setoriais) que podem ampliar demais concentração das decisões 

17 KELSEN, H. Teoria Pura do Direito. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
18 DWORKIN, R. Levando os direitos a sério. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 



137Teses	de	Estudantes	de	Pós-graduação/	PhD	and	Master	Studentsʹ	Papers 

nas “mãos” das corporações e trazem os riscos de corrosão do sistema normativo es-
tatal. Sem abandonar os objetivos de controle e de responsabilização tradicionalmente 
encontrados na essência do ordenamento jurídico nacional, (2) deve-se ampliar o ho-
rizonte para uma perspectiva interdisciplinar e pluralista da boa governança dos riscos 
e do desenvolvimento tecnológico na qual o Estado é o ator principal, mas não o úni-
co. A concepção de governança aqui defendida pode partir dos conceitos aplicados no 
âmbito das Nações Unidas de “governança global” e “boa governança”.  Na gover-
nança dos riscos da nanotecnologia, além da ampla participação/cooperação de diver-
sos atores interessados no plano internacional e local, também (3) devem ser pensados 
critérios para lidar com a urgência da decisão diante da incerteza, a amplitude, irrever-
sibilidade dos riscos. Isso porque em situações de incerteza acerca dos possíveis danos 
de novas tecnologias e produtos, como é o caso da nanotecnologia, pautado pelo reco-
nhecimento dos limites da racionalidade técnica para nortear a tomada de decisões. 
Em muitas situações, a condição atual de técnica não possibilita identificar os riscos, 
em outras existe divergência quanto existência e a magnitude dos riscos, e, em outras, 
há diversas soluções técnicas para o mesmo problema, de modo que a escolha longe 
de ser apenas técnica, é também política, social, cultural e econômica. Para essas situa-
ções que somam a incerteza científica e potencial elevado de risco - nas quais se enqua-
dra a nanotecnologia – amplia-se da discussão em torno do princípio da precaução. 

3. PrinCÍPio da PrECauçÃo E o 
dEsEnVolViMEnto da nanotECnoloGia

Na última década alguns estudos científicos chegaram à conclusão que co-
baias submetidas a partículas “nano” engenheiradas podem apresentar modificações 
morfofisiológicas drásticas, com lesões e morte. Em 2004, a toxicologista Eva Ober-
dörster, em estudo inédito, constatou que fulerenos podem causar danos cerebrais em 
animais aquáticos19. Em 2005 um estudo de pesquisadores da NASA trouxe ao público 
evidências de que nanotubos de carbono, quando injetados em pulmões de ratos cau-
sam danos pulmonares sérios. No mesmo ano, pesquisadores do US National Institute 
of Occupacional Safety and Health apresentaram estudo relativo a danos sérios no 
DNA, no coração e na artéria aorta de camundongos expostos a nanotubos de carbo-
no20. Recentemente, o pesquisador J. M Unrine21 relatou que as minhocas (Eisenia 
fetida) inseridas em solo artificial repleto de nanopartículas de ouro (de 20 e 55 nm de 
diâmetro) podem ingerir tais partículas e acumulá-las em seus tecidos, um alerta para 

19 OBERDÖRSTER, E. Manufactured Nanomaterials (Fullerenes, C60) Induce Oxidative Stress in the 
Brain of Juvenile Largemouth Bass. Environmental Health Perspectives, vol. 112, nº. 10, Julho de 2004, 
pp. 1058-1062. Disponível em < http://ehp.niehs.nih.gov/members/2004/7021/7021.pdf>.
20  GRUPO ETC. Nanotecnologia – Os riscos da Tecnologia do Futuro. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2005. p. 32.
21 Unrine. J. M. et. al. Evidence for Bioavailability of Au Nanoparticles from Soil and Biodistribution 
within Earthworms (Eisenia fetida). Environmental Science & Technology 2010, nº 44  pp. 8308-8313. 
Disponível em < http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es101885w>. Acessado em: 12 de março de 2011.
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possíveis implicações nas cadeias alimentares, com diminuição na fertilidade das mi-
nhocas expostas a nanopartículas. 

Embora essas pesquisas concluam que nanopartículas sintéticas são suscep-
tíveis de causarem danos para a saúde de animais, seres humanos e ao meio ambiente, 
isso não significa, para a comunidade científica, assim como para os tribunais, que 
estejamos diante da comprovação científica, de uma situação em que seria suficiente a 
aplicação de critérios já consagrados pelos direitos relativos à responsabilidade de 
evitar danos conhecidos, através do “princípio da prevenção”. Existem muitos interes-
se em jogo no campo científico, pois a divulgação dos riscos de uma tecnologia pode 
trazer entraves aos pesquisadores, quanto no diz respeito ao desenvolvimento tecnoló-
gico e econômico, motivo da maioria dos esforços atuais em N&N. Assim, estudos 
que apontam para os resultados negativos das nanotecnologias recebem críticas, as 
metodologias são contestadas por cientistas e instituições de renome, a partir de inves-
tigações que igualmente utilizando de métodos científicos chegam a conclusões opos-
tas. Ou seja, de um modo geral existem divergências quanto à amplitude, gravidade e 
a probabilidade de ocorrência de danos advindos da exposição humana e de outros 
seres vivos às nanopartículas de prata e aos nanotubos de carbono. 

A avaliação dos riscos da nanotecnologia nesses casos ultrapassa os modelos 
tradicionais de prevenção sobre riscos de dano conhecidos, impõe a reflexão acerca do 
princípio da precaução, pois os dados existentes não geram consenso na comunidade 
científica. Tal princípio da precaução refere-se a situações onde não existe um conheci-
mento dos riscos potenciais de danos de uma determinada atividade ou de um determi-
nado produto ou espécie viva a ser produzido e lançado no meio ambiente. Os riscos são 
incertos ou não são totalmente claros quando abalizados pela ciência.22 Ainda que o 
conteúdo do princípio da precaução (por vezes citado como medida de precaução) seja 
variável na doutrina, na jurisprudência e em tratados internacionais, três os elementos se 
destacam: a) a indicação de risco de danos sérios e irreversíveis, b) a incerteza científica 
quanto ao risco; c) o dever do poder público e à sociedade de ação antecipada para pre-
venir, na medida do possível, o dano ao meio ambiente e à saúde humana. 

A aplicação do princípio pode se dar através da exigência de maiores informa-
ções sobre o impacto ambiental, do controle e monitoramento dos riscos ou até mesmo 
da proibição da comercialização ou da liberação no meio ambiente de determinada subs-
tância ou produto, com base na gravidade e na irreversibilidade dos danos presumidos. 

As decisões informadas pelo princípio da precaução, além de “alargar a tutela 
preventiva a riscos não comprovados do ponto de vista científico”23 na sociedade de risco, 

22 A concepção mais conhecida do princípio da precaução no Direito Internacional e nos ordenamentos 
internos está enunciada na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 
1992: Princípio 15: De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente 
observado pelos Estados, de acordo com as suas necessidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou 
irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar 
medidas eficazes e economicamente viáveis par prevenir a degradação ambiental.
23 OMES, C. A. Direito Ambiental: O Ambiente como Objeto e os Objetos do Direito do Ambiente. 
Curitiba: Juruá, 2010.
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como “a sociedade da imprevisibilidade, da incerteza” em que “os efeitos desconhecidos 
e inesperados passaram a ser uma força dominante”, também estão vinculadas a difusão 
dos riscos, que dizem respeito à sua dimensão espacial global e a dimensão temporal de 
longo prazo, intergeracional. Com a dispersão no ambiente das nanopartículas – cuja dinâ-
mica, interação e efeitos são, até então, em sua maior parte desconhecidos - nem sempre 
será fácil determinar quem serão as vítimas. Ademais, muito provável que não seja viável 
estabelecer no curto prazo “a relação causa/efeito entre a exposição às nanopartículas sin-
téticas e os danos sofridos, que só se sentirão muito mais tarde, ou que poderão ser agrava-
dos pela sua interação com outras partículas presentes no corpo humano ou no ambiente”24. 
Os riscos da N&N provavelmente não ficarão adstritos a categorias profissionais, classes 
sociais, não ficarão limitados às fronteiras políticas ou ao tempo da geração presente. 

Em um contexto de justiça entre as gerações, os bens que integram o meio 
ambiente devem ser administrados de modo a satisfazer as necessidades comuns da 
humanidade, considerando a totalidade dos habitantes da presente geração (relação 
intratemporal), respeitando o direito ao acesso das futuras gerações e reconhecendo o 
legado das gerações anteriores (relação intertemporal). A preocupação com os direitos 
das gerações futuras, fundada no valor da “equidade intergeracional”25, é inerente a 
outro conceito, o desenvolvimento sustentável, que ao mesmo tempo contempla o di-
reito dos povos de desenvolver-se e o direito/dever de conservar o meio ambiente, 
“pré-condição” para o gozo dos demais direitos humanos.26 

O debate sobre o princípio da precaução, contudo, está longe de gerar con-
senso. Percebe-se a oposição entre autores favoráveis a necessidade da aplicação ime-
diata dos princípios frente aos riscos tecnológicos27, sob pena de omissão do Estado, e 
críticos a sua versão forte, considerada radical e contraproducente28. Para os autores 

24 MELO. E. P. “NO DATA, NO MARKET” – A Aplicação do Princípio da Precaução à Nanotecnologia. 
Disponível no site: <www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/HPM10.pdf>.Acessado em: 20 de Março de 2011.p.5
25 WEISS. E. .B. Un Mundo para Las Futuras Generaciones: Derecho Internacional, Patrimonio Común y 
Equidad Intergeneracional. Madrid: Ediciones Mindi-Prensa. 1999, p. 54-55.
26 C.f. Engelmann, W. e CARDOSO, T. A. F. R. Os novos poderes e a necessidade de uma regulação 
mundial para as nanotecnologias. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 
(RECHTD) 2(2), UNISINOS, São Leopoldo: 175-192 jul.-dez. 2010.
27 Entre esses podemos destacar: SILVA. V. P. Como a Constituição é Verde. AAFDL, Lisboa: 2001; 
Riechmann J., Tickner, J. (coords.), El principio de precaución en medio ambiente y salud pública: de las 
definiciones a la práctica. Barcelona: Icaria; 2002; ARAGÃO, M. A. Direito Comunitário do Ambiente. 
Livraria Almedina. Coimbra: 2002; cANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional Ambiental Português e da 
União Européia...; LEITE, J. R. M. e AYALA, P. A., Direito Ambiental na Sociedade de Risco. São Paulo. 
Forense Universitária, 2002; MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11. ed. São 
Paulo. Malheiros Editores, 2003.
28 Entre os principais expoentes contrários à aplicação forte do princípio da precaução estão: SUNSTEIN, 
C. R. Laws  of  fear:  beyond  the  precautionary  principle. Cambridge: Cambridge University Press, 
2005; GOMES, Carla Amado. Risco e Modificação do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de 
Protecção do Ambiente. Coimbra: Coimbra, 2007; MORRIS, J. Defining the precautionary principle. In: 
MORRIS, J. (editor). Rethinking risk and the precautionary principle. Oxford Butterworth-Heinemann, 
2002; ANTUNES, P. B., Princípio da Precaução: Breve Análise de sua aplicação pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região. In: Interesse Público, Porto Alegre, v.9, n. 43, maio/jun. 
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filiados a “concepção forte”, a precaução pode impor que não seja colocada no merca-
do substância ou produto sem que os seus possíveis efeitos adversos à saúde e ao 
ambiente sejam cuidadosamente analisados. Em resumo, na ausência de dados sobre 
os riscos, não será autorizada sua comercialização (no data, no market). 

Outra questão controversa do princípio da precaução é o seu status no Direi-
to Internacional. Tal princípio teve sua mais reconhecida expressão está na Declaração 
do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) em seu princípio 
nº 15. A partir daí a precaução como “princípio”, “abordagem”, “enfoque” ou “medi-
da” é mencionada no preâmbulo e no articulado de diferentes documentos internacio-
nais relativos à proteção ambiental29, em sua maioria não vinculantes, com 
características de soft law como declarações, resoluções, recomendações e protocolos. 
O entendimento mais difundido no direito internacional sobre a soft law é de que são 
“normas” que, diferentemente da hard law, não geram direitos nem obrigações jurídi-
cas para as partes. Assim, conforme Gomes, devido a incapacidade de dos intrumentos 
de soft law conferirem “força vinculante contra a vontade dos Estados”, a “idéia de 
precaução” apresenta-se “mais como uma diretiva política, moldável de acordo com 
aspectos conjunturais, do que como um padrão de comportamento obrigatório (o qual, 
de resto está longe de ser, por força da variabilidade de sua formulação)”30. Para Go-
mes, a atitude preventiva frente ao risco de danos de grande magnitude e irreversíveis, 
em situações de comprovada evidência científica baseado no princípio da prevenção, 
“o que não implica na transformação do princípio da precaução com sua variabilidade 
de conteúdo e a conseqüente incerteza quanto ao seu significado real em princípio 
geral do Direito Internacional – pelo menos por enquanto [...]”31.  As diversas mani-
festações da soft law, em matéria ambiental, entretanto, apresentam conceitos, princí-
pios e valores que servem de norte e embrião para a formação de futuras normas 
obrigatórias, seja por sua afirmação em novos tratados internacionais, ou por sua repe-
tição uniforme e seu reconhecimento como norma costumeira, inclusive decisões por 
cortes internacionais. Daí surge outro questionamento relativo ao princípio da precau-
ção, a possibilidade de assumir autoridade de norma costumeira internacional. Em 
distintos documentos internacionais a noção de precaução varia em nomeações dife-
rentes32, com conteúdos variados quanto à “definição dos pressupostos de sua aplica-
ção – diferente capacidade dos Estados para avaliar os riscos”, a “gravidade exigível 
no dano eminente”, o “grau de incerteza que faz desencadear a precaução”, a “neces-
sidade de ponderação de interesses, sobretudo econômicos versus ambientais”.33 As 

29 Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes- POP (2001), artigo 1º; Protocolo de 
Cartagena sobre Biossegurança - PCB (2000), parágrafo quarto do preâmbulo e artigo 1º; Convenção de 
Viena para a Proteção da Camada de Ozônio (1985), parágrafo quinto do preâmbulo; Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima (1992), Art. 3.3.; Agenda 21 (1992) parágrafo 35.3.
30 GOMES, C. A. Risco e Modificação do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de Protecção do 
Ambiente. .. p. 274.
31 Ibidem. p. 274-275.
32 Entre os termos em inglês: precautionary principle, precautionary approach, precautionary action, 
precautionary measures, precautionary policy, precautionary management.
33 Ibidem. p. 271, 272.
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diferentes formas com que o princípio se apresenta em atos internacionais “gera dúvi-
da de saber se a idéia de precaução tem uma significação própria suficientemente 
estável”34 o que dificulta seu reconhecimento como um princípio geral do direito in-
ternacional ou como expressão de um costume internacional. 

Vale ressaltar, entretanto, que a dificuldade de aceitação do princípio da pre-
caução como uma norma costumeira ou como um princípio de direito internacional, 
não afasta as obrigações assumidas pelos Estados partes com a ratificação de tratados. 
Ao ratificar um tratado o Estado assume o dever não descumpri-lo perante outros  Es-
tados partes e de aplicá-lo internamente. Nas matérias em que os tratados internacio-
nais facultam ou impõem o princípio da precaução, sua internalização por parte do 
Estado membro no ordenamento interno, já se dá no momento da ratificação, com sta-
tus de lei ordinária, como é o caso do Brasil, e pode-se exigir ou não outras formas de 
regulação especifica no plano interno, como leis ordinárias ou decretos regulamentares. 
Por outro lado, estabelecer restrições a importação de produtos, materiais ou substân-
cias com base no princípio da precaução, sem que essas estejam presentes claramente 
em tratados que facultem sua proibição ou imponham aos estados partes sua elimina-
ção, tende a gerar reclamações junto a OMC, com o argumento de que são protecionis-
mo disfarçado de “exigências ambientais”, medidas “sanitárias” ou “fitosanitárias”.

4. O Direito Internacional Ambiental e a Gestão dos Riscos das N&N
Os tratados internacionais relativos à questão ambiental, embora não versem 

diretamente sobre aplicações e produtos da nanotecnologia, têm como objeto questões 
transversais ao seu uso e desenvolvimento. Entre os acordos ambientais multilaterais 
que lidam com a gestão internacional de produtos químicos poderiam influenciar indi-
retamente no desenvolvimento e na comercialização da nanotecnologia, mas que não 
o fazem até o momento podemos citar a Convenção da Basiléia sobre Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (1989); a Convenção de Ro-
terdã sobre o Procedimento de Consentimento Fundamentado Prévio Aplicável a 
Certos Pesticidas e Produtos Químicos – PIC (1998) e a Convenção de Estocolmo 
sobre Poluentes Orgânicos Persistentes- POP (2001). Não se descarta a possibilidade 
de se estruturar uma regulação internacional das nanobiotecnologias a partir de sua 
inserção no Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - PCB (2000) no âmbito da 
Convenção sobre Diversidade Biológica - (1992).  

Além das normas citadas, outras ligadas ao comércio, relacionadas à segu-
rança alimentar, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas, possivelmen-
te, terão influência maior sobre a governança dos riscos dos produtos da 
nanotecnologia nos próximos anos. São eles o Codex Alimentarius (1962) vinculado 
a FAO e a OMS, Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 
(SPS) da OMC e o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT). 

O Codex Alimentarius, “código alimentar” em latim, é um compêndio de 
normas, diretrizes e códigos de conduta internacionalmente acordados não vinculan-
tes (soft law) que diz respeito a uniformização das normas de segurança alimentar, 

34 Ibidem. p. 269.
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quanto ao controle dos riscos para a saúde humana de alimentos e substâncias quími-
cas relevantes no comércio internacional. Nas disputas de comércio internacional po-
de-se citar as normas e diretrizes do Codex como textos de referência da OMC. Com 
a promulgação de leis e regulamentos em conformidade com as normas do Codex e 
governos orientações podem reduzir o risco de ser levantada uma queixa perante um 
painel de solução de controvérsias da OMC. Os Estados podem aprovar o seu próprio 
nível de segurança superior ou inferior ao fixado pelo Codex.

No âmbito OMC, distintas barreiras não-tarifárias (BNTs) podem servir 
como importantes instrumentos no controle dos riscos da nanotecnologia. Tanto o 
Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (Agreement on Technical Barriers to 
Trade - TBT), quanto, conforme Thayer35, o Acordo sobre a Aplicação de Medidas 
Sanitárias e Fitossanitárias (Sanitary and Phytosanitary Agreement - SPS) podem ter 
implicação nos produtos da nanotecnologia. O Acordo TBT da OMC tem entre seus 
objetivos garantir que os “regulamentos técnicos”, que enunciam características de 
um produto ou processos e métodos de produção a ele relacionados, cujo cumprimen-
to é obrigatório, as “normas técnicas” não obrigatórios, aprovadas por organismos de 
normalização reconhecidos como a ISO (International Organization for Standadiza-
tion) e os “procedimentos de avaliação de conformidade”, empregados para certificar 
que as exigências dos regulamentos e normas sejam satisfeitas, não criem obstáculos 
desnecessários ao comércio internacional. O TBT é aplicável a características do pro-
duto e aos processos e métodos de produção relacionados ao produto (com efeito so-
bre as características e qualidade do produto), com o objetivo garantir padrões de 
qualidade e de segurança e proteção à saúde dos consumidores, bem como de proteção 
ao ambiente. Contudo, as disposições desse Acordo não se aplicam às medidas sanitá-
rias e fitosanitárias, barreiras técnicas, definidas no Acordo SPS. No caso da nanotec-
nologia, o TBT está relacionado com a possibilidade de rotulagem não obrigatória, 
pelo próprio mercado, ou a exigência por um dos Estados Partes de rotulagem obriga-
tória para o comércio de produtos que contenham nanomateriais engenheirados, bem 
como a aplicação de normas técnicas internacionalmente reconhecidas. O acordo SPS 
da OMC é aplicável a todas as medidas sanitárias e fitossanitárias que possam, direta 
ou indiretamente, afetar o comércio. O SPS estabelece que “os Estados Partes do 
Acordo têm o direito de adotar medidas SPS necessárias para a proteção da vida e 
saúde humana, animal e vegetal” (art. 2.1), entretanto, “as medidas devem ser aplica-
das somente no grau necessário para atender a seus objetivos, fundamentadas cientifi-
camente, e aquelas já implementadas não devem ser mantidas sem evidências 
científicas suficientes” (art. 2.2). 

A regra no SPS é que os membros baseiem suas medidas sanitárias e fitosa-
nitárias em normas, guias e recomendações internacionais estabelecidas por organiza-
ções internacionais competentes, especificamente pela Comissão do Codex 
Alimentarius (p.ex. Norma Geral do Codex para Contaminantes, Norma Geral do Co-

35 Thayer J. D., The SPS Agreement: Can It Regulate Trade in Nanotechnology?, In: Duke Law & 
Technology Review. Nº15 (2005).
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dex para Aditivos), pelo Escritório Internacional de Epizootias e pelo Secretariado da 
Convenção Internacional de Proteção das Plantas. Todavia, conforme o artigo 3.3 do 
SPS é permitida a adoção pelos Estados Partes de medidas sanitárias e fitosanitárias 
em nível mais elevado (mais restritiva) do que as existentes, estabelecidas por de or-
ganizações internacionais, desde que tal posição seja fundamentada por uma justifica-
ção científica. Segundo Thayer36, a possibilidade de imposição de medidas sanitárias 
e fitosanitárias, previstas no Acordo SPS, ao comércio internacional de produtos da 
nanotecnolgia vai depender da finalidade das medidas específicas37, analisadas caso a 
caso, e da fundamentação científica.

Os riscos trazidos pelas nanopartículas, existentes em diversos produtos co-
mercializados pelo mundo, podem também ser objeto de discussão quanto à pertinência 
de medidas de precaução no âmbito da OMC. O artigo 5 do SPS trata da Avaliação do 
Risco e Determinação do Nível Adequado da Proteção Sanitária e Fitossanitária e impõe 
os Membros da OMC que assegurem que as medidas sanitárias e fitosanitárias por eles 
adotadas sejam  “baseadas em uma avaliação, adequada às circunstâncias, dos riscos à 
vida ou à saúde humana, animal ou vegetal, tomando em consideração as técnicas para 
avaliação de risco elaboradas pelas organizações internacionais competentes”38. 

Entretanto, conforme Hugh Lacey39 as regras da OMC permitem somente a 
aplicação do SPS baseadas em considerações que se supõe “demonstrável cientifica-
mente” ou “baseadas em uma avaliação científica dos riscos” ou “em sólido conheci-
mento científico” em oposição a tratados internacionais baseados em uma abordagem 
precaucionista forte, de inversão do ônus da prova, como Protocolo de Cartagena a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, que não afasta a possibilidade de adoção de 
medidas nacionais apropriadas, na importação de organismos vivos modificados 
(OVM), frente “a ausência de certeza científica devida à insuficiência das informações 
e dos conhecimentos científicos relevantes sobre a dimensão dos efeitos adversos po-
tenciais de um organismo vivo modificado”.40 

No que diz respeito ao comércio internacional de produtos e substâncias que 
contenham nanomateriais merece destaque também o Enfoque Estratégico para a Ges-

36 THAYER. J. D. The SPS Agreement: Can it regulate trade in nanotechnology? Duke Law and Technology 
Review, nº 15, 2005. Disponível em <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2005dltr0015.html>.
37 Serão medidas SPS se tiverem qualquer um dos quatro objetivos identificados no Anexo A1 do Acordo 
SPS. As três primeiras disposições têm, geralmente, dois requisitos: para proteger os diferentes tipos de vida 
a partir de vários riscos para a saúde. A quarta categoria visa prevenir danos causados por pragas. 
38 O artigo 5.7 do Acordo SPS permite aos estados membros da OMC em casos onde haja relevante 
insuficiência de evidências científicas: [...] provisoriamente adotar medidas sanitárias ou fitossanitárias com 
base em informação pertinente que esteja disponível, incluindo-se informação oriunda de organizações 
internacionais relevantes, assim como de medidas sanitárias ou fitossanitárias aplicadas por outros 
Membros. Em tais circunstâncias, os Membros buscarão obter a informação adicional necessária para uma 
avaliação mais objetiva de risco e revisarão, em conseqüência, a medida sanitária ou fitossanitária em um 
prazo razoável.
39 LACEY, H. O Princípio de Precaução e a Autonomia da Ciência; Scientle Studia. São Paulo. V.4, n. 3, 
pp. 373-392, 2006, p. 374.
40 Protocolo de Cartagena Art.10.6. 
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tão Internacional de Substâncias Químicas (SAICM). O SAICM41 é um marco político 
internacional resultante dos esforços para reforçar a cooperação internacional entre 
governos e outras partes interessadas (como empresas e organizações da sociedade 
civil) com relação à segurança química. Embora o SAICM não seja um tratado legal-
mente vinculante, constitui-se em um compromisso político global, por parte dos go-
vernos e outras partes interessadas, portanto uma soft law, que reconhece os prejuízos 
à saúde e ao meio ambiente causados pela exposição às substâncias químicas e prome-
te realizar uma ação efetiva para mudar a maneira como as substâncias químicas são 
produzidas e usadas visando minimizar esses prejuízos. O SAICM se caracteriza, em 
sua elaboração, aplicação e monitoramento, pelo envolvimento e participação ampla 
do Estado, organizações internacionais42, da sociedade civil e das empresas, tanto a 
nível local, nacional, regional e global. Devido a multiplicidade de disciplinas envol-
vidas, de setores interessados e a pluralidade de instrumentos jurídicos e regulamenta-
res direta ou indiretamente relacionados à N&N, percebe-se a necessidade de um foro 
que envolva diferentes organizações internacionais e diferentes tratados internacio-
nais relacionados voltados para a proteção do meio ambiente, saúde humana e segu-
rança dos trabalhadores. Espera-se para terceira Conferência Internacional sobre 
Gestão de Substâncias Químicas (ICCM3), em setembro de 17 a 21, 2012 a discussão 
sobre a proposta da Suíça das atividades relacionadas à nanotecnologia ser adiciona-
das ao Plano Global de Ação do SAICM.

5. uM tratado intErnaCional Para as 
nanotECnoloGias?

Uma contribuição importante para o debate sobre a possibilidade de regula-
ção especifica da nanotecnologia no direito internacional é a sugestão de uma Conven-
ção Quadro sobre Nanotecnologias (Framework Convention for Nanotechnology) 
apresentado por Abbott, Marchant e Sylvester43. Os autores defendem a possibilidade 
de uma convenção quadro como instrumento ideal para satisfazer quatro, requisitos, 
que devem nortear uma adequada intervenção regulamentar para essa nova tecnolo-
gia: ser “flexível, inovadora, internacional, e oficial.”

A partir dos principais argumentos apresentados por Abbott, Marchant e Syl-
vester podem ser resumidas sete vantagens de uma Convenção Quadro sobre Nano-

41 Strategic Approach to International Chemicals Management.
42 Participam da SAICM as seguintes organizações internacionais: Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA), Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização 
de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial (ONUDI), Instituto das Nações Unidas para Formação e Pesquisa (UNITAR), 
Fundo para o Meio Ambiente Mundial, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Banco Mundial, Programa Interorganizações para a Gestão Segurança de Produtos Químicos (IOMC), Foro 
Intergovernamental sobre Segurança Química (IFCS). 
43 Abbott. W. K., Marchant G. E., Sylvester D. J. A framework Convention for Nanotecnhology? 
Environmental Law Reporter, Vol. 36, 2006. 
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tecnologias: (1) a possibilidade de trazer em seu texto princípios gerais, voltadas para 
a harmonização do tratamento da nanotecnologia pelos Estados, ao invés do avanço 
de diferentes regulamentações nacionais, que são susceptíveis de conduzir a futuras 
controvérsias e disputas comerciais; (2) os beneficios, aos páises em desenvolvimento , 
de uma resposta regulamentar coordenada internacionalmente para superar a falta de 
recursos e competências necessárias para adoptar as suas próprias regulamentações 
nacionais44; (3) o caráter evolutivo, partindo do pressuposto que inicialmente seja es-
tebelecido um quadro geral de princípios, não vinculantes (soft law), para que com-
promissos adicionais sejam acrescentados por protocolos e outros instrumentos 
complementares; (4) a capacidade de adaptação do texto as constantes mudanças, pois 
as convenções quadro têm se mostrado a melhor estratégia, no plano internacional, 
para regulamentar questões ambientais que envolvem ciência e tecnologia emergentes 
caracterizadas pela incerteza científica45; (5) maior facilidade de escolha e de adequa-
ção dos Estados, em termos de normas demésticas, às obrigações estabelecidas paula-
tinamente nas negociações internaiconais; (6) agilidade, pois uma convenção quadro 
estabelece as instituições e os procedimentos através dos quais, em caso de emergên-
cias ou de melhor conhecimento dos riscos, possam ser tomadas  ações de regulamen-
tação mais rapidamente a um custo menor do que através de processos tradicionais de 
negociação tratado ou de sua alteação alteração; (7) ampliação da tranparência e da 
participação da sociedade na tomada de decisões, a partir procedimentos próprios no 
tratamento das informações relativas a nanotecnologia46.

Outra proposta de tratado internacional sobre as N&N é a sugestão da orga-
nização não governamental ETC GROUP no sentido de estabelecer uma “Convenção 
Internacional para a Avaliação de Novas Tecnologias” (International Convention for 
Evaluation of New Technologies – ICENT). O ICENT seria um acordo juridicamente 
vinculante decorrente de negociações entre Estados no âmbito das Nações Unidas, 
quer através de Agências Especializadas como a UCTAD ou a OIT, ou través da Co-
missão de Desenvolvimento Sustentável do Conselho Econômico Social da ONU 

44 Para facilitar a implantação e diminuir as disparidades na aplicação da convenção, poderiam ser 
estabelecidas obrigações diferenciadas menos restritivas, metas e prazos facilitados para os países em 
desenvolvimento.
45 No caso da nanotecnologia, os riscos são altamente incertos e susceptíveis de evoluir rapidamente nos 
próximos décadas, o que exige flexibilidade para adotar novas medidas.
46 As convenções quadro, em geral, apresentam diversos instrumentos relativos a obtenção e troca de 
informações. Uma convenção quadro sobre a nanotecnologia pode prever o fornecimento períodico de 
relatórios por parte dos Estados informando a situação do tema abordado no tratado em seu território e 
as respostas regulatórias nacionais. O processos de informação também pode envolver a participação 
de especialistas de instituições acadêmicas e institutos de pesquisa, organizações não-governamentais 
(ONGs), indústria e outros grupos interessados. No que tange as informações cientificas especificamente, 
muitas conveções quadro em matéria ambiental estabelecem procedimentos para o desenvolvimento, 
partilha, divulgação e avaliação, funções que podem ser atribuidas a um comitê consultivo científico como 
o IPCC na Convenção Quadro sobre Mudança do Clima. Uma comissão voltada para a nanotecnologia 
poderia fornecer avaliações periódicas oficiais do estado do conhecimento científico sobre e das melhores 
práticas de controle da riscos. Abbott. W. K., Marchant G. E., Sylvester D. J. A framework Convention for 
Nanotecnhology?...



146 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

(ECOSOC) projetado para fornecer aviso antecipado e estruturar um sistema capaz de 
monitorar novas tecnologias com riscos potenciais significativos, a partir de um pro-
cesso participativo e transparente de discussão, aberto aos mais diversos atores so-
ciais. O tratado visaria também à equitativa repartição dos benefícios do avanço 
tecnológico e a conservação daquelas convencionais ou culturalmente distintas, para 
promover a diversificação e descentralização tecnológica.47

6. iniCiatiVas dE auto-rEGulaçÃo dos risCos

Além da discussão sobre tratados internacionais, normas nacionais de prote-
ção ambiental, atualmente, ganha espaço no debate da regulação e governança da na-
notecnologia a criação de sistemas de auto-regulação privada dos seus riscos potenciais 
para o meio ambiente e para a saúde humana. Frente às dificuldades de regulamenta-
ção legal da matéria, dos custos econômicos e dos entraves às pesquisas provenientes 
da criação de novas instituições para fiscalização e regulamentação da nanotecnolo-
gia, os defensores da auto-regulação entendem que seria melhor aproveitar as normas 
existentes para avaliação da segurança de novos produtos e substâncias e deixar de 
lado a busca pelos marcos regulatórios por parte do Estado, confiando na ação regula-
tória das organizações privadas (institutos de pesquisa, empresas, organizações não 
governamentais, instituições responsáveis pelo estabelecimento de normas técnicas e 
por certificar a conformidade com os padrões exigidos)48.

Entre as iniciativas mais importantes para a auto-regulação, destacem-se: 
I) A formação do Comitê Técnico ISO/TC 229, no âmbito da International 

Organization for Standardization para desenvolver padrões internacionais para as 
nanotecnologias;49 

II) o Programa Marco de Gestão de Riscos da Du Pont (Nano Risk Fra-
mework), um exemplo de código estabelecido em parceria por uma empresa transna-
cional e uma organização não governamental (ONG); 

47 ETC Group. NanoGeoPolitics: ETC Group Surveys the Political Landscape. Disponível no site: < http://
www.etcgroup.org/upload/publication/51/01/com89specialnanopoliticsjul05eng.pdf>, Acessado em 10 de 
novembro de 2009. p.37.
48 Garfinkel, M.S., Endy, D., Epstein, G.L. & Friedman, R.M. Synthetic Genomics: Options for Governance 
(J. Craig Venter Institute, The Center for Strategic and International Studies, Massachusetts Institute of 
Technology, October 2007). Disponível em <http://www.jcvi.org/cms/fileadmin/site/research/projects/]
synthetic-genomics-report/synthetic-genomics-report.pdf>. Acessado em: 15 de novembro de 
2009.
49 Entre os temas relativos à padronização atualmente avaliados pelo Comitê Técnico ISO/TC: (a) 
Terminologia e nomenclatura; (b) Metrologia e instrumentação; c) Metodologias de teste; (d) Modelagem 
e simulação; (e) Ciências da Saúde com base; (f) Segurança; (g) Práticas ambientais. O comitê ISO/TC 
229 para nanotecnologia está estruturado em três grupos principais de trabalho: WG1 para terminologia 
e nomenclatura; WG2 para medição e caracterização e WG3 para aspectos de saúde, segurança e meio 
ambiente das nanotecnologias. Espera-se como resultado dos trabalhos do Comitê Técnico ISO/TC 229 
a elaborações de normas técnicas de padronização da avaliação de riscos e certificação da qualidade de 
produtos e processos da nanotecnologia, como é o caso da norma técnica ISO 10808:2010, voltada à 
caracterização de nanopartículas em câmaras de exposição por inalação para testar a toxicidade da inalação.
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III) o Global Core Principles of Responsible Care do International Council 
of Chemical Associations (ICCA), exemplo de código de conduta criado por associa-
ção internacional de indústrias;

IV) o Guide de bonnes pratiques Nanomatériaux et HSE elaborado em 
conjunto pela Fédération Française pour les sciences de la Chimie  com a l’Union des 
Industries Chimiques; 

V) Code of Conduct for Responsible Nanosciences and Nanotechnologies 
Research50 recomendado pela Comissão das Comunidades Européias, como código 
voluntário estabelecido no âmbito da União Européia.

A auto-regulação, entretanto, recebe uma série de críticas ou questionamen-
tos. Até que ponto a auto-regulação da nanotecnologia serviria mais para afastar a re-
gulação estatal do que efetivamente regulamentar os riscos? Por não passar por um 
debate na sociedade, a auto-regulação dos riscos da nanotecnologia, seria uma afronta 
a democracia, pois certamente seria redigida por aqueles diretamente interessados no 
desenvolvimento tecnológico e comercial sem grandes preocupações com seus impac-
tos negativos difusos? Quem vai fiscalizar o cumprimento das regras estabelecidas na 
auto-regulação? As próprias empresas? Isso não irá prejudicar o direito à informação 
que deve ser protegido pelo Estado? Uma vez que a auto-regulação não é obrigatória, 
o que garante que teria ampla adesão por parte das organizações? Ou como indaga 
Ost: “será legítimo esperar que, apenas por graça da auto-regulação, a empresa adote 
espontaneamente um comportamento favorável ao ambiente”51? Cético quanto aos 
benefícios da total substituição da regulamentação Estatal pela auto-regulação através 
de compromisso voluntários assumidos com o Estado, Ost apresenta alguns riscos da 
adoção do que denomina de “contratos de ambiente”: a) “o risco da ruptura da igual-
dade entre as empresas: sendo cada uma remetida ao  seu bargaining power”, devido 
a possibilidade de que as organização mais poderosas, entre elas, obtenham privilé-
gios que não poderiam obter pela lei estatal; b) o perigo do desregramento das normas 
estatais; c) o risco da “captura” dos poderes públicos pelas empresas; d) o “déficit 
democrático de uma intervenção público ‘privatizada’”.52 

Segundo John Kleba, há “limites estruturais” no potencial de auto-regula-
mentação empresarial, pois ela não tem condições de substituir a função de controle 
do Estado, “já que não dispõe dos exclusivos instrumentos da legislação: mediação 
independente entre interesses econômicos e ambientalistas, a imposição de padrões 
mínimos para todas as empresas, a autonomia do controle dos órgãos estatais bem 
como mecanismos de sanção com força legal”53. No entanto, conforme Kleba não se 
deve afastar a possibilidade de iniciativas de auto-regulamentação trazerem avanços 

50 Os destinatários dessas normas voluntárias são Estados-Membros, entidades empregadoras e 
financiadoras de pesquisa, os pesquisadores (incluindo laboratórios privados) e, mais genericamente, todos 
os indivíduos e organizações da sociedade civil envolvidas na nanociência e nanotecnologia. 
51 OST, François. A Natureza a Margem da Lei: Ecologia à Prova do Direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, 
p. 143.
52 Ibidem. 143. 
53 Ibidem, p. 41.
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significativos na governança dos riscos ambientais por parte de instituições privadas. 
Iniciativas ambientais voluntárias das empresas podem ser convergentes com as polí-
ticas ambientais estatais.54 Como observa Pariotti”: 

Uma mistura consciente de “hard” e “soft Law” teria a flexibilidade bem como 
o caráter dinâmico necessário para gerenciar os efeitos colaterais potenciais 
das tecnologias emergentes. Um quadro regulamentar não deve limitar-se a 
proibir ou comandando, mas deve promover processos de conhecimento. Ele 
deve interpretar arenas para o “aprender bidirecional”, através do qual não só 
o conhecimento das conseqüências e a transformação gradual da incerteza em 
risco se torna cada vez mais possível, mas também a adequação de a medida 
de regulamentação em questão pode ser avaliada através de uma comunicação 
constante entre o quadro normativo, o conhecimento científico e o contexto 
social. (tradução livre).

Mesmo aceitando a importância da non-state law, vale ressaltar, novamente, que 
as estratégias de auto-regulação devem ser pensadas como “complementares” a legislação 
(controle externo estatal) e não como oposição para “refrear o desenvolvimento legislativo 
e as demandas públicas”, devem ser transparentes, para o controle da sociedade civil a 
partir amplo acesso à informação, caso contrário, perdem a credibilidade e, na prática, 
funcionam como “propaganda verde enganosa” (geenwashing) voltada iludir consumido-
res, desmobilizar o controle estatal e afastar a sociedade civil da gestão dos riscos.

7  ConClusÕEs artiCuladas

1 O de senvolvimento da nanotecnologia deve ser observado a partir de sua 
interação com uma pluralidade de sistemas de regulação e auto-regulação, 
que desafia a concepção de normatividade jurídica, centrada unicamente na 
estatalidade do Direito.

1.1 Tal questão dos riscos das nanotecnologias “transborda” as “frontei-
ras”, do Estado e também provoca a substituição da concepção única de 
governo pela de governança. 

1.2 Atualmente, se debate em diversas instituições distintas as possibili-
dades de implantação de sistemas de governança dos riscos da nanotecno-
logia com participação dos Estados, como responsável pela coordenação 
entre diferentes atores públicos e privados, através da conjunção entre as 
fontes jurídicas estatais. 

54 PARIOTTI, Elena. Law, Uncertainty and Emerging Technologies: Towards a Constructive Implementation 
of the Precautionary Principle in the Case of Nanotechnologies, Persona y Derecho, nº 62, 2010. (pp.15-28), 
p. 24



149Teses	de	Estudantes	de	Pós-graduação/	PhD	and	Master	Studentsʹ	Papers 

1.3 Tais sistemas de governança seriam fundadas principalmente em cláu-
sulas gerais (princípios jurídicos como o da precaução e da informação), 
diretrizes não cogentes (soft law), com a delegação de parte da gestão dos 
riscos ao setor privado, através da adoção de normas voluntária estabele-
cidas por instituições privadas. 

1.4 O reconhecimento da importância da pluralidade de normas e atores 
na formação da governança dos riscos da nanotecnologia, não significa, 
entretanto, desconsiderar a importância da atuação dos Estados na busca 
da regulamentação internacional. 

1.5 A participação do Estado permanece fundamental e insubstituível, 
considerando a impossibilidade de se transferir ao setor privado a gestão 
dos bens comuns da comunidade/humanidade. A auto-regulação deve ser 
complementar a regulação interestatal.

2 Percebe-se a dificuldade de se regulamentar algo ainda desconhecido, gera-
dor de riscos ignorados, tanto pela sociedade (científica) quanto pelos juristas. 

2.1 Pouca discussão sobre escassa informação traz um risco maior à deci-
são de criar normas possivelmente sem efetividade, ou que imponham 
restrições excessivamente burocráticas ao desenvolvimento da nanotec-
nologia, ou que sirvam apenas de efeito simbólico, para encobrir e legiti-
mar o uso mercantil e científico irresponsável das nanotecnologias. 

3 A falta de normas específicas e de informação relativas aos efeitos nocivos 
das inovações da nanotecnologia no meio ambiente e na saúde humana, po-
rém, não servem de argumento para afastar seus riscos potenciais e inibir o 
Estado e a sociedade de adotar medidas de precaução e prevenção. 

3.1 A incerteza jurídica e científica quanto aos danos potenciais das diver-
sas aplicações da nanotecnologia, não é justificativa para a inação, pois a 
omissão de hoje pode gerar danos sérios e irreversíveis no futuro. 

4 É importante a ampliação da cooperação na troca de informações científi-
cas entre diversos atores, como as Organizações Internacionais, Estados, em-
presas, cientistas e a sociedade civil no que concerne às questões éticas do 
desenvolvimento da N&N, aos riscos para a saúde, para o meio ambiente, 
para os Trabalhadore, para a agricultura e alimentação.

5 Outra medida pode ser a criação de Grupos de Trabalho específicos para 
analisar o impacto da nanotecnologia e as possibilidades de sua regulamen-
tação nas instituições que dão suporte a Convenção de Roterdã (1998) Con-
venção da Basiléia (1989), a Convenção de Estocolmo (2001). 
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5.1 Ressalta-se também a importância da busca pela sinergia entre as 
ações no plano das três convenções, que contam com um Grupo Ad Hoc 
de Trabalho Conjunto das Conferências das Partes responsável pelo refor-
ço na cooperação e coordenação entre elas. 

5.2 Nesse sentido, tem grande importância os trabalhos no âmbito do SAI-
CM. Sugere-se, também, que se busque um esforço conjunto ente Estados 
e  organizações internacionais para assegurar que o Codex Alimentarius 
seja atualizado para levar em conta o uso da nanotecnologia na alimenta-
ção e na agricultura. 

6 As agências e organizações internacionais como PNUMA, OMS, FAO de-
vem iniciar o diálogo internacional para estruturar um ambiente de negocia-
ções para um marco internacional relativo à gestão dos riscos da nanociência 
e a nanotecnologia

6.1 Tal marco regulatório internacional pode ser um por tratado interna-
cional ou por uma conferência permanente (convenção-quadro) que tenha 
capacidade para produzir futuras decisões vinculantes. 

6.2 No caso de uma convenção-quadro, pode-se evoluir de uma norma 
que não impõe compromissos substanciais, funda em princípios gerais, o 
que tende a atrair maior aceitação por parte de Estados e outros atores, 
para normas vinculantes, na medida em que se qualifica a opinião pública 
mundial acerca do tema e ocorre uma maior aceitação. 

6.3 Ainda assim, deve se ter atanção para o risco no plano normativo que 
uma regulamentação soft seja tão aberta que não regule efetivamente o 
uso/aplicação/pesquisa, e mantenha a decisão na mão dos poucos great 
players da cena internacional.
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introduçÃo:

O Brasil devido à quantidade e à qualidade dos minérios existentes em 
seu subsolo, posiciona-se competitivamente no mercado internacional de minera-
ção. O setor mineral está presente em vários setores da economia deste o primário 
até o terciário, e apresenta diferentes estágios de desenvolvimento que vão desde 
a garimpagem até as mais avançadas técnicas de engenharia de mineração e geo-
logia. Paralelamente a atividade mineraria é altamente degradadora e em muitos 
casos a condição sócio-econômica da população local não acompanhou o desen-
volvimento do setor mineral.

Não obstante seja correto afirmar-se que tenha ocorrido no Brasil nos últi-
mos vinte anos, com certa magnitude, o crescimento e uma rápida evolução do 
Direito Ambiental, notadamente após a Constituição da República de 1988, intro-
duzindo-se novos instrumentos jurídicos como o Licenciamento Ambiental e a ne-
cessidade de Estudos de Impacto Ambiental, não se pode olvidar que ainda existem 
óbices que precisam ser transpostos para a efetiva operacionalização desse sistema 
normativo.

Este artigo estuda, portanto, a aplicação da Avaliação Ambiental Estratégi-
ca como um dos instrumentos que deve ser incorporado às políticas públicas para o 
setor da mineração, demonstrando os aspectos conceituais, as perspectivas, e as pos-
sibilidades, a fim de integrar a variável ambiental no processo de planejamento, e o 
alcance efetivo dos objetivos de sustentabilidade na formulação das Políticas, Pla-
nos e Programas.

A compatibilização entre o desenvolvimento da atividade minerária e a polí-
tica de preservação do meio ambiente deve ser realizada desde as primeiras fases de 
elaboração das políticas de desenvolvimento, a fim de permitir uma utilização racional 
dos recursos, e evitar que a sociedade enfrente vulnerabilidades do ponto de vista 
econômico e ecológico frente aos futuros danos ambientais e sociais.
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1. MEio aMbiEntE E MinEraçÃo no brasil

A História do Brasil tem íntima relação com a exploração de recursos 
minerais, de acordo com dados do Senado a mineração, em 2006 contribuiu com 
US$ 53,18 bilhões [4,98%] para o PIB total de US$1,07 trilhões; gera 131.000 
empregos diretos do país [relação 1:13]; representa 36% do saldo do comércio 
exterior do país, representando US$17 bilhões.1

O subsolo brasileiro possui importantes reservas minerais. Partes dessas re-
servas são consideradas expressivas quando relacionadas mundialmente. O país é o 
segundo produtor mundial de bauxita e alumina, segundo maior produtor de minério 
de ferro e possui em razão dos grandes investimentos que tem sido feito capacidade de 
ser um dos grandes produtores mundiais de alumínio2.

Observa-se, contudo que aliado aos benefícios econômicos advindos da ex-
ploração mineral e deste setor se apresentar como um ramo estratégico para o país, 
impactos socioambientais também estão relacionados a esta atividade.

No Brasil, os principais problemas ambientais oriundos da mineração podem 
ser englobados como poluição do ar, poluição da água, poluição sonora e poluição do 
solo, acrescentam-se a estes, os conflitos com as populações notadamente quando esta 
é realizada nas proximidades de áreas urbanas, a falta de fiscalização satisfatória  por 
parte dos órgãos públicos responsáveis e o abandono da atividade sem que a devida 
recuperação da área seja feita. Diz-se desta forma que a mineração gera como conse-
quência um conjunto de efeitos não desejados que podem ser denominados externali-
dades, vez que seus custos ( impactos) são suportados por agentes externos à relação 
jurídica principal.

Em razão destes aspectos o art. 225,§ 2º da Constituição da República de 
1998, impõe aquele que explorar a atividade mineral a responsabilidade de recuperar 
os danos ambientais causados pela atividade de mineração, consistente na obrigação 
de recuperar o meio ambiente degradado,de acordo com a solução técnica exigida 
pelo órgão público competente, na forma da lei.

 Além do dispositivo supra descrito a mineração, por ser atividade de extra-
ção e beneficiamento de recursos minerais, e por isso, causadora de significativo im-
pacto ambiental, está submetida às  demais regras constantes e decorrentes do artigo  
225, da Constituição Federal. Assim, por  disposição do artigo 10, da Lei n.º 6.938/81 
e artigo 2o, IX, da Resolução n.º 001/86, do CONAMA, a atividade minerária também 
sujeita-se ao regime do licenciamento ambiental. Este será realizado em observância 
a determinadas particularidades existentes na extração mineral e previstas na legisla-
ção concernente à mineração.

A legislação criou diversos instrumentos preventivos e repressivos de gestão 
ambiental ocorre que nenhum deles ganhou tanta notoriedade como o Licenciamento 

1 DADOS do Senado Federal. Subcomissão Temporária da Regulamentação dos Marcos Regulatórios.
Comissão de Assuntos Econômicos. 2007. Disponível em : <http://www.senado.gov.br/sf/comissoes/cae/
ap/AP_20070910_IBRAM_Mineracao.pdf>.
2 Idem.op cit. 
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Ambiental. Em termos gerais o Licenciamento Ambiental é um dos Instrumentos da 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que consiste em um procedimento adminis-
trativa, que segue uma sucessão ordenada de atos de atos que resultam na licença 
ambiental propriamente dita. Entre os documentos mais importantes e necessários 
para a obtenção da licença, pode-se destacar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Paulo de Bessa Antunes, ao analisar os aspectos e objetivos do EIA, afirma 
que: “o Estudo de Impacto Ambiental tem por finalidade precípua auxiliar, dentro de 
seus limites específicos, a consecução plena e total dos objetivos fixados pela Política 
Nacional do Meio Ambiente, conforme fixado na Lei n.° 6.938/1981.”3

Discussões científicas e estudos empíricos têm exposto, contudo, que além 
dos impactos ambientais descritos a mineração gera impactos sociais e discussões 
sobre a sua própria viabilidade. Estes têm demonstrado que a mineração possui um 
forte componente geográfico, recheado de peculiaridades como o tipo de minério ex-
plorado e a rigidez locacional que pode ser aliado à componente histórico, se antes ou 
depois das exigências legais, que interfere diretamente na forma com que se lida com 
os impactos resultantes desta atividade.

Verificou-se ainda que muitos municípios que recebem receitas advindas da 
atividade minerária não planejam seu uso, tampouco investem em outros setores da 
economia como forma de se preparem para a ausência destas  quando a atividade de 
mineração cessar em seu território4. Outrossim, algumas regiões têm crescido a mar-
gem de grandes empreendimentos minenários, sem qualquer tipo de planejament ur-
banístico, carecendo de infra-estrutura sanitária, sistema de esgoto, fornecimento de 
água e luz, formando verdadeiros bolsões de pobreza5.

Por fim, em muitos casos as populações residentes nas áreas afetas pelos 
empreendimentos são alijadas do processo de tomada de decisão, não conhecendo de 
fato quais serão os benefícios, riscos e malefícios da implantação de atividades desta 
natureza em suas regiões, sem que o poder público e os empreendedores criem meca-
nismos para estas discussões.

Em face do contexto exposto e reconhecendo a problemática que envolve a 
mineração, sua dimensão econômica, estratégica e a gestão de todos os problemas 
socioambientais dela decorrentes, entende-se que se faz necessário que outros instru-

3 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lemen Juris, 7ª. ed. revistada, 
ampliada e atualizada, 2004.
4 Enríquez. Maria Amélia. Mineração: Maldição ou Dádiva? São Paulo: Signus. 2008.
Ver também: GRANZIERA, Maria Luiza Machado.ANDRADE.Laura Nazaré Rocha. Proteção das Florestas, 
Mineração na Amazônia e a necessidade de ajustes para eficácia no emprego da CFEM.Congresso 
Internacional de Direito Ambiental: Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos/coords. Antonio 
Herman Benjamin, Carlos Teodoro Irigaray, Eladio Lecey, Silvia Cappelli- São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2010. p  359 a 366.
5 Reportagem Jornal da Globo Cidade de Parauapebas cresceu sem estrutura ao lado da mina de Carajás. 
Edição do dia 19/05/2010.Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2010/05/cidade-de-
parauapebas-cresceu-sem-estrutura-ao-lado-da-mina-de-carajas.html>. Estudo Arte e Cidade . Disponível 
em : <http://www.pucsp.br/artecidade/mg_es/portugues/territorio/situacoes/itabira01.htm>. 
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mentos, notadamente os de planejamento,  sejam utilizados concomitantemente com 
os mecanismos de AIA, é o caso,  por exemplo, da Avaliação Ambiental Estratégica.

2. aValiaçÃo aMbiEntal EstratÉGiCa:

Uma definição para a Avaliação Ambiental Estratégica: é a de que representa o 
processo de avaliação ambiental de políticas, planos e programas (PPPs). Neste sentido 
um dos conceitos mais utilizadas é àquele apresentado por Sadler e Verheem (1996):

“AAE é um processo sistemático para avaliar as conseqüências ambientais 
de uma política, plano ou programa, de forma assegurar que elas sejam 
integralmente incluídas e apropriadamente consideradas no estágio inicial e 
apropriado do processo de tomada de decisão, juntamente com as considerações 
de ordem econômicas e sociais.”6

De acordo com a literatura especializada a avaliação ambiental estratégica 
pode ser utilizada nas seguintes situações: PPPs setoriais (e.g. energia e transporte); 2) 
PPPs relacionados com o uso do território, o qual cobre todas as atividades a serem 
implementadas em  uma determinada área e; 3) políticas ou ações que não necessaria-
mente se implementam por meio de projetos, mas que podem ter impactos ambientais 
significativos (e.g. política de incentivos ou de créditos).7

Grosso modo, pode-se dizer que a AAE baseia-se no mesmo princípio da 
avaliação de impactos ambientais que preside o tradicional Estudo de Impacto Am-
biental (EIA/RIMA), mas enquanto este último se presta, basicamente, a identificar e 
quantificar impactos de projetos isoladamente,  a avaliação estratégica tem por escopo 
analisar políticas, planos, programas e projetos de ação estatal em seus aspectos mais 
gerais e abrangentes.

Trata-se de um instrumento de caráter político e técnico que tem a finalidade 
de servir de subsídio aos tomadores de decisões, uma vez que proporciona informa-
ções sobre as possíveis conseqüências ambientais (impactos e riscos) das políticas 
planos, programas e projetos propostos, sobre o ambiente social em que se desenvol-
vem, as tendências futuras que possivelmente interferirão nas ações  governamentais, 
além de descrever as  respectivas alternativas mitigadoras, para que  diante do conhe-
cimento de tais dados, as autoridades competentes possam tomar  decisões públicas 
que sejam ambientalmente sustentáveis.

6 Sadler, B.; Verheem, R Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and  Future Directions. 
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands, The Hague. 1996. P.27 
APUD, SÁNCHEZ, Luís Henrique. Avaliação Ambiental Estratégica  no Brasil. Disponível em: <http://
www.revistaestudosavancados.usp.br/iea/aaeartigo.pdf>
7 CRUZ, Wilma dos Santos. NETO. Eduardo Toledo. A avaliação ambiental estratégica como instrumento 
para solução de conflitos do Licenciamento Ambiental na regulação do Petróleo.  VI Congresso Brasileiro 
de Regulação - ABAR, Rio de Janeiro, Brasil, 18-20 de maio de 2009. Disponível em:< http://www.
workoutenergy.com.br/abar/cbr/Trab0303.pdf>
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Como razões para a aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica pode-se 
destacar em primeiro lugar a capacidade potencial que esse processo tem para supe-
rar as deficiências técnicas identificadas no processo de  avaliação de impacto am-
biental, AIA.

Desde o início dos anos 90, algumas limitações foram identificadas na apli-
cação da AIA em nível de projetos, e podem ser sumarizadas nos trabalhos de Glasson 
et al. (1994) e Lee and Walsh (1992) apud Alshuwaikhat(2005): (i) A AIA é reativa, e 
não antecipa propostas de desenvolvimento; (ii) os impactos cumulativos não são con-
siderados; (iii) não percebe o impacto de pequenos empreendimentos; (iv) torna as 
decisões irreversíveis para um projeto formulado sem sua preparação; (v) a AIA é 
restrita aos impactos potencialmente perigosos dos projetos; (vi) sofre influências das 
limitações financeiras e prazo de realização do planejamento; e (vii) dificuldade de 
identificar impactos ambientais indiretos ou induzidos8.

A percepção geral é que as AIAs são conduzidas apenas em decorrência da 
imposição legislativa do governo, não assegurando sustentabilidade dos projetos ou 
um plano melhor de desenvolvimento. Em muitos países, a AIA é vista pelos propo-
nentes como um impedimento para a implementação de projetos, concentrando seu 
uso apenas na justificativa, ao invés de proporcionar uma melhor qualidade na toma-
da de decisão. Desse modo, além das limitações identificadas acima, a pouca efeti-
vidade da AIA na proteção dos recursos naturais pode ser evidenciada pela falta de 
capacidade e habilidade na condução do próprio instrumento e implementação de 
medidas de mitigação.9

A segunda razão, que justifica a adoção dos procedimentos de AAE, é o papel 
que esse processo pode vir a desempenhar na promoção da sustentabilidade do proces-
so de desenvolvimento. Assim, se o desenvolvimento sustentável é uma prática a ser 
alcançada, juntamente com outras medidas, por intermédio da integração das dimen-
sões ambientais, sociais e econômicas no processo de tomada de decisões, o processo 
de AAE pode vir a desempenhar um papel decisivo para essa integração, mediante sua 
atuação como um procedimento de coordenação dentro dos diferentes níveis das ati-
vidades de planejamento governamentais.

8 Alshuwaikhat, Habib M. Strategic environmental assessment can help solve environmental impact  
assessment failures in developing countries. Environmental Impact Assessment Review 25. 2005. 
APUD CRUZ, Wilma dos Santos. NETO. Eduardo Toledo. A avaliação ambiental estratégica como 
instrumento para solução de conflitos do Licenciamento Ambiental na regulação do Petróleo.  VI 
Congresso Brasileiro de Regulação - ABAR, Rio de Janeiro, Brasil, 18-20 de maio de 2009. Disponível 
em:< http://www.workoutenergy.com.br/abar/cbr/Trab0303.pdf> Ver também: VULCANIS, Andrea. Os 
problemas do licenciamento ambiental e a reforma do instrumento.Congresso Internacional de Direito 
Ambiental: Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos/coords. Antonio Herman Benjamin, 
Carlos Teodoro Irigaray, Eladio Lecey, Silvia Cappelli- São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, 2010. p 27 a 42.
9 CRUZ, Wilma dos Santos. NETO. Eduardo Toledo. A avaliação ambiental estratégica como instrumento 
para solução de conflitos do Licenciamento Ambiental na regulação do Petróleo.  VI Congresso Brasileiro 
de Regulação - ABAR, Rio de Janeiro, Brasil, 18-20 de maio de 2009. Disponível em:< http://www.
workoutenergy.com.br/abar/cbr/Trab0303.pdf
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De acordo com o grupo estabelecido pela Comissão Econômica Européia – 
ECE, em março de 1990, sete etapas básicas devem cumpridas por qualquer processo 
de AAE, de forma a obter seus propósitos. São elas10

Início – definindo a necessidade e o tipo de avaliação ambiental para PPPs, 
utilizando-se de uma lista mandatória, de um mecanismo de avaliação inicial (scree-
ning) ou, de uma combinação de ambos; Scoping – identificando as alternativas rele-
vantes e os impactos ambientais que precisam ser considerados, assim como aqueles 
que devem ser eliminados por não serem relevantes nas avaliações; Revisão externa 
– incluindo a revisão por autoridades governamentais relevantes, especialistas inde-
pendentes, grupos de interesse e o público em geral. Quando for necessária a manu-
tenção da confidencialidade, todos os esforços devem ser envidados para o 
envolvimento, pelo menos, de especialistas independentes e de grupos de interesse, 
que serão consultados em bases confidenciais; Participação do público – o público 
deve ser parte do processo de avaliação ambiental, a menos que requerimentos de 
confidencialidade ou de limitação de tempo impeçam esse envolvimento; Documen-
tação e informação – a informação apresentada em avaliações ambientais para PPPs 
devem ser elaboradas em tempo hábil e em níveis de detalhe e de profundidade neces-
sários para que o tomador de decisão tome decisões com base na melhor informação 
disponível; 

Tomada de decisão – os tomadores de decisão devem levar em consideração 
as conclusões e recomendações da avaliação ambiental, juntamente com as implica-
ções econômicas e sociais dos PPPs; 

Análise pós decisão – onde possam ocorrer impactos ambientais significati-
vos devido a implementação de PPPs, análises pós decisão dos impactos ambientais 
devem ser conduzidas e relatadas para os tomadores de decisão.

Atualmente dois tem sido os métodos e procedimentos utilizados pela AAE  
que têm variado conforme o enfoque  adotado. Fundamentalmente,  nota-se que a 
prática atual da AAE segue duas grandes  escolas, uma que entende a AAE como uma  
extensão da AIA de projetos – e, por conseguinte, emprega métodos e procedimentos 
semelhantes – e outra que vê a AAE como um exercício de planejamento que expande 
seus horizontes para incorporar questões relativas à proteção ambiental e ao desenvol-
vimento sustentável.

10 Informações retiradas dos seguintes documentos: Avaliação Ambiental Estratégica para o Setor de 
Petróleo e  Gás Natural no Sul da Bahia, elaborado pelo Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente 
(LIMA), do  COPPE/UFRJ, sob a coordenação geral do Prof. Emílio Lèbre La Rovere, a pedido das empresas 
El Paso,  Petrobrás, Queiroz Galvão, Ipiranga e Petroserv. Disponível em:  http://plantae.lima.coppe.ufrj.
br/aae_relatoriofinal.  Acesso  em  06  de  janeiro  de  2004;  IAIA,  Strategic  Environmental  Assessment:  
performance  criteria.  IAIA:  Special Publication Series No. 01, January, 2002. Disponível em:  http://
www.iaia.org/Members/Publications/Special_Pubs/sp1.pdf. Acesso em 29 de janeiro de 2004; Ministério 
do  Meio Ambiente. Manual de Avaliação Ambiental Estratégica. Brasília, 2002. APUD GOVERNO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS  Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Diretoria de Normas e Padrões  DINOP/ Superintendência de Licenciamento  e Atos Autorizativos. 
Disponível em: < http://www.semad.mg.gov.br/images/stories/coisas/aae_apostila.pdf>
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Quando a AAE é vista como exercício similar à avaliação de impacto am-
biental  de projetos, em geral parte-se de uma iniciativa proposta (plano ou programa, 
uma vez  que é comum o entendimento que dificilmente uma política pública poderia 
ser  avaliada desta forma) e avaliam-se suas  conseqüências (impactos), por meio de 
um processo que pode resultar em recomendações de mitigação e compensação, mas  
também pode levar a modificações substanciais da proposta inicial, aprimorando-a e  
tornando-a mais adequada aos anseios e interesses dos diversos atores envolvidos no  
processo11. 

 Esta abordagem difere, em certa medida, da óptica do planejamento, segun-
do a qual são primeiro estabelecidos certos objetivos e em seguida delineados os 
meios para  atingi-los (políticas, planos ou programas), cujas incidências ambientais 
poderiam, em  tese, ser avaliadas à medida que as PPPs vão sendo concebidas.

A primeira abordagem é às vezes chamada de reativa12, pois identifica, avalia 
e propõe ajustes a uma “solução” (a PPP analisada) já escolhida. Sua  capacidade de 
influenciar decisões seria, portanto, baixa. Já na segunda abordagem, a “solução” seria 
construída à medida que seus possíveis benefícios são cotejados com  suas conseqüên-
cias sócio-ambientais. Partidário  propõe uma “avaliação ambiental estratégica de 
base estratégica” em que “a análise é centrada nos objetivos  de desenvolvimento, ou 
nos problemas que o plano ou programa pretendem resolver, e  não nas ações propos-
tas no plano ou programa como soluções ou resultados.”13 Desta forma, é o caráter 
“estratégico” que deveria distinguir uma AAE de um  estudo de impacto ambiental ou 
outro  tipo de estudo sobre projetos é uma  característica elusiva.

3. aPliCaçÃo E PErsPECtiVas da aValiaçÃo 
aMbiEntal EstratÉGiCa no brasil

Somente nos últimos anos a AAE passou a ser debatida no Brasil fora de 
certos círculos acadêmicos. Alguns estudos intitulados como avaliações estratégicas 
foram  feitos e difundidos publicamente, ao passo que o Ministério do Meio Ambien-
te  encomendou alguns estudos  sobre o tema, realizou um  seminário e promoveu um  
programa de treinamento focado na região do Pantanal. 

Uma tentativa de institucionalizar a AAE havia sido feita em São Paulo em 
1994, como consequência de um trabalho de reforma e atualização dos procedimentos 
de avaliação de impacto ambiental capitaneados pelo Conselho Estadual do Meio 

11 SÁNCHEZ, Luís Henrique. Avaliação Ambiental Estratégica  no Brasil. Disponível em: http://www.
revistaestudosavancados.usp.br/iea/aaeartigo.pdf.
12 Partidário, M.R.  SEA for Strategic Assessment: the Critical Factors Approach. IAIA’07 – 
27 th Annual Meeting of the International Association of Impact Assessment, Seoul, inédito.2007. APUD  
SÁNCHEZ, Luís Henrique. Avaliação Ambiental Estratégica  no Brasil. Disponível em: http://www.
revistaestudosavancados.usp.br/iea/aaeartigo.pdf.
13 Partidário, M.R. – Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica. Agência  Portuguesa do 
Ambiente, Amadora.2007. p.13. APUD SÁNCHEZ, Luís Henrique. Avaliação Ambiental Estratégica  no 
Brasil. Disponível em: http://www.revistaestudosavancados.usp.br/iea/aaeartigo.pdf.
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Ambiente  – CONSEMA. Na ocasião, a Secretaria do Meio Ambiente chegou a apro-
var uma resolução, criando uma comissão de avaliação ambiental estratégica no âm-
bito daquela secretaria, mas os trabalhos não tiveram resultados práticos14. 

Posteriormente, no plano federal, um estudo encomendado pelo Ministério 
do Meio Ambiente, recomendou que a AAE no Brasil fosse implementada por meio 
de legislação, mas sem atrelar a elaboração de estudos de AAE ao licenciamento  am-
biental. O estudo também recomendou que a AAE fosse aplicada ao Plano Plurianual 
do governo  federal (MMA, 2002). Na seqüência, o Ministério organizou seminários 
sobre AAE e foi um dos promotores de um curso de capacitação em AAE para a região 
do Pantanal, realizado em 2006-2007 e voltado para funcionários de órgãos federais e 
estaduais. É importante mencionar que outro impulso à expansão da AAE no Brasil 
decorre de decisão do Tribunal de Contas da União (acórdão 464/2004 e outros que se 
seguiram) que, provocado pelo Ministério do Meio Ambiente, executou auditoria de 
natureza operacional e análise de aplicabilidade da AAE pelo Governo Federal. O 
acórdão recomenda a adoção da AAE na  elaboração do Plano Plurianual e no plane-
jamento de políticas, planos e programas setoriais. Deve-se também mencionar o pro-
jeto de lei 2072/2003, apresentado à Câmara dos Deputados, que propõe alteração da 
Lei 6938/81, da Política Nacional do Meio Ambiente, introduzindo a obrigatoriedade  
AAE de PPPs.15

Casos como o planejamento da exploração e produção de petróleo e gás na 
bacia Camumu-Almada (Bahia), o Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, o Comple-
xo Petroquímico do Rio de Janeiro também podem ser listados.

Um outro exemplo, este direcionado para o ordenamento da atividade de 
mineração (principalmente extração de areia para construção civil) em um trecho da 
planície aluvionar do rio Paraíba do Sul, promovido pela Secretaria de Meio Ambien-
te  Estado  de  São  Paulo,  guarda  muitas semelhanças com o processo usual de AAE 
(identificação e avaliação das conseqüências  da expansão da produção por parte de 
grande número de agente, participação pública, propostas de mitigação e influência 
sobre o processo decisório, na medida em que o  licenciamento de novos empreendi-
mentos ou  da expansão daqueles existentes, deve  atender aos requisitos estabelecidos 
para a região, ao passo que as particularidades de  cada empreendimento são analisa-
das em seu próprio estudo ambiental).16 

Por fim o Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, a partir das possibilida-

14 SÁNCHEZ .Luís Henrique. Avaliação Ambiental Estratégica  no Brasil. Disponível em: http://www.
revistaestudosavancados.usp.br/iea/aaeartigo.pdf
15 SÁNCHEZ. Luís Henrique. Avaliação Ambiental Estratégica  no Brasil. Disponível em: http://www.
revistaestudosavancados.usp.br/iea/aaeartigo.pdf.
16 Neste caso  é importante salientar que perfilha-se do entendimento de MECHI, Andréa; SANCHES, 
Djalma Luiz - Impactos ambientais da mineração no estado de São Paulo, segundos os quais referido estudo 
não tem o condão de substituir os Estudos de Impacto Ambiental necessários a cada empreendimento, 
motivo pelo qual a Resolução SMA n. 03 de janeiro de 1999 provocaria efeitos adversos ao meio ambiente 
ao permitir referida substituição.
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des gerais de aplicação da AAE, também decidiu por estimular Avaliações Ambientais 
Estratégicas no nível de políticas públicas setoriais com impactos mais evidentes sobre 
o meio ambiente, entre as áreas prioritárias pode-se destacar a mineração17.

Estes exemplos  e a  natureza diversificada das intervenções feitas no país 
justificariam o uso de um procedimento de avaliação como o processo de AAE, o qual 
é concebido para analisar os impactos ambientais e sociais de políticas, planos e pro-
gramas de desenvolvimento.

Aliados a estes,  outro aspecto que tem o condão de reforçar a aplicação da 
AAE no Brasil, são os esforços que já foram feitos, seja em nível federal como esta-
dual, para por em prática o Programa de Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE.

Como um dos principais objetivos do ZEE é o desenvolvimento de um pro-
cesso de avaliação do uso do território que venha a considerar, de forma efetiva, no 
processo de tomada de decisão a integração dos domínios econômico, social e am-
biental, é possível se afirmar que o ZEE e a AAE partilham objetivos comuns. Dessa 
forma, a implantação da AAE no País pode vir a representar um reforço para o ZEE e 
vice versa.Nesse sentido, o ZEE como proposta de desenvolvimento vem de encontro 
aos interesses da sustentabilidade que tanto clamam pela definição de políticas mais 
adequadas para o desenvolvimento regional e local, tendo também a sociedade como 
partícipe, fato que é intrínseco em sua metodologia básica e igualmente na da AAE.18

Cabe também apontar que o ZEE contém os subsídios técnicos para a regu-
lação e a promoção dos melhores usos dos espaços geográficos, mediante a orientação 
e a indicação de ações preventivas e corretivas, através das políticas territoriais, legis-
lações específicas e instrumentos de caráter jurídico-administrativo.

Por fim a AAE pode, também, contribuir para o aperfeiçoamento do processo 
de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), uma vez que beneficia tanto as etapas de 
seleção  dos projetos a serem submetidos à AIA (em função da determinação prévia da  
relevância do impacto ambiental), quanto as de identificação das principais  questões 
a serem tratadas no estudo de impacto ambiental, bem como possui  a capacidade de 
integrar diversas medidas de proteção ambiental em contextos regionais dispares que 
necessitam de medidas  pormenorizadas e adaptadas a cada contexto geográfico.

4. ConClusÕEs artiCuladas:

4.1 O que fica claro nas discussões acerca do meio ambiente e do desenvol-
vimento é a necessidade de que o ambiente seja pensado a partir de uma 
perspectiva mais ampla – global, regional, local e setorial. Neste sentido a 
mineração é sem sombra de dúvida um dos setores que mais demanda este 

17 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável  Diretoria de Normas e Padrões  DINOP/ Superintendência de Licenciamento  
e Atos Autorizativos. Disponível em: < http://www.semad.mg.gov.br/images/stories/coisas/aae_apostila.pdf>
18 EGLER, Paulo César Gonçalves.Perspectiva de uso no Brasil do processo de Avaliação Ambiental 
Estratégica.Educação e Meio Ambiente. Disponível em: < http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_
estrategicas/article/viewFile/166/160>.
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tipo de abordagem. Em razão de suas características como setor econômico 
estratégico, por serem recursos naturais nitidamente não renováveis, por pos-
suir como distintivo intrínseco a rigidez locacional e por desencadear uma 
série de impactos seja de ordem ambiental e social.

4.2 Um dos instrumentos mais utilizados para prevenir e mitigar os impactos 
ambientais proveniente das atividades minerarias é o Licenciamento Am-
biental, ocorre que referido instrumento, como exposto, não tem conseguido 
equalizar todas as questões relacionadas a atividade, notadamente por não 
constituir um mecanismo de planejamento.

4.3 Desta forma, a avaliação ambiental estratégica poderia colaborar para 
que decisões públicas e privadas sejam mais consistentes com as necessida-
des de um futuro comum sustentável. Esta teria por espoco  identificar ante-
cipadamente as  consequências dos PPPs de mineração a fim de evitar,  
atenuar ou compensar impactos adversos e influenciar diretamente o desenho 
de novos PPPs que levem em conta os impactos sócio-ambientais e contribu-
am para o desenvolvimento sustentável, ajudando a formular as opções estra-
tégicas. 

4.4 Contribuiria assim para a avaliação de impactos ambientais em uma es-
cala abrangente e de longo prazo, considerando os efeitos cumulativos e si-
nérgicos da atuação de múltiplos  empreendimentos em uma determinada 
região, superando, dessa forma, as limitações do EIA/RIMA, uma vez que 
amplia o campo de aplicação da avaliação do simples empreendimento. 

4.5 Permitiria por fim a participação e influência da sociedade na definição 
das políticas públicas de desenvolvimento e de proteção ambiental e a inte-
gração de outros instrumentos de política ambiental como zoneamento que é 
essencial para a mineração, atividade de caráter nitidamente regional.
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1. introduçÃo
O protagonismo do Poder Judiciário na resolução de questões que extrava-

zam o campo meramente jurídico é fato atual e inegável.
A estrutura pós-positivista adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro com 

a Constituição Federal de 1988 e o surgimento de uma nova exegese constitucional que 
desfavorece a prática da interpretação mecanicista da subsunção permitiram uma evo-
lução qualitativa e quantitativa das funções judiciais, as quais começaram a enfrentar 
temas políticos antes eram tratados somente pelos Poderes Legislativo e Executivo.

A expansão da atividade dos tribunais – que aos olhos dos jurisdicionados se 
desenvolve em meio a aplausos e críticas – ficou mais conhecida como ativismo judi-
cial, embora ainda não se tenha uma ideia robustamente consolidada do que esse fe-
nômeno efetivamente representa.

Vários ramos do direito, inclusive o direito ambiental, proporcionaram o pro-
nunciamento de decisões judiciais acusadas de avançar sobre competências privativas 
dos demais poderes, abalando o equilíbrio de relações entre as três funções estatais.

Um emblemático retrato dessa situação é o julgamento do caso Raposa Serra 
do Sol pelo Supremo Tribunal Federal, cujo objeto era a demarcação de terras indíge-
nas situadas no Estado de Roraima e de onde partiram fortes rumores do exercício de 
atípica atividade legislativa por parte da Corte Constitucional.

Nesse diapasão, o presente trabalho tem por finalidade realizar uma suscita 
análise do ativismo judicial, ressaltando sua origem e diferentes acepções, assim como 
quanto à possibilidade de se associar o acórdão proferido pelo STF no mencionado 
caso a uma postura de ativista

2. atiVisMo JudiCial: oriGEM E noçÕEs
Conforme assinalado anteriormente, o crescente papel do Poder Judiciário na 

tomada de decisões políticas e de tantas outras de repercussão nacional – até pouco 
tempo uma atribuição circunscrita ao Executivo e ao Legislativo – tem despertado a 
atenção de todo o Brasil nos últimos anos. 
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Temas polêmicos e sensíveis como o nepotismo, a verticalização de coliga-
ções partidárias, demarcações de terras indígenas e a união homoafetiva colocaram o 
Supremo Tribunal Federal em meio a inúmeras polêmicas, boa parte delas motivada 
pela opção feita pela Corte Constitucional brasileira por uma forma de interpretação 
mais ampla e irrestrita da Magna Carta, a qual se convencionou chamar, em muitos 
desses casos, de ativismo judicial.

A primeira menção ao termo ativismo judicial foi feita em janeiro de 1947 
pelo historiador norte-americano Arthur Schlesinger Jr., em um artigo da revista For-
tune intitulado “The Supreme Court: 1945”. Conforme aponta Craig Green1, o artigo 
de Schlesinger não se trata de uma abordagem teórica profunda sobre o papel do Judi-
ciário, mas sim de um retrato de determinado momento na história da Suprema Corte 
dos Estados Unidos, no qual o seu autor descreve o perfil de cada um de seus mem-
bros, bem como as divergências, jurídicas e não jurídicas, que dividiam a Corte, além 
de tecer comentários sobre os principais julgamentos realizados naquele ano.

Talvez por essa razão, Schlesinger não tenha se preocupado em conferir uma 
significação precisa ao ativismo judicial, o que não impediu que o tema fosse continu-
amente incluído na pauta do debate político e jurídico americano, embora até hoje a 
sua definição permaneça nebulosa.

Associado a conotações que oscilam ora positivamente, ora negativamente, 
o ativismo judicial é usualmente contraposto à contenção judicial, também conhecida 
como moderação ou restrição judicial, indicando a existência de dois modelos com-
portamentais ou interpretativos diversos diante da Constituição e das leis em geral.

Thomas Sowell2 sustenta que as controvérsias envolvendo o ativismo judi-
cial caracterizam-se por decisões baseadas em fundamentos alheios à Constituição e, 
não raramente, contrárias às leituras mais recorrentes e convencionais do texto cons-
titucional.

Nota-se, assim, que o ativismo implica a ampliação dos horizontes da ativi-
dade jurisdicional, na medida em que permite o desenvolvimento de um processo de-
cisório mais inovador e menos apegado à literalidade da lei. Desse modo, influências 
oriundas de fora do campo legal – como, por exemplo, valores sociais, convicções fi-
losóficas e experiências pessoais do julgador – contribuem para a formação de novos 
paradigmas interpretatórios, trazendo duas potenciais conseqüências: i) a atualização 
do conteúdo da norma jurídica posta e ii) a criação de novos regramentos de conduta.

Por sua vez, a contenção judicial opõe-se à fuga dos limites estabelecidos 
pela lei, com a proposta de uma postura mais parcimoniosa do julgador quanto a pos-
síveis atualizações da norma jurídica que se distanciem das intenções originais do le-
gislador e quanto a criações de novos modelos de conduta.

1 GREEN, Craig. An intellectual history of judicial activism. Emory University School of Law. Emory law 
journal. 5. ed. Vol. 58, 2009. Disponível em: <http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/elj/58/58.5/
Green.pdf>. Acessado em: 28 dez. 2011
2 SOWELL, Thomas. Judicial activism reconsidered. Disponível em: <http://www.tsowell.com/
Judicialact.pdf>. Acessado em: 26 dez. 2011
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Na prática, porém, é difícil formar um consenso relativo às características 
que identificam os julgados ativistas, haja vista os variados pontos de vista sobre o 
tema. Isto, porém, não afasta a constatação de que uma das principais características 
do fenômeno é a flexibilização de limites normativos preexistentes, que enseja novas 
interpretações fundamentadas em considerações de ordem supralegal, com a possibi-
lidade de criação de novas regras originadas diretamente da atividade jurisdicional e 
não do Parlamento ou do Executivo.

Ainda no cenário americano, a tal flexibilização encontra justificação em 
diversas teorias, dentre as quais se destaca o trabalho de Ronald Dworkin, para quem, 
sob a inspiração na obra de L. A. Hart, direito e moral se entrelaçam para legitimar 
uma conduta mais criativa e inovadora por parte dos órgãos julgadores.

De acordo com Dworkin3, cada homem detém uma série de direitos morais 
perante o Estado, direitos estes que se diferenciam de direitos jurídicos, na medida em 
que prescindem de normas formalmente elaboradas através de um processo legislativo 
para sua existência e validade. 

A aplicação desses direitos morais se faz através de padrões linguísticos impre-
cisos, vagos ou indeterminados presentes nos enunciados dos textos normativos, também 
denominados “cláusulas de textura aberta”, expressão cunhada por jurista inglês Hart4. 

Nesse contexto, cabe aos tribunais empregar a moralidade vigente quando da 
interpretação de termos como “devido processo”, “cruel”, “dignidade da pessoa hu-
mana”, dentre outros, permitindo constantemente a revisão do seu significado de acor-
do com os valores sociais constitucionalmente amparados pelo ordenamento jurídico.

Sem dúvida, a atividade dos tribunais que resulta na combinação da moral 
com cláusulas normativas abertas pressupõe o reconhecimento de certo grau de discri-
cionariedade judicial, empregada, sobretudo, quando não se encontra na norma jurídi-
ca posta uma resposta clara e precisa para a resolução dos conflitos submetidos ao 
julgamento do Estado.

Igualmente, é importante ressaltar que a teoria de Dworkin5 rechaça a inter-
pretação voltada a perquirir as intenções que tinha o legislador em mente durante o 
processo de elaboração da norma jurídica, pois a exegese em torno das cláusulas de 
textura aberta exige o apelo a conceitos morais – noção que traz a ideia de uma mora-
lidade resiliente em termos de tempo e espaço, mas que preserva o seu núcleo essen-
cial não obstante a transmutação paulatina de comportamentos sociais – e não a 
concepções específicas dominantes em determinado momento histórico. 

Pelas lições acima, talvez o mais relevante legado deixado pela teoria moral 
dworkiana seja superação da visão da Constituição enquanto um texto impositivo e 
insuscetível a mudanças operadas através da interpretação.

No entanto, o sistema jurídico americano guarda determinadas peculiaridades 
– a exemplo dos precedentes judiciais, tidos como uma das principais fontes formais do 

3 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 231
4 HART, L. A. H. O conceito de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 16
5 Ibid. p. 213
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direito nos ordenamentos adeptos da common law – que formam uma compreensão 
sobre o ativismo mais abrangente do que a observada em outros países e cujo resultado 
é uma maior aproximação entre o exercício da função judicial e legislativa.

No Brasil, o ativismo judicial é usualmente apontado como fruto do pós-po-
sitivismo acolhido pela Constituição Federal de 1988, o qual propõe uma confluência 
entre o positivismo jurídico e o jusnaturalismo.

Algumas das maiores influências da referida corrente filosófica, que marca o 
constitucionalismo contemporâneo em diversas nações, consistem na aplicação de va-
lores constitucionais, corporificados nos princípios, diretamente como fundamento 
para solução de litígios concretos e na possibilidade do uso da interpretação constru-
tiva do texto constitucional. Seguramente, estes são pilares para a tomada de decisões 
judiciais mais discricionárias e menos submissas ao sentido literal das leis em geral.

Elival da Silva Ramos6 identifica o programa ativista como 

“(..) a ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, 
em detrimento principalmente da função legislativa, mas, também, da 
função administrativa e, até mesmo, da função de governo. Não se trata do 
exercício desabrido da legiferação (ou de outra função não jurisdicional), 
que, aliás, em circunstâncias bem delimitadas, pode vir a ser deferido pela 
própria Constituição aos órgãos superiores do aparelho judiciário, e sim 
da descaracterização da função típica do Poder Judiciário, como incursão 
insidiosa sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas 
a outros Poderes.”

Já Luís Roberto Barroso7 assevera que o ativismo judicial está fortemente 
associado a uma maior participação do Poder Judiciário na concretização de valores e 
fins constitucionais, ao ponto de muitas vezes avançar sobre a competência reservada 
aos demais Poderes, especialmente nos espaços onde a atuação do Legislativo e do 
Executivo mostra-se mais acanhada ou inócua. Segundo este autor, a postura ativista 
manifesta-se, por exemplo, através das seguintes condutas da aplicação direta da 
Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e independen-
temente de manifestação do legislador ordinário, da declaração de inconstitucionali-
dade de atos normativos emanados do legislador com base em critério menos rígidos 
que os de patente e ostensiva violação da Constituição e da imposição de condutas ou 
de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas.

Embora a discussão brasileira sobre o ativismo judicial ainda esteja iniciando , 
é possível situá-lo, a partir das definições oferecidas acima, como a quebra dos limites 
da atuação judicial e a consequente invasão de funções típicas dos Poderes Executivo 
e Legislativo.  

6 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 116
7 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 284
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Muitos críticos se insurgem contra esse fenômeno sob diversos argumentos. 
Um dos mais incisivos, relacionado à ausência de legitimidade do Poder Judiciário 
para interferir em temas afetos exclusivamente aos Poderes Legislativo e Executivo, 
passa a ser explorado no tópico a seguir. 

3. sEParaçÃo dE PodErEs E lEGitiMidadE 
dEMoCrátiCa

Uma das maiores críticas ao ativismo judicial finca suas bases argumentati-
vas na teoria da separação dos poderes e na ausência de legitimidade democrática dos 
membros do Judiciário.

Adotado pelo art. 2º da atual Constituição, o princípio da separação dos Po-
deres representa um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito, preceituan-
do a divisão do poder do Estado em três funções específicas: Executivo, Judiciário e 
Legislativo. 

A segmentação do poder estatal pensada por Montesquieu não compromete 
sua unicidade, apenas confere uma maior especialização às suas mais variadas ativi-
dades, ao mesmo tempo em que impõe uma necessária limitação desse poder, por 
meio do sistema de freios e contrapesos. Na forma expressa na Carta Magna de 1988, 
a separação de poderes funda-se na independência de cada uma suas esferas, fato que 
se traduz na existência de prerrogativas institucionais próprias de cada Poder. Tais 
prerrogativas ostentam dimensões formais e materiais, o que, intuitivamente, induz à 
assertiva de que o núcleo essencial de cada função estatal há de ser exercido, com 
exclusividade, pelo Poder indicado pela Constituição. 

Nada obstante, quando o Poder Judiciário, extrapolando a delimitação cons-
titucional atinente à função judicante, realiza ações e condutas tipicamente legislativas 
e administrativas baseadas em decisões construídas sob valores e preferências pesso-
ais dos julgadores, afigura-se a inobservância do princípio da separação dos poderes.   

Cabe também ser destacado que o juízo da razoabilidade ou proporcionalida-
de das leis pelo Poder Judiciário é um reflexo da identificação – ou melhor, da incor-
poração – de valores sociais aos princípios, cuja função normativa permite que seu 
conteúdo possa ser moldado por julgadores e aplicado diretamente na solução de ca-
sos concretos.

Assim, os princípios funcionam tal como as cláusulas de textura aberta de 
Hart (isto quando os princípios já não veiculam, eles próprios, expressões vagas e 
indeterminadas), operando a releitura de normas e o surgimento de novas regras 
jurídicas.

Isto se deve, em grande proporção, ao fato dos princípios, diferentemente das 
regras jurídicas, não preconizarem direitos ou obrigações de modo definitivo; seu con-
teúdo plástico e maleável afasta o método de aplicação conhecido como “tudo ou 
nada” típico das regras: ou caso concreto se subsume perfeitamente à previsão enun-
ciada na regra jurídica ou esta será totalmente inválida. O mesmo não ocorre com os 
princípios, que podem assumir diferentes pesos ou dimensões dependendo da situação 
concreta que demande a sua aplicação.
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No quadro descrito acima, o juízo de razoabilidade ou proporcionalidade – 
também princípios normativos – prestará o auxílio necessário ao intérprete para deter-
minar qual princípio, e em que medida, será preponderante no caso concreto, em 
especial quando utilizada a técnica da ponderação. É no momento de exercitar a razo-
abilidade e a proporcionalidade para subsidiar a aplicação de princípios que tribunais 
têm a possibilidade de manifestar uma inclinação ativista, recorrendo a valores e pre-
ferências pessoais para eleger critérios de escolha e de prevalência entre diferentes 
matrizes principiológicas.

Esta ocorrência só é permitida em função da hermenêutica encampada pelo 
constitucionalismo contemporâneo, onde a ostensiva presença de cláusulas de textura 
aberta e a eficácia normativa direta dos princípios criam um ambiente favorável à 
discricionariedade judicial e à influência de subsídios externos à lei na fundamentação 
de decisões do Judiciário. Com efeito, não se pode negar que a nova interpretação 
constitucional trouxe uma maior interação entre o intérprete e a norma jurídica, o qual 
já não se adstringe à subsunção mecânica e automática do texto legal. 

Dessas constatações, advém o segundo foco de críticas ao ativismo: o ques-
tionamento sobre a fonte da legitimidade criativa dos tribunais para dar azo ao surgi-
mento de novos regramentos sociais. No Estado Democrático de Direito, a lei é o 
norte de conduta do cidadão e do Estado, pois é ela fruto da vontade popular, externa-
da através de agentes eleitos pelo próprio povo. Em outras palavras, a lei é o produto 
do autogoverno do povo, que a aceita como resultado de sua livre e autônoma escolha, 
intermediada por seus representantes no Parlamento. Por conseguinte, apenas estes 
representantes teriam a legitimidade para fazer novas proposições legislativas e, as-
sim, dar concretude ao poder popular. Mas quando a nascente de novas regras de 
conduta já não está no Parlamento, cujas funções passam a ser exercidas por outras 
esferas de Poder, instaura-se a crise de legalidade ligada à soberania popular.

Na história brasileira recente, caíram primeiramente sobre os ombros do Po-
der Executivo as acusações de usurpação das funções legislativas.  De fato, seja duran-
te o regime militar com seus decretos-leis, seja no período democrático com as medidas 
provisórias, os Chefes do Executivo supriram, por muito tempo, vácuos deixados pela 
omissão de uma agenda legislativa coerente e contínua (o que não significa dizer que 
todos os atos normativos editados pelo Poder Executivo nessas circunstâncias sejam 
dignos das referidas qualificações). Porém, com o fim do regime militar e, anos depois, 
com o advento da Emenda Constitucional nº 32 – que limitou sensivelmente o manejo 
das medidas provisórias –, a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, notadamente o Su-
premo Tribunal Federal, chamou para si a responsabilidade de dirimir casos concretos 
por meio de inovações normativas ditadas pelos próprios tribunais. 

Um argumento muito utilizado para justificar a legitimidade dessa postura 
judicial ataca justamente o princípio majoritário que sustenta os Estados democráticos.

Nesta visão, o ideal democrático não se perfaz apenas com concretização da 
vontade da maioria. Setores populares minoritários não podem ter tolhida sua manifes-
tação de vontade pelo simples fato de não possuírem o número de votos suficientes para 
tanto. Com isso, restaria ao Poder Judiciário tutelar essas minorias e fazer valer seus 
direitos fundamentais mesmo contra a vontade da maioria representada no Parlamento.
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Nos Estados Unidos, este argumento motivou a Suprema Corte a promover 
uma série de históricas e dramáticas mudanças sociais durante as décadas de cinquenta 
e sessenta, período mais conhecido como “Corte Warren”, uma alusão à figura de Earl 
Warren, que a presidiu entre 1953 a 1969. Destacam-se como modelos de defesa das 
minorias engendrados pela Corte Warren o caso Brown v. Board of Education of To-
peka, decisão pioneira na luta a favor dos direitos civis na qual foi declarada a incons-
titucionalidade da segregação racial em escolas públicas americanas e o caso Loving v. 
Virginia, no qual a lei de anti-miscigenação do Estado da Virgínia (Racial Integrity Act 
of 1924), que proibia casamentos inter-raciais, também foi declarada inconstitucional.

A postura judicial ativista que busca a defesa das minorias frente à “tirania” 
da maioria tem como pano de fundo teórico o constitucionalismo fraternal. Decorrência 
do pós-positivismo, o constitucionalismo fraternal defende, em apertada síntese, o em-
prego de ações estatais afirmativas como instrumento de realização da justiça distribu-
tiva, a fim de se chegar a senso comunitário mais abrangente e de inclusão. A dignidade 
da pessoa humana e o mínimo existencial devem ser garantidos igualmente a todos os 
membros de uma mesma sociedade, independentemente da condição apresentada por 
cada um deles, o que justificaria a existência de uma tutela jurídica voltada especial-
mente para as minorias, como os negros, os índios e os portadores de deficiências.

Geralmente, o constitucionalismo fraternal é encarado como um terceiro es-
tágio na evolução do direito constitucional, que acompanharia o clássico lema da Re-
volução Francesa “liberdade, igualdade e fraternidade”.

Com o reconhecimento dos direitos de terceira dimensão por boa parte das 
Constituições de Estados democráticos, a fraternidade e a solidariedade atingiram o 
status de princípios, informando a condução de ações públicas mais compromissadas 
com grupos sociais historicamente menos favorecidos.

Na qualidade de direito constitucional difuso e, portanto, categorizado como 
de terceira dimensão, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não fi-
cou imune à influência do constitucionalismo fraternal e do princípio da solidarieda-
de; ao revés, estes passam a integrá-lo e a constituir sua base jurídica e filosófica, ao 
mesmo tempo em que permitiram emergir modelos de decisões judiciais implementa-
doras de valores sociais que tangenciam com a problemática ativista.

4. MEio aMbiEntE E atiVisMo JudiCial:  
o Caso raPosa sErra do sol

A presença de direitos coletivos e difusos na Carta de 1988, tais como o meio 
ambiente, a saúde pública e a seguridade social, contribui para uma inevitável associa-
ção entre o constitucionalismo fraterno, a necessidade de se conferir maior efetividade 
às normas constitucionais e a defesa de valores sociais relevantes, inclusive os relati-
vos às minorias.

Especificamente quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado, os enunciados do artigo 225 da Constituição Federal representam um fértil campo 
para o exercício da discricionariedade judicial que irá compor o conteúdo de conceitos 
jurídicos indeterminados e o alcance de princípios encartados neste dispositivo.
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A percepção do que seja preservar e defender o meio ambiente é um claro 
exemplo desse cenário, sobretudo quando o caso concreto em julgamento encampa o 
confronto com demandas de aparência diametralmente opostas, como o desenvolvi-
mento econômico.

Em a essa evidente colisão entre princípios, a ponderação da qual surgirá a 
solução para o apontado dilema requererá o sopesamento dos valores em jogo e das 
consequências que eventuais sacrifícios a um ou outro princípio trarão concretamente. 

É obvio que esta escolha não poderá ser tomada unicamente com base na lei 
(até porque é ela quem colabora, em grande medida, para a configuração de tal coli-
são), exigindo-se mais do que o conhecimento sobre quais eram as intenções originá-
rias do legislador constituinte ao redigir o dispositivo.

Portanto, a resposta para casos como este dependerá muito mais de fatores 
exógenos à lei do que propriamente dela, cabendo ao juiz colher esses fatores guiado 
por suas experiências particulares e por noções pessoais acerca do bem comum.

A grande questão que pode vir a decorrer da hipótese examinada é o abuso 
da discricionariedade judicial e o criticado avanço sobre a competência dos demais 
poderes.

Muitos julgamentos envolvendo princípios ambientais de significação aberta 
suscitaram dúvidas quanto ao perfil ativista de suas decisões. Uma expoente ilustração 
das críticas ao possível ativismo judicial na seara ambiental refere-se ao caso Raposa 
Serra do Sol, retratado na Petição nº 3388/RR e decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

O litígio gravitava em torno da demarcação de terras indígenas de diversas 
etnias (ingaricós, macuxis, patamoras e taurepangues) ao nordeste do Estado de Ro-
raima, em região conhecida como Raposa Serra do Sol, situada entre os municípios de 
Normandia, Pacaraima e Uiratumã.

Não índios, especialmente pecuaristas e arrozeiros instalados na região desde 
a década de 1970, contestavam o modelo de demarcação contínua de terras estipulado 
pelo Ministério da Justiça através da Portaria nº 534/2005, posteriormente homologa-
da pelo Decreto Presidencial de 15 de abril de 2005. Sua pretensão era de que uma 
nova demarcação fosse promovida, criando-se, dentro da região em conflito, “ilhas” 
onde se localizariam as tribos indígenas, ou que fosse mantido o traçado instituído 
pelo Governo Federal, porém excluindo-se desse mapa municípios, estradas e áreas 
destinadas à agricultura e pecuária.

Ao final, a Corte considerou constitucional o modelo de demarcação contí-
nua das terras indígenas da região da Raposa Serra do Sol e determinou a observância 
de dezenove condicionantes ou “salvaguardas institucionais”8.

8 “(i) o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas (art. 231, § 2º, da 
Constituição Federal) pode ser relativizado sempre que houver, como dispõe o art. 231, § 6º, da Constituição, 
relevante interesse público da União, na forma de lei complementar; (ii) o usufruto dos índios não abrange 
o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais energéticos, que dependerá sempre de autorização do 
Congresso Nacional; (iii) o usufruto dos índios não abrange a pesquisa e lavra das riquezas minerais, que 
dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional, assegurando-se-lhes a participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei; (iv) o usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo, se 
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É importante ressaltar que o pedido apreciado na PET 3388/RR, original-
mente uma ação popular movida pelo senador Augusto Affonso Botelho Neto em face 
da União Federal, cingia-se, no mérito, à nulidade da Portaria nº 534/2005. Com isso, 
ao menos em tese, o princípio da congruência – que estabelece a correlação entre o 
pedido e a sentença – limitaria a atuação do STF ao objeto do petitório.

As condicionantes que integraram a decisão final do STF funcionavam, na 
prática, como elemento adicional para a regulamentação específica do caso, o que in-
centivou fortes especulações acerca de uma possível hipótese de ativismo judicial. E 
as discussões travadas pela Corte por ocasião do referido julgamento apenas alimen-
taram ainda mais tais divagações.

À primeira vista, parte das condições impostas pode ser enquadrada em duas 
das três categorias de manifestações ativistas indicadas anteriormente por Luís Rober-

for o caso, ser obtida a permissão de lavra garimpeira; (v) o usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse 
da política de defesa nacional; a instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções 
militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho 
estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico, a critério dos órgãos competentes (Ministério 
da Defesa e Conselho de Defesa Nacional), serão implementados independentemente de consulta às 
comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI; (vi) a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na 
área indígena, no âmbito de suas atribuições, fica assegurada e se dará independentemente de consulta às 
comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI; (vii) o usufruto dos índios não impede a instalação, pela 
União Federal, de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além das 
construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e educação; 
(viii) o usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação fica sob a responsabilidade do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; (ix) o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade responderá pela administração da área da unidade de conservação também afetada pela 
terra indígena com a participação das comunidades indígenas, que deverão ser ouvidas, levando-se em conta 
os usos, tradições e costumes dos indígenas, podendo para  tanto contar com a consultoria da FUNAI; (x) o 
trânsito de visitantes e pesquisadores não-índios deve ser admitido na área afetada à unidade de conservação 
nos horários e condições estipulados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; (xi) 
devem ser admitidos o ingresso, o trânsito e a permanência de não-índios no restante da área da terra 
indígena, observadas as condições estabelecidas pela FUNAI; (xii) o ingresso,  o trânsito e a permanência 
de não-índios não pode ser objeto de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza por 
parte das comunidades indígenas; (xiii) a cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também 
não poderá incidir ou ser exigida em troca da utilização das estradas, equipamentos públicos, linhas de 
transmissão de energia ou de quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do público, 
tenham sido excluídos expressamente da homologação, ou não; (xiv) as terras indígenas não poderão ser 
objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio  jurídico que restrinja o pleno exercício do usufruto 
e da posse direta pela comunidade indígena ou pelos índios (art. 231, § 2º, Constituição Federal, c/c art. 
18, caput, Lei nº 6.001/1973); (xv) é vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha aos grupos 
tribais ou comunidades indígenas, a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade 
agropecuária ou extrativa (art. 231, § 2º, Constituição Federal, c/c art. 18, § 1º, Lei nº 6.001/1973); (xvi) 
as terras sob ocupação e posse dos grupos e das comunidades indígenas, o usufruto exclusivo das riquezas 
naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas, observado o disposto nos arts. 49, XVI, e 231, 
§ 3º, da CR/88, bem como a renda indígena (art. 43 da Lei nº 6.001/1973), gozam de plena imunidade 
tributária, não cabendo a cobrança de quaisquer impostos, taxas ou contribuições sobre uns ou outros; (xvii) 
é vedada a ampliação da terra indígena já demarcada; (xviii) os direitos dos índios relacionados às suas 
terras são imprescritíveis e estas são inalienáveis e indisponíveis (art. 231, § 4º, CR/88); e (xix) é assegurada 
a participação dos entes federados no procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, 
encravadas em seus territórios, observada a fase em que se encontrar o procedimento.”
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to Barroso, a saber: aplicabilidade direta da Constituição para regência de situações 
nela não contempladas de maneira explícita, independentemente da regulamentação 
trazida na legislação infraconstitucional (condicionantes I a V, XV, XVI e XVIII); a 
imposição de condutas e abstenções ao Poder Público (condicionantes VIII, IX, X e 
XVII); ou mesmo a mescla destas duas situações (condicionantes XIV e XVI).

Interessante notar que para além das partes interessadas na ação, as condicio-
nantes também ditam prerrogativas à União, que podem ser opostas contra qualquer 
pessoa (condicionantes V, VI, VII, X e XIX), assim como vedações a particulares (con-
dicionantes XIV, XV e XVII) e aos indígenas (condicionantes II a V, XVII e XVIII).

Desse modo, evidencia-se claramente a natureza normativa e criativa desse 
precedente judicial, o qual altera o ordenamento jurídico brasileiro ao introduzir novas 
regras de conduta.

Igualmente, os argumentos expostos na fundamentação do acórdão da PET 
3388/RR revelam a adesão da Corte a alguns dos alicerces teóricos do ativismo judicial.

Longe de tentar exaurir as nuances e a profundidade do raciocínio jurídico 
delineado pelo STF, e atendo-se ao tema aqui explorado, são de relevante apontamen-
to os seguintes tópicos da comentada decisão: i) a identificação da Constituição Fede-
ral enquanto estatuto jurídico da causa indígena; ii) a finalidade fraternal ou solidária 
dos artigos 231 e 232 da Magna Carta e iii) o propósito futuro e a eficácia erga omnes 
das condicionantes.

O primeiro destes pontos enfoca a normatividade direta da Carta Constitu-
cional, fenômeno pós-positivista que retirou a lei ordinária da centralidade do sistema 
jurídico contemporâneo. 

Essas premissas autorizaram o STF a aplicar diretamente a Constituição Fe-
deral para a regência de questões como a temporalidade, a tradicionalidade e abran-
gência da ocupação das terras indígenas, extraindo do próprio texto constitucional os 
marcos regulatórios relacionados com a demarcação da Raposa Serra do Sol.

Não se pode perder de vista que o deslocamento do papel de principal fonte 
formal do direito da lei para a Constituição constituiu fator decisivo para a expansão 
da atividade judicial e, por conseguinte, para a crescente a judicialização de questões 
antes circunscritas apenas à seara do Executivo e, notadamente, do Legislativo. Nesse 
passo, há inegável proximidade da decisão em tela com o ativismo judicial.

Outro ponto do julgamento que flerta abertamente com a conduta ativista é a 
menção expressa ao constitucionalismo fraternal. Sobre o assunto, reconheceu o Mi-
nistro Carlos Ayres Britto9 em seu voto que

“os arts. 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade nitidamente 
fraternal ou solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta 
para a efetivação de um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de 
minorias (...)”

9 Ibid.
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O pensamento semeado por Dworkin de que a interpretação das normas consti-
tucionais deve refletir conceitos morais e conduzir à proteção das minorias – mesmo que 
isso implique uma dificuldade contramajoritária –, é acolhido largamente para justificar a 
constitucionalidade da demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol.

A moralidade – pautada aqui na noção de fraternidade e da solidariedade – 
agrega-se ao princípio da igualdade e lhe dá um viés mais conformador com objetivos 
focados na inclusão social.

Isso também representa um claro exemplo de como preferências pessoais e 
valores incidem concretamente no processo de formação decisória, já que a pondera-
ção usada neste caso preteriu interesses não menos relevantes de outros grupos sociais 
que também habitavam a região do conflito (não índios), ao mesmo tempo em que 
relativizou o direito dos índios sobre a terra ocupada para reafirmar a soberania do 
Estado brasileiro e assegurar a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal nas 
áreas de fronteira.

Mas é na extensão futura e erga omnes das condições impostas – terceiro 
ponto de destaque da decisão – que o ativismo encampado pelo STF aparece de modo 
mais visível.

Declaradamente, o voto apresentado pelo Ministro Carlos Alberto Direito, 
proponente das salvaguardas, salientou que as mesmas serviriam para a regulação não 
só do caso Raposa Serra do Sol, mas também de outras lides ligadas a demarcações de 
terras indígenas. 

Assim, a pretensão de instituir paradigmas com  o fim de solucionar conflitos 
futuros e gerais, com evidente conteúdo regulatório, fazem com que as condicionantes 
ditadas pelo STF ostentam características muito similares às das normas jurídicas, 
como a bilateralidade, generalidade e abstratividade.

O problema que advém dessas constatações é saber se outras características 
imprescindíveis para a formação da norma jurídica – a coercibilidade e a imperativi-
dade – também compõem as condições acima. 

Em relação às partes litigantes, é mais fácil admitir a presença da força im-
perativa e da coerção nas condicionantes, pois toda decisão judicial é considerada 
norma concreta e específica para a solução a lide.

Por outro lado, em relação a terceiros, se não admitidas tais características, a 
decisão final da PET 3388/RR não passará de um mero precedente sistematizado so-
bre demarcação de terras indígenas. 

Mas, do contrário, afigurar-se-á uma verdadeira norma jurídica e um (legíti-
mo?) exercício de atividade legislativa pelo STF.

Por fim, se os paradigmas regulatórios da Corte Constitucional são razoáveis 
ou não, ou se constituem efetivamente a melhor solução para aquele caso, somente o 
tempo será capaz de dizer, assim como ao tempo caberá confirmar a previsão de 
Dworkin10, no sentido de que no ativismo está implícito o risco da tirania.

10 Ibid. p.225
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Há de se reconhecer, ainda, que a interpretação constitucional menos literal 
e mais sujeita a externalidades subjetivas transformaram a forma de atuação do Poder 
Judiciário e renovaram sua importância para a sociedade brasileira. Nada obstante, 
também não se pode olvidar que a supremacia da lei é a matriz que sustenta o Estado 
de Direito, sendo ela, ainda, a principal baliza para a atuação do Poder Judiciário.

5. ConClusÕEs artiCuladas

5.1 A nova hermenêutica constitucional – marcada pela normatividade da 
Constituição Federal e pela retomada de valores morais através dos princí-
pios – deu origem a um rearranjo de forças entre os três Poderes, no qual o 
controle da atividade dos Poderes Executivo e Legislativo pelo Poder Judici-
ário passou a ser exercido mais amplamente.

5.2 A amplitude tomada pela atividade jurisdicional atritou-se, em diversas 
ocasiões, com funções típicas dos outros dois Poderes, dando origem ao ati-
vismo, fenômeno concebido como a incursão do Judiciário no núcleo essen-
cial das atividades legislativa e administrativa.

5.3 O caso Raposa Serra do Sol pode ser considerado como um exemplo de 
ativismo perpetrado pelo STF em razão de algumas peculiaridades presentes 
nos fundamentos decisão, como o reconhecimento de um estatuto constitu-
cional da causa indígena e da explícita finalidade fraternal ou solidária dos 
artigos 231 e 232 da Magna Carta.

5.4 Outro forte indicativo de ativismo judicial nesta hipótese consiste no pro-
pósito futuro e erga omnes das condicionantes ou salvaguardas inseridas no 
dispositivo do acórdão da PET 3388/RR.

5.5 A despeito desse irreversível quadro de discricionariedade judicial, o Es-
tado de Direito não dispensa a supremacia da lei, ainda que sob o pálio da 
uma exegese mais flexível e menos apegada à singela interpretação gramati-
cal de enunciados normativos, onde a ética da legalidade parece ainda ser o 
melhor balizamento para o Judiciário.
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1.  aPrEsEntaçÃo da situaçÃo-ProblEMa, 
obJEtiVos, MarCo tEÓriCo E EiXo 
MEtodolÓGiCo

“É verde aquilo que se pinta de ‘verde’”. Com essa observação, aparente-
mente ambígua à primeira vista, o escritor uruguaio Eduardo Galeano1 procura des-
pertar o olhar crítico do seu leitor para o fato, não raramente verificado, da incoerência 
entre os discursos de muitos atores do setor produtivo ou financeiro, afirmativos de 
estratégias de desenvolvimento ditas “sustentáveis”, e o modo pelo qual eles atuam na 
prática. Essa situação tem vindo a suscitar questionamentos, notadamente entre estu-
diosos da Ética e do Direito. Quais são os limites da chamada “propaganda ambien-

1 GALEANO, Eduardo. Eduardo Galeano aponta quatro mentiras sobre o ambiente. Disponível em: 
<http://ponto.outraspalavras.net/2011/05/17/eduardo-galeano-aponta-quatro-mentiras-sobre-ambiente/>. 
Acesso em: 15 maio 2012.
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tal”? As empresas ou instituições financeiras podem desenvolver ações de marketing 
e publicidade baseadas no cumprimento de obrigações legais, preestabelecidas, ou 
impostas por agentes do Poder Público em razão de transgressões ao sistema jurídico-
ambiental? A prestação jurídica de medidas de reparação, e nomeadamente de com-
pensação ecológica, pode embasar ações publicitárias pelas empresas?

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar contributos teórico-jurídicos 
para uma análise crítica dessas questões. Para isso, desenvolvem-se os seguintes estu-
dos, como objetivos específicos: (a) apresentação de uma breve recensão acerca dos 
principais deveres jurídicos decorrentes do princípio da responsabilidade ambiental; 
(b) delineamento conceitual das ações de marketing atinentes à noção de sustentabili-
dade, contrapondo-as aos referidos deveres; (c) análise da resolução do Conselho de 
Autorregulamentação Publicitária (Conar) que dispõe sobre a publicidade ambiental.

Adota-se como marco teórico a concepção de Boaventura de Sousa Santos 
concernente aos três princípios estruturantes da ideia de Estado na contemporaneida-
de: o princípio da comunidade (Rousseau), o princípio do Estado (Hobbes) e o princí-
pio do Mercado (Locke). De acordo com o referido cientista social e professor da 
Universidade de Coimbra, se fosse correto falar de “pa tologias da modernidade”, elas 
consistiriam, até o presente momento histórico, em sínteses precárias entre tais princí-
pios, seja pela hipertrofia do princípio do mercado face ao princípio do Estado, seja 
pela hipertrofia de ambos em detrimento do princípio da comunidade.2 Na presente 
abordagem, promove-se uma leitura teórica das ações de marketing empresarial-am-
biental tomando-se como hipótese metodológica a existência de uma “hipertrofia do 
princípio do mercado” em relação à regulação estatal, em primeiro plano, e à autono-
mia dos atores sociais, em segundo. De modo complementar, recorre-se às reflexões 
de Hans Jonas3 acerca do conteúdo ético da ideia de responsabilidade no contexto 
contemporâneo.

Dado o caráter teórico e crítico do presente ensaio, empregam-se os procedi-
mentos metodológicos próprios à “análise de conteúdo”, conforme compilação elabo-
rada por Miracy Barbosa de Souza Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias.4

2. o PrinCÍPio da rEsPonsabilidadE aMbiEntal: 
uM PErCurso da ÉtiCa ao dirEito

Para compreender o conteúdo e o significado geral do princípio jurídico da 
responsabilidade por riscos ou danos ao meio ambiente, parte-se da recensão teórica 
elaborada por Hans Jonas em sua obra “O princípio responsabilidade”. Ao enfocar as 

2 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7.ed. São 
Paulo: Cortez, 2000, p. 235/280.
3 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Trad. 
Marijane Lisboa & Luiz Barroso Montez. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006.
4 GUSTIN, Miracy Barbosa de Souza; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa jurídica: 
teoria e prática. 2.ed., rev., ampl. e atual. pela BBR 14.724 e atual. pela ABNT 30/12/05. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006, p. 109.
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características do agir humano, centro de preocupações da Ética, Jonas contrapõe o 
período histórico contemporâneo às épocas precedentes. Para o estudioso, no passado, 
o agir humano era, em linhas gerais, eticamente neutro em relação à realidade objeti-
va, pois a arte não afetava de maneira profunda a natureza das coisas, não havendo, 
assim, a possibilidade de danos graves e duradouros aos ambientes e seus elementos. 
Compreendia-se o agir como algo determinado pela necessidade, e não como uma 
derivação da ideia contemporânea de progresso.

Ademais, segundo Hans Jonas, havia uma preocupação com o caráter das 
relações intersubjetivas. Entreta  nto, compreendia-se que as ações tinham um alcance 
imediato. Era uma ética pautada no “aqui e agora”; considerava-se “correto” o com-
portamento embasado nas circunstâncias do sujeito; as consequências do agir eram 
vistas como derivantes do “acaso, do destino ou da providência”.5 De maneira que os 
efeitos da ação dos homens eram “racionalizáveis”, por assim dizer, apenas entre seus 
contemporâneos, e a ideia de futuro estava limitada à extensão previsível dos períodos 
de vida desses homens.

Com o advento da ciência e da técnica modernas, essa cosmovisão, paradigmá-
tica, deixa de ser preponderante. A natureza passa a ser percebida como vulnerável, à 
medida que se amplia o conhecimento acerca das consequências negativas das interven-
ções humanas sobre ela. A natureza passa, então, a ser vista como pertencente ao domínio 
da “responsabilidade humana”. Ao mesmo tempo, sob um olhar enviesado pelo tecnicis-
mo, a natureza e os seus diversos elementos passam a ser encarados como recursos a se-
rem submetidos aos múltiplos fins humanos, como bem descreveu Martin Heiddeger.6

A nova ética, que emerge dessa transição paradigmática, leva em considera-
ção não apenas as relações intersubjetivas no tempo síncrono; ela apresenta, também, 
preocupações atinentes às futuras gerações e à proteção das bases biofísicas da exis-
tência humana. O princípio da responsabilidade ambiental tem, portanto, um conteúdo 
ético, construído ao longo de um processo histórico. Conforme Hans Jonas, à luz des-
se princípio, deve-se entender o meio ambiente como algo que deve ser preservado e 
cultivado não somente para as gerações presentes, mas também para as vindouras. 
Deriva dessa concepção a ideia atualmente em voga, vertida em princípio do Direito 
Ambiental, da solidariedade diacrônica.

A reconstrução do percurso evolutivo da noção de “Ética Ambiental” contri-
bui para uma compreensão mais aprofundada da ideia de responsabilidade ambiental 
em sua acepção jurídica. Em linhas gerais, no Direito, essa ideia está ligada à ocorrên-
cia de um fato que possa ou venha a causar um dano. No campo do direito brasileiro, 
vigoram como preceitos centrais o caput e o §3º do art. 225 da Constituição da Repú-
blica (1988). O primeiro declara o direito fundamental de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, e impõe ao Poder Público e à coletividade (numa acepção ampla) o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O segundo preceitua que 

5 JONAS, Hans. Op. cit., p. 35.
6 HEIDEGGER, Martin. A questão da técnica. Scientiæ Studia, São Paulo, v. 5, p. 375-398, 2007.
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as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infrato-
res, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemen-
te da obrigação de reparar os danos causados.

Deve-se ressaltar, entrementes, que o princípio da responsabilidade, em sen-
tido amplo, apresenta duas acepções, uma preventiva e outra repressiva. Com efeito, 
sob a ótica desse princípio, considera-se imperioso avaliar, à partida, os vários riscos 
que uma conduta pode importar ao meio ambiente, buscando-se evitar que tais riscos 
se materializem em danos efetivos. E, uma vez verificados danos efetivos e intolerá-
veis ao meio ambiente, cabe ao Estado reprimir a conduta do agente transgressor. No 
Brasil, vigora o regime da responsabilidade tridimensional por lesões causadas ao 
meio ambiente: fatos ou atos contrários ao sistema jurídico-ambiental geram consequ-
ências civis, penais e administrativas (relativamente independentes umas das outras). 
A responsabilidade ambiental induz, portanto, à adoção de medidas preventivas e re-
pressivas, respectivamente diante de riscos ou lesões impostos ao meio ambiente. Por 
certo que as ações decorrentes de tal princípio jurídico não devem ser apenas punitivas 
– o que significaria, da perspectiva teórica de Boaventura de Sousa Santos, uma “hi-
pertrofia”, um “inchaço” do princípio do Estado. De modo precípuo, a ética da respon-
sabilidade ambiental induz atores sociais e institucionais a adotarem medidas de 
cuidado e prevenção para a proteção e promoção da qualidade ambiental.

3. a rEsPonsabilidadE soCioaMbiEntal do 
sEtor ProdutiVo

Originariamente, a responsabilidade ambiental, no âmbito das empresas7, as-
sume a conotação de prevenção e controle de riscos inerentes ao processo produtivo. 
Aborda-se a maneira pela qual a empresa conduz os seus negócios, a propósito da qual 
vem a calhar o conceito trazido pela “Agenda 21 Empresarial”, que refere a responsa-
bilidade socioambiental como:

“Forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa 
com todos os públicos com os quais ela se relaciona e com o estabelecimento 
de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, 
respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais”.8

7 Ressalva-se a dificuldade em se consolidar a acepção técnico-jurídica do conceito de empresa. Esse varia 
dependendo do ângulo de observação. Assim, num aspecto subjetivo a empresa se confunde com a própria 
figura do empresário, que tem as suas vontades e interesses exteriorizados por meio daquela. Já num aspecto 
objetivo, a empresa seria o conjunto de bens, materiais e imateriais, que compõem o chamado fundo de 
comércio, que é destinado ao exercício da própria empresa. Cf. CARVALHO, Ivan Lira de. A empresa e 
o meio ambiente. In: MILARÉ, Édis & MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). Direito Ambiental: 
responsabilidade em matéria ambiental. (Coleção Doutrinas Essenciais, v. 5). São Paulo: RT, 2011, p. 1000.
8 AGENDA 21 EMPRESARIAL. Responsabilidade socioambiental. Disponível em: <http://www.
agenda21empresarial.com.br/?pg=textos_gerais&id=17>. Acesso em: 07 abr 2012.
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Um grande número de recensões teóricas acerca dos princípios do Direito 
Ambiental brasileiro inclui entre eles o chamado “princípio da intervenção obrigatória 
do Estado na proteção do meio ambiente”.9 Atribui-se ênfase, nessas recensões, ao 
item 17 da Declaração de Estocolmo (1972) e ao art. 225, caput, da Constituição da 
República (1988), que, como observa Álvaro Mirra, consagraram expressamente “[...] 
o dever de o Poder Público atuar na defesa do meio ambiente, tanto no âmbito admi-
nistrativo, quanto no âmbito legislativo e até no âmbito jurisdicional, cabendo ao Es-
tado adotar as políticas públicas e os programas de ação necessários para cumprir esse 
dever imposto”.10 Pode-se acrescentar a esses dispositivos o texto do art. 2º, I, da Lei 
federal 6.938/1981, que estabelece a “ação governamental na manutenção do equilí-
brio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser ne-
cessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo” como um dos 
princípios da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Acentua-se, então, o ca-
ráter compulsório da atividade dos órgãos e agentes estatais na promoção e preserva-
ção da qualidade ambiental, pelo que se considera pertinente “[...] exigir do Poder 
Público o exercício efetivo das competências ambientais que lhe foram outorgadas, 
evidentemente com as regras e contornos previstos na Constituição e nas leis”.11

Os estudiosos do Direito Ambiental também são acordes em reconhecer a 
existência e validade do “princípio da participação cidadã na proteção do meio am-
biente”, que tem como uma de suas principais fontes o Princípio 10 da declaração re-
sultante da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
que assim enuncia:

“A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, 
no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, 
cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio 
ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações 
sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a 
oportunidade de participar em processos de tomada de decisões. Os Estados 
devem facilitar e estimular a conscientização e a participação pública, 
colocando a informação à disposição de todos. Deve ser propiciado acesso 
efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito 
a compensação e reparação de danos”.12

No Brasil, o princípio em comento tem fulcro constitucional e decorre, gene-
ricamente, do regime de democracia semidireta, instituído no País pelo art. 1º, pará-

9  Cf., p. ex., MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 17.ed., rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 106.
10 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do Direito Ambiental. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, n. 2, p. 50-66, abr./jun. 1996, p. 56.
11 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Op. cit., p. 56.
12 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4.ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002, 
p. 65.
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grafo único, da Constituição da República (1988), e do caráter fundamental do direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tratado pelo art. 225, caput, do texto 
constitucional como “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida”, para cuja realizabilidade devem concorrer o Poder Público e a coletividade. 
Leituras menos ortodoxas do princípio em foco reconhecem manifestações da partici-
pação cidadã para além das formas convencionais, i.e., mediadas pelo Estado. Dessa 
perspectiva, protestos, formas de organização e articulação social, mobilizações em 
rede, ações levadas a efeitos pelos Novos Movimentos Sociais (NMS), etc., apesar de 
não encontrarem referências expressas na legislação, podem ser compreendidas como 
manifestações concretas do princípio da participação cidadã.13

Entrementes, não se atribui atenção proporcional ao tema referente à “partici-
pação de atores produtivos na promoção do direito fundamental ao meio ambiente”, 
embora não sejam raros preceitos declarativos da responsabilidade das empresas no 
que diz respeito à garantia e promoção da qualidade ambiental. No plano jurídico cons-
titucional, menciona-se, por seu caráter precípuo, o art. 170, VI, que inclui a “defesa do 
meio ambiente” como princípio da ordem econômica. A proteção das bases naturais e 
culturais da vida individual e coletiva é indispensável “[...] à realização do fim dessa 
ordem, o de assegurar a todos existência digna. Nutre também, ademais, os ditames da 
justiça social”.14 Não é demasiado acentuar, adicionalmente, o próprio art. 225, caput, 
que, pela expressão “coletividade”, também abarca pessoas físicas e jurídicas do setor 
produtivo como destinatárias do dever de proteção do meio ambiente, para as presentes 
e futuras gerações. Neste marco, são oportunas as observações de Cristiane Derani, a 
propósito da inter-relação entre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado e o modo como devem se desenvolver as atividades econômicas no Bra-
sil, à luz da Constituição da República (1988). Segundo a estudiosa:

“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito à vida e 
à manutenção das bases que a sustentam. [...] este direito fundamental é uma 
conquista prática pela conformação das atividades sociais, que devem garantir 
a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, abster-se da sua 
deterioração, e construir a melhoria geral das condições de vida na sociedade. 
[...] As relações travadas em sociedade destinadas à reprodução de riquezas 
não podem prescindir de avaliações destinadas a garantir a manutenção do 
meio e a reprodução dos recursos naturais utilizados. [...] A realização do 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pressupõe a obediência 
ao princípio da defesa do meio ambiente nas atividades econômicas. Sendo um 
direito fundamental a ser construído na atividade social, somente a atividade 
social – por conseguinte a atividade econômica – que contemple o princípio da 

13 SÁNCHEZ, Luís Enrique. Os papéis da Avaliação de Impacto Ambiental. Revista de Direito Ambiental, 
São Paulo, n. 0, 1996.
14 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. Revista dos Tribunais, São Paulo, 
1990, p. 255-257.
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defesa do meio ambiente poderá concretizá-lo. Assim, será conforme o direito 
aquela atividade que no seu desenvolvimento orienta-se na defesa do meio 
ambiente e, deste modo, contribui na concretização do direito fundamental 
social ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.15

É preciso ter em consideração, adicionalmente, a Lei 6.938/1981, que, na con-
dição de um dos marcos do atual Direito Ambiental brasileiro, fixou vários preceitos 
afirmativos da responsabilidade empresarial no que concerne à proteção das bases na-
turais e culturais essenciais à existência individual e coletiva. Sublinha-se a exigência 
atinente à “compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 
da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, I), um dos preceitos 
que traduzem o anseio do direito brasileiro por modos de vida que não sejam antinômi-
cos em relação às condições naturais de funcionamento dos sistemas naturais. Merece 
ênfase, sobremaneira, o dispositivo previsto na Lei da PNMA segundo o qual: “As 
atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as 
diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente” (art. 5º, parágrafo único).

Entrementes, ainda se verifica, na realidade, que a prática de um grande nú-
mero de atores produtivos, em setores estratégicos como mineração, agricultura, side-
rurgia, produção de alimentos, etc., dista, e muito, dos seus discursos. Com a acuidade 
que lhe é própria, Eduardo Galeano observa que:

“As empresas mais bem sucedidas do mundo são também as mais eficazes 
contra o mundo. [...] Estas empresas, as mais devastadoras do planeta, figuram 
nos primeiros lugares entre as que mais ganham dinheiro. São, também, as que 
mais dinheiro gastam: na publicidade, que magicamente converte poluição em 
filantropia [...]”.16

Com efeito, nota-se que ainda não são muitas as empresas, nomeadamente 
entre as de grande porte, interessadas em adotar medidas de prevenção de riscos e danos 
ambientais e em alocar investimentos significativos para uma “reinvenção ecológica” 
dos seus processos produtivos. Em linhas gerais, as empresas padecem da baixa capaci-
dade de inovar e se acomodam na utilização das chamadas soluções de “fim de tubo”.17 
Para além de uma “ciência regulatória” ou “setorial”, não raramente limitada aos inte-
resses de determinado grupo ou setor econômico18, investigações demonstram que as 

15 DERANI, Cristiane. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: direito fundamental e princípio da 
atividade econômica. Advocacia pública & sociedade, São Paulo, n. 3, p. 91-101, 1998.
16 GALEANO, Eduardo. Patas arriba: la escuela del mundo al revés. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Ed., 
2001, p. 222-223. Trecho traduzido pelos autores.
17 MILANEZ, Bruno. Modernização ecológica no Brasil: limites e perspectivas. Desenvolvimento e meio 
ambiente, Curitiba, n. 20, p. 77-89, jul./dez. 2009, p. 84.
18 JASANOFF, Sheila. Procedural choices in regulatory science. Technology in society, n. 17, p. 279-293, 
1995.
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empresas dos Estados de Minas Gerais e São Paulo são, em geral, reacionárias às de-
mandas socioambientais por aprimoramentos de seus processos produtivos.19 Quando 
pressionadas a adotar uma postura ativa nesse sentido, procuram apenas corrigir proble-
mas pontuais seguindo a lógica end of pipe. Por outro lado, num contexto mais amplo, 
grande parte das empresas brasileiras percebe os investimentos favoráveis à proteção 
ambiental como um encargo financeiro, e não como uma estratégia para aumento de 
competitividade. Dessa perspectiva, a legislação ambiental continua a ser encarada no 
mundo empresarial como um “entrave” à viabilidade econômica e gerencial de projetos.

Ante essa condição da realidade, surgem anseios por novas posturas empre-
sariais, visando à compatibilização de seus processos produtivos com o padrão de 
funcionamento e a dinâmica ecológica dos sistemas naturais. O Direito Ambiental 
brasileiro oferece contributos a esse processo de transformação, ao consagrar precei-
tos que, interpretados de modo integrado, conferem existência e validade ao que se 
poderia designar como “princípio da participação obrigatória das empresas na rein-
venção de processos produtivos”. Acentua-se, assim, que a busca espontânea e inces-
sante pelo cumprimento da legislação ambiental e, para além disso, pela promoção de 
práticas efetivamente comprometidas com a proteção da vida consiste num dever de 
todos, e talvez precipuamente das empresas.

Entretanto, algumas delas, no intuito de se apresentarem como responsáveis, 
em termos socioambientais, acabam por divulgar ações que derivam, em rigor, de 
obrigações preestabelecidas na legislação ou decorrentes de atos administrativos, ju-
diciais ou extrajudiciais. Não se trata, portanto, de benefícios efetivos espontanea-
mente realizados pelas empresas. É justamente esse tipo de postura que o presente 
trabalho toma como ponto de problematização.

4. EntEndEndo o MarKEtinG VErdE

Devido à ampliação das discussões em torno da chamada “crise ecológica”, 
hoje em dia, um número cada vez maior de consumidores valoriza produtos e serviços 
de empresas consideradas “responsáveis”, do ponto de vista socioambiental, pelo que 
dão preferência àquelas que são comprometidas com os valores da ética ambiental 
(proteção de sistemas naturais, respeito à legislação ambiental, etc.). Essa situação 
causa uma espécie de “competição” entre atores econômicos quanto à divulgação, 
aceitabilidade e credibilidade de suas ações perante os consumidores. Na contempora-
neidade, nota-se que o mercado tem vindo a se apropriar simbolicamente da “causa 
ecológica” e do discurso relativo à ideia de sustentabilidade.

19 GUTBERLET, Jutta. Produção industrial e política ambiental: experiências de São Paulo e Minas Gerais. 
São Paulo: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung, 1996. HOCHSTETLER, Kathryn. Brazil. In: WEIDNER, 
H.; JÄNICKE, M. (Orgs.). Capacity building in national environmental policy: a comparative study of 17 
countries. Berlin: Springer, p. 69-95, 2002. HOCHSTETLER, Kathryn. The evolution of the Brazilian 
environmental movement and its political role. In: CHALMERS, D. et al. (orgs.). The new politics of 
inequality in Latin America: rethinking participation and representation. Oxford/New York: Oxford 
University Press, p. 192-216, 1997.
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O marketing verde consiste numa estratégia publicitária voltada para a dife-
renciação de produtos e ganhos de mercado a partir do discurso da conservação da 
natureza. A diferenciação ocorre sempre que se procura dar ênfase a uma determinada 
característica do produto, capaz de torná-lo singular pelos consumidores, que se sen-
tem motivados a consumi-lo. Essa diferenciação do produto pode ocorrer a partir de 
diferentes parâmetros e deve ser estabelecida por meio de critérios que, no fundo, 
sempre levam em conta a relação custo-benefício.

A diferenciação em matéria ambiental ocorre sempre que se enfatizam os 
aspectos positivos de determinado produto para a promoção ou proteção da qualidade 
do meio ambiente. Assim, conforme Carlos Alberto Marçal Gonzaga20, os benefícios 
ambientais mais valorizados são aqueles que trazem algum tipo de contribuição para 
a sustentabilidade, implicando mudanças quantitativas e qualitativas da oferta e da 
demanda. Dessa forma, utilizar o marketing verde pressupõe a possibilidade da cria-
ção de riquezas capazes de diminuir os impactos ambientais negativos e, ao mesmo 
tempo, promover mudanças nos hábitos de consumo de mercado.

O que não raramente ocorre na prática, entretanto, é uma “confusão” entre 
ações de marketing verde e a execução de prestações ou o cumprimento de sanções 
derivadas do regime de responsabilidade jurídica por riscos ou danos ao meio am-
biente. Não há muito tempo, uma empresa atuante no setor da mineração veiculou 
mensagem, em jornal de circulação nacional, transmitindo ao público de leitores a 
imagem de uma “empresa verde”, i.e., comprometida com a proteção e melhoria do 
meio ambiente e da qualidade de vida. Apresentaram-se várias ações favoráveis à 
qualidade ambiental, como se fossem resultantes da capacidade de iniciativa e da 
espontaneidade empresarial. Uma investigação acurada dos fatos leva à observação, 
entretanto, de que tais ações ocorreram devido a um acordo firmado pela empresa, e 
homologado por órgão jurisdicional, no curso de ação civil pública movida em ra-
zão do exercício irregular de atividades de mineração pela própria empresa. Nesse 
caso, nota-se que o conteúdo da mensagem da empresa é impertinente como ação 
espontânea favorável ao meio ambiente. As medidas referidas na propaganda decor-
rem, jure et facto, de obrigações estipuladas no aludido acordo judicial, com objeti-
vos preventivos, reparatórios e compensatórios em relação ao meio ambiente. 
Trata-se, em última análise, de medidas derivadas do regime de responsabilização 
jurídica por riscos e danos ambientais.

De modo similar, algumas empresas fazem uma “autopromoção”, atribuin-
do-se o qualificativo de “verdes” sem, no entanto, respeitarem critérios semânticos, 
éticos e jurídicos para tanto. Ao assim procederem, acabam por tratar as demandas 
socioambientais atinentes à sustantabilidade de produtos e processos produtivos como 
algo trivial. Vem a calhar, neste marco, uma pequena reflexão do filósofo ouropretano 
Henrique Cláudio de Lima Vaz, para quem:

20 GONZAGA, Carlos Alberto Marçal. Marketing verde de produtos florestais: teoria e prática. Disponível 
em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/view/4623>. Acesso em: 22 fev. 2012.
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“Uma das manifestações mais características da cultura ou, melhor dizendo, 
da incultura da nossa época é a aparentemente incontrolável deterioração 
semântica a que nela estão submetidos alguns dos termos mais veneráveis e 
de mais rica significação da nossa linguagem tradicional. Lançados no jargão 
da mídia, e sem que seus usuários tenham condições de defini-los com um 
mínimo de rigor, acabam por não significar coisa alguma, servindo apenas 
para dar uma aparência de respeitabilidade a certas linguagens convencionais 
sobretudo no jornalismo e na política”.21

Nesse contexto, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária (Conar)22 
editou uma resolução com um conjunto de diretrizes a serem observadas na promoção 
de propagandas que apelam para a idée-force de sustentabilidade. Essas diretrizes 
procuram orientar atores do setor produtivo a executar ações publicitárias fidedignas 
e que induzam os atores sociais a formas sustentáveis de produção e consumo. O ane-
xo à resolução do Conar diferencia a “a publicidade da responsabilidade socioam-
biental” da “publicidade para a responsabilidade socioambiental”. Considera-se a 
primeira como aquela que “[...] comunica práticas responsáveis e sustentáveis de em-
presas, suas marcas, produtos e serviços”; já a segunda é tomada como a que “[...] 
orienta e incentiva a sociedade, a partir de exemplos de práticas responsáveis e com-
prováveis, tanto para o Anunciante como também para a causa socioambiental apoia-
da” (Conar, Anexo U – Apelos de Sustentabilidade, itens 1 e 2).

Um produto ou uma empresa, para efetivamente ser considerado “verde”, 
deve respeitar alguns critérios. Para que determinado produto ou processo produtivo 
seja considerado adequado, do ponto de vista dos valores atinentes à qualidade am-
biental, deve-se ter em conta os seguintes critérios: (a) a maneira pela qual ele ocorre; 
(b) os impactos que sua produção podem causar ou efetivamente causam ao meio 
ambiente; (c) a quantidade de energia demandada; (d) o tipo de material utilizado; (e) 
as condições a serem observadas para que o produto continue sendo útil (manuten-
ção); (f) o modo como a empresa se posiciona em relação ao consumidor; entre outros.

Além dessa diferenciação, a resolução também aponta para alguns princípios 
que a publicidade de marketing deve respeitar a fim de refletir a responsabilidade do 
anunciante para com o meio ambiente e a sustentabilidade. São oito os princípios 
apontados, quais sejam:

1) Concretude – as práticas devem ser concretas, isto é, já devem ter ocorri-
do. Caso a publicidade se refira a ações futuras, tal condição deve ser ex-
pressamente revelada;

2) Veracidade – as informações veiculadas devem ser passíveis de verifica-
ção e comprovação;

21 VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Experiência mística e Filosofia na tradição ocidental. São Paulo: 
Loyola, 2000.
22 Conar – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Anexo U – Apelos de Sustentabilidade. 
Disponível em: <http://www.conar.org.br/html/codigos/codigos%20e%20anexos_cap2_anexoU.htm>. 
Acesso em: 23 fev. 2012. 
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3) Exatidão e clareza – de forma a evitar interpretações equivocadas e con-
clusões falsas;

4) Comprovação e fontes – “Os responsáveis pelo anúncio de que trata este 
Anexo deverão dispor de dados comprobatórios e de fontes externas que 
endossem, senão mesmo se responsabilizem pelas informações socioam-
bientais comunicadas”;

5) Pertinência – não pode a empresa divulgar ações que reflitam o mero 
cumprimento de disposições legais e regulamentares a que se encontra 
obrigada;

6) Relevância – todo o processo e ciclo do produto/marca/serviço em ques-
tão deve ser significativo em matéria de impacto global;

7) Absoluto – não há como compensar plenamente os impactos negativos 
causados ao meio ambiente, a publicidade não pode comunicar promessas 
plenas, que não podem ser cumpridas;

8) Marketing relacionado a causas23 – o anúncio só pode se vincular a algu-
ma causa, movimento ou indicador de desempenho se o fizer de maneira 
autorizada. Para fins de tal resolução, compreende-se o marketing am-
biental como sendo aquele que “[...] comunica a legítima associação de 
instituições, empresas e/ou marcas, produtos e serviços com causas socio-
ambientais, de iniciativa pública ou particular, e realizada com o propósi-
to de produzir resultados relevantes, perceptíveis e comprováveis, tanto 
para o Anunciante como também para a causa socioambiental apoiada”.

Assim, não basta a uma empresa realizar uma publicidade que a classifique 
como “verde”; existem princípios a serem respeitados para que seja possível essa 
classificação. Destaca-se entre eles, para os fins da presente recensão teórica, o prin-
cípio da pertinência, segundo o qual a publicidade não pode se basear numa obrigação 
– preestabelecida em norma jurídica, decorrente de ordem administrativa, judicial ou 
de acordo extrajudicial – da empresa. Como desdobramento, isto quer dizer que o 
marketing verde deve ser visto como a afirmação de um diferencial, de um ganho para 
o consumidor e o meio ambiente. Uma empresa que tenha causado danos ambientais 
e que, por tal motivo, se vê impelida por órgão do Estado a realizar ações reparatórias 
não pode se utilizar desse fato para se promover. A obrigação, que traduz a responsa-
bilidade jurídica de reparar um dano, não pode ser confundida com um benefício so-
cioambiental. No caso aludido acima, verifica-se um exemplo de publicidade 
incompatível com os preceitos éticos fixados pelo Conar, nomeadamente com o prin-

23 Ibidem.
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cípio da pertinência. Adicionalmente, o caso ilustra bem a diferença entre uma correta 
publicidade com apelos de sustentabilidade e aquela que busca promover a imagem da 
empresa por meio de medidas decorrentes de algum tipo de responsabilidade jurídica.

Adicionalmente, as ações de marketing ambiental devem ser compreendidas 
à luz (e como forma de expressão) do princípio da informação; informação que, con-
forme acurada observação de Paulo Affonso Leme Machado, “[...] serve para o pro-
cesso de educação de cada pessoa e da comunidade” e para “[...] dar chance à pessoa 
informada de tomar posição ou pronunciar-se sobre a matéria informada”.24

À luz do marco teórico adotado neste ensaio, compreende-se que a articula-
ção de obrigações jurídicas como conteúdo de mensagens publicitárias consiste numa 
forma de apropriação da esfera do direito e da participação cidadã pela esfera do 
mercado. Nota-se, pois, uma situação de “hipertrofia do princípio mercado”, em detri-
mento dos polos da regulação (princípio do Estado) e da autonomia dos atores sociais 
(princípio da comunidade). Isso porque, por um lado, o mercado apropria-se de instru-
mentos de regulação para se reafirmar como tal, em seu status quo, e, por outro, impe-
de ou obsta o acesso à informação ambiental fidedigna, vindo a prejudicar, 
conseguintemente, as condições de participação dos demais atores sociais na promo-
ção da efetiva qualidade ambiental. Ante essa condição da realidade, e como forma de 
evitar práticas de marketing não fidedignas, compreende-se ser apropriada a regula-
mentação jurídica detalhada do tema.

5. ConClusÕEs artiCuladas

5.1. As ações de marketing ambiental devem expressar melhorias efetivas e 
espontâneas implementadas pelas empresas para a adequação de seus proces-
sos produtivos ou produtos aos valores éticos e preceitos jurídico-ambientais 
atinentes à promoção da qualidade de vida num ambiente ecologicamente 
equilibrado.

5.2. Observando-se as ideias de pertinência e fidedignidade, as ações de ma-
rketing ambiental não podem ser embasadas no adimplemento de obrigações 
impostas por órgão do Poder Público, no curso de processos administrativos, 
judiciais ou extrajudiciais, para a reparação ou compensação por transgres-
sões ao sistema jurídico-ambiental e/ou por danos causados ao meio ambiente. 

5.3. Ante não raras incoerências entre mensagens de marketing ambiental e a 
prática das empresas que as veiculam, considera-se pertinente a regulamen-
tação jurídica do tema, tendo em vista a realizabilidade do acesso efetivo à 
informação ambiental fidedigna pelos atores sociais corresponsáveis pela 
gestão e proteção do meio ambiente.

24 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. cit., p. 95.
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5.4. Sustentável, do ponto de vista dos valores atinentes à promoção da qua-
lidade ambiental e da busca pela sustentabilidade, não é a empresa “que se 
pinta de verde”, mas sim aquela que, efetivamente, realiza processos produ-
tivos e desenvolve produtos à luz de tais valores.
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1. introduçÃo

O presente artigo busca analisar a competência dos Municípios para editarem 
leis mais protetivas ao meio ambiente, utilizando-se como caso paradigmático a re-
cente proibição da utilização de sacolas plásticas nos supermercados da capital paulis-
ta. Apesar de inexistir legislação federal que restrinja a utilização das sacolas, a cidade 
de São Paulo, seguindo uma tendência de inúmeros municípios e até alguns Estados-
membros de nosso país, buscou, por meio de lei, bani-las de seu território.

Partindo do estudo deste caso concreto, far-se-á uma análise constitucional 
da competência municipal, notadamente da possibilidade do ente local legislar com-
plementarmente para restringir atividades e práticas potencialmente causadoras de 
danos ambientais que não estejam proibidas pela União ou pelos Estados. Para tanto, 
imperioso será o estudo do papel do Município como ente da Federação, status que só 
foi por ele obtido em nossa última Constituição Federal. Desde então, os ideais de 
maior autonomia ao ente municipal têm crescido exponencialmente na doutrina, bus-
cando-se romper com a tradição centralizadora dominante em nosso país. 

Nesse contexto, surge também o princípio da subsidiariedade, o qual consi-
dera que o poder local seria a esfera mais apta para atender com eficácia às demandas 
da sociedade, justamente pela maior proximidade para com os cidadãos, enquanto a 
atuação dos Estados e da União deveria ser subsidiária, de cooperação com o ente 
menor. Na seara ambiental, este princípio deve ser entendido como a possibilidade do 
ente local, em razão de suas peculiaridades, assegurar uma maior proteção ao seu 
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meio ambiente, e, por isso, tal previsão não se mostra incompatível com o concomi-
tante regramento federal e uniforme de certas matérias, a exemplo das metragens das 
Áreas de Preservação Permanente (APP) do Código Florestal. 

Todo esse fortalecimento do Município na Federação refletiu-se no alarga-
mento de suas competências, de modo que a repartição constitucional conferiu-lhe a 
tarefa de legislar privativamente sobre os “assuntos de interesse local”, assegurou-lhe 
a possibilidade de suplementação das leis estaduais e federais, bem como lhe impôs a 
competência comum de proteção do meio ambiente e do combate à poluição. Em que 
pesem as inúmeras dificuldades provenientes desta opção descentralizadora - que não 
será por nós sonegada - parece este ser um bom caminho para buscarmos um aumento 
da efetividade na proteção ambiental. Aguarda-se, assim, que os Municípios aprovei-
tem esta expansão de suas competências para legislarem adequadamente aos desíg-
nios do art. 225 da Constituição Federal, almejando sempre a busca do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Para poder exercer eficazmente tal mister, os Municípios terão, primeiramen-
te, que enfrentar o conservadorismo de parte de nossos Tribunais, os quais têm decla-
rado a inconstitucionalidade da quase totalidade das leis ambientais locais, sob 
pretexto de que faltaria competência aos Municípios para restringir atividades e produ-
tos não proibidos pela legislação estadual e/ou federal. Por outro lado, pode-se enxer-
gar uma mudança dessa jurisprudência centralizadora, notadamente pela sensibilização 
demonstrada por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal em alguns julgados. 
Como será demonstrado, hoje já existem importantes precedentes a favor da competên-
cia legislativa dos entes municipais. Aguarda-se que a lei paulistana que proíbe as sa-
colas plásticas seja apreciada sob esse viés, o qual se coaduna com os anseios de uma 
sociedade cada vez mais preocupada com a salvaguarda da incolumidade do meio am-
biente, da saúde pública e, sobretudo, da vida em todas as suas formas. 

2. as tEntatiVas dE ProibiçÃo das saColas 
PlástiCas EM sÃo Paulo 

As sacolas plásticas estão na mira dos defensores do meio ambiente por inú-
meras razões. Dentre as principais, se destaca o fato de elas serem uma das principais 
responsáveis pelo entupimento de bueiros e galerias de água pluvial, contribuindo 
para as enchentes. Explica-se: isso se dá não só pela sacola plástica em si, mas tam-
bém porque apesar de não terem sido produzidas para acondicionar o lixo doméstico, 
elas são comumente utilizadas com essa finalidade. E por serem frágeis, rompem-se 
com facilidade e acabam por deixar o lixo vazar para os bueiros e rios, o que em mui-
to agrava o já endêmico problema das enchentes em nossas cidades. No mais, alguns 
estudos apontam que muito desse material plástico vai parar nos oceanos, sendo lá 
ingerido por diferentes espécies marinhas (tartarugas, golfinhos, baleias etc) que as 
confundem com alimentos e acabam se sufocando, sem falar das gigantescas ilhas 
artificiais de lixo plástico que têm sido descobertas nos oceanos. Além disso, por ser o 
plástico proveniente do petróleo, sua produção provoca a emissão de gases de efeito 
estufa que contribuem para o aquecimento do planeta.
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A insistência de inúmeros setores da sociedade civil - notadamente os am-
bientalistas - na cobrança de uma solução às externalidades negativas resultantes da 
disposição inadequada das “sacolinhas”, acabou por sensibilizar a Câmara Municipal 
da cidade da capital paulista. Preocupados com os malefícios causados pelas milhões 
de sacolas plásticas distribuídas diariamente somente na cidade de São Paulo, os vere-
adores da cidade resolveram apresentar o Projeto de Lei nº 577/07, visando proibir sua 
livre circulação nos estabelecimentos comerciais do Município.

Com a aprovação na Câmara Municipal deste Projeto de Lei, foi encaminhado 
ao prefeito Gilberto Kassab para sancioná-lo e transformá-lo em lei municipal. Qual 
não foi a surpresa de todos quando o prefeito acabou por vetar integralmente o referido 
projeto, sob a escusa de que faltaria consenso na sociedade a respeito da medida.

Irresignados, a grande maioria dos vereadores do município se uniu para 
apresentar conjuntamente um novo projeto de lei, no qual houve maior pressão do 
poder legislativo municipal. Desta vez, o alcaide de São Paulo houve por bem sancio-
nar referido Projeto de Lei, transformando-o na Lei nº 15.374/11. 

Referida lei, que teria vigência a partir de janeiro de 2012, estabelecia em seu 
artigo 1º: “Fica proibida a distribuição gratuita ou a venda de sacolas plásticas para 
os consumidores para o acondicionamento e transporte de mercadorias adquiridas 
em estabelecimentos comerciais no Município de São Paulo. Parágrafo único: Os es-
tabelecimentos comerciais devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis, assim con-
sideradas aquelas que sejam confeccionadas com material resistente e que suportem 
o acondicionamento e transporte de produtos e mercadorias em geral.”

Ocorre que, antes mesmo do início da vigência de referida lei, o Sindicato da 
Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo ajuizou a Ação Direta de In-
constitucionalidade nº 0121480-62.2011.8.26.0000 perante o Tribunal de Justiça ban-
deirante, obtendo liminarmente a suspensão da eficácia da norma em comento.

Os principais argumentos utilizados para o ajuizamento da ADI foram: que a 
Câmara Municipal não teria competência para elaborar referida lei; que haveria fumus 
boni iuris, representado pelos inúmeros acórdãos do Colendo Órgão Especial no sen-
tido da inconstitucionalidade de leis semelhantes; e que estaria presente o periculum 
in mora, pois caso a lei entrasse em vigor, as empresas produtoras de materiais plásti-
cos teriam que suspender as importações, as aquisições de máquinas, os moldes e toda 
a matéria-prima, o que em muito aumentaria a taxa de desemprego do setor.

Em sede de liminar, foram acolhidos os questionamentos acerca da inconsti-
tucionalidade da norma, de modo que o relator deu provimento ao pedido do sindicato 
e suspendeu a eficácia da lei até o julgamento do mérito do recurso. Tal decisão refle-
te a posição assentada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que 
vem decidindo dessa forma para as leis semelhantes provenientes de outras cidades.

O posicionamento conservador do referido órgão estava em total sincronia 
com a posição majoritária do STF até o ano de 2008. No entanto, naquele ano foi 
instaurado um primeiro grande precedente contra a prevalência das normas federais, o 
qual será posteriormente analisado. 

Diante da suspensão da eficácia da lei, a Associação Paulista de Supermerca-
dos (APAS) acabou por assinar um acordo com cerca de 90% dos supermercados do 
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Estado de São Paulo, com o fim de que estes parassem de distribuir as sacolas plásticas 
em seus estabelecimentos. O início da vigência deste ajuste estava previsto para o dia 
25 de janeiro de 2012, em comemoração ao aniversário da capital do Estado.

No entanto, diante da insuficiente publicidade do acordo e do conseqüente 
despreparo dos consumidores para se adequarem à nova medida, o PROCON e o Mi-
nistério Público do Estado de São Paulo firmaram um Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) com a APAS, para que os supermercados continuassem a fornecer as 
sacolas plásticas gratuitamente por mais 60 (sessenta) dias. Nesse período, também 
deveriam os estabelecimentos informar aos consumidores, previa e ostensivamente, 
que não mais seriam fornecidas as sacolas descartáveis.

A pressão dos meios de comunicação contra o acordo, notadamente nas rá-
dios, tem incitado parcela da população a exigir sacolas e a parar de frequentar os es-
tabelecimentos que não as estão distribuindo. Sob o argumento da tutela do consumidor, 
há até mesmo candidato que disputará a prefeitura da cidade de São Paulo fazendo 
desta luta a bandeira de sua campanha eleitoral nas redes sociais da internet. 

Além disso, algumas cidades do interior paulista já estão produzindo leis que 
obrigam os estabelecimentos a fornecerem sacolas gratuitamente aos consumidores. 
O Município de Franca foi o primeiro a aprovar referida lei e já constam nos jornais 
inúmeros outros seguindo a mesma iniciativa. 

Apesar da celeuma instaurada em todo o Estado, não é a pretensão do presen-
te artigo a discussão dos argumentos pró e contra o acordo celebrado pela APAS, 
menos ainda os demais questionamentos levantados pela mídia, a exemplo do suposto 
enriquecimento dos donos dos supermercados que incluíam os custos das sacolas nos 
preços dos produtos.

Todavia, fato que nos parece relevante é o de que a proibição das sacolas está 
amparada num simples acordo, sendo certo que tal instrumento carece de força jurídi-
co-coercitiva. E justamente diante desta precariedade, a qualquer momento os super-
mercados poderão voltar a distribuir gratuitamente as sacolas plásticas.

Nesse contexto, de maior relevância nos parece o estudo das competências 
constitucionais para avaliar a possibilidade dos Municípios editarem leis proibindo a 
distribuição de sacolas plásticas, como feito pela cidade de São Paulo e por inúmeras 
outras municipalidades. Para tentar solucionar este questionamento, importante se faz 
a análise da distribuição das competências legislativas na Constituição Federal, mor-
mente àquelas relacionadas aos temas de proteção do meio ambiente.

3. a rEPartiçÃo da CoMPEtênCia aMbiEntal na 
ConstituiçÃo FEdEral 

A Constituição Federal dividiu as competências da Federação entre os seus 
três níveis de entes federados: União, Estados e Municípios. O fundamento desta par-
tilha de poder seria facilitar o adequado exercício das atribuições da República Fede-
rativa do Brasil para com os seus cidadãos. Assim, a repartição de competência seria 
a espinha dorsal do federalismo, garantindo ao mesmo tempo a autonomia dos entes 
federativos e o equilíbrio da federação. 
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No entanto, conforme recorda Paulo de Bessa Antunes1, “a regra de ouro da 
nossa Federação tornou-se a de que a União cumpre um papel hegemônico na ativi-
dade legislativa em todos os níveis”, reduzindo os Estados e Municípios “a papéis 
praticamente insignificantes”2. Apesar de ainda haver o monopólio da União para a 
edição de leis sobre alguns aspectos relacionados diretamente com o meio ambiente, 
como água, energia, recursos minerais etc, não se pode negar que essa privatividade 
foi amenizada em muitos outros aspectos ambientais.

De maneira inovadora, a Constituição Federal de 1988 buscou imprimir for-
ça ao pacto federativo, invertendo esta tendência centralizadora verificada desde a 
proclamação da República Federativa. E para assegurar a autonomia das entidades 
federativas, buscou-se fazer uma repartição mais equânime das competências, tanto 
das administrativas quanto das legislativas. Referido tratamento constitucional mere-
ce ser devidamente estudado para se poder chegar a uma conclusão acerca da possibi-
lidade do ente municipal criar leis mais protetivas ao meio ambiente.

De maneira sintética, pode-se verificar que a Constituição Cidadã adotou um 
sistema complexo de distribuição de competências, baseado no critério da predomi-
nância do interesse, segundo o qual a União teria competência sobre as matérias de 
interesse nacional, os Estados sobre as de interesse regional e os Municípios sobre os 
assuntos de interesse local.

Em que pese o esforço encetado nessa busca de equilíbrio, José Afonso da 
Silva3 pondera que “São notórias as dificuldades quanto a saber que matérias devem 
ser entregues à competência da União, quais as que competirão aos Estados e quais 
as que se indicarão aos Municípios”. Isso porque está cada vez mais difícil estabele-
cer uma grande diferenciação entre o que seria de interesse nacional, regional ou local.

Na seara ambiental, as dificuldades parecem ser ainda maiores, pois a quali-
dade do meio ambiente afeta a cada um e a todos indistintamente. Por isso, buscar-se-
á demonstrar que a melhor solução para os problemas ambientais somente será 
encontrada com a atuação conjunta dos três entes federados. A Constituição Federal 
adota tal entendimento em seu artigo 225, pois impôs ao “Poder Público” o dever de 
defender o meio ambiente, expressão esta que abarca todos os entes.

Na divisão da competência material ou administrativa, o artigo 23 da Carta 
Magna determinou a tutela comum de todos os entes públicos para “proteger o meio 
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”, bem como para “pre-
servar as florestas, a fauna e a flora”. Referida atribuição certamente inclui a atuação 
do ente municipal, que precisará produzir normas locais para cumprir a contento seu 
mister. A possibilidade de esta legislação do Município prever restrições adicionais, 
chegando até mesmo a contrariar legislações estaduais e federais mais permissivas, 
será mais bem desenvolvida no capítulo seguinte.  

1 ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e Competências Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2007. p. 160.
2 Ob. Cit., pag. 160
3 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores. 2008. 
30ª edição. p. 477.
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Já no que concerne à divisão constitucional das competências legislativas, o 
artigo 24 da Constituição prevê a concorrência da União e dos Estados para produzi-
rem leis sobre direito urbanístico, proteção do meio ambiente e controle da poluição.

De acordo com José Afonso da Silva4, esta competência concorrente é defi-
nida como a “possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto ou matéria por mais 
de uma entidade federativa” com primazia da União para a fixação de normas gerais 
e a necessidade dos Estados de suplementarem referidas normas. Já a previsão de su-
plementação realizada pelos Municípios se encontra no artigo 30, inciso II, da Cons-
tituição Federal.  O mesmo autor define estas suplementações como “o poder de 
formular normas que desdobrem o conteúdo dos princípios ou normas gerais ou que 
supram a ausência ou omissão destas”5.

Assim, aguarda-se que a União produza normas ambientais que sejam de 
interesse geral para o país, não esgotando completamente um determinado assunto. 
Caso inexista lei federal sobre determinada matéria, os demais entes poderão suprir a 
falta da norma exercendo a competência legislativa plena, de modo a produzir normas 
gerais válidas em seus territórios. 

Desse modo, pode-se concluir que na produção de leis para proteger o meio 
ambiente, enquanto a União deverá prioritariamente estabelecer os princípios, as dire-
trizes, as regras nacionais uniformemente aplicáveis, os Estados e Municípios farão a 
suplementação dessas normas gerais, na medida de seus interesses. 

Ocorre que, em que pese a divisão teórica entre normas gerais e normas específi-
cas estar bem delineada, o subjetivismo do intérprete sempre será decisivo quando da aná-
lise de legislação que pertença a uma zona cinzenta, indeterminada. Por isso, inevitáveis 
serão os conflitos de competência, notadamente nas legislações ambientais. Para a resolu-
ção de tais demandas, espera-se que o Poder Judiciário esteja preparado para, concomitan-
temente, assegurar o equilíbrio federativo e a necessária proteção do meio ambiente. 

Algumas das Ações Diretas de Inconstitucionalidades contra leis municipais 
e até estaduais que buscaram tutelar o meio ambiente de maneira mais protetiva serão 
analisadas nos capítulos seguintes, notadamente para se verificar como os Tribunais 
vêm decidindo tais questões. 

No entanto, antes de passar para a análise dos precedentes que estiveram ou 
ainda estão sub judice, buscar-se-á demonstrar os fundamentos da possibilidade dos 
Municípios exercerem a competência legislativa em matéria ambiental.  

4. o PrinCÍPio da subsidiariEdadE E a 
CoMPEtênCia do MuniCÍPio Para lEGislar 
sobrE MEio aMbiEntE

Como visto, a Constituição Federal de 1988 instituiu uma federação em três 
níveis, incluindo também o Município como um de seus entes federados. Referido 

4 Ob. Cit. p. 481
5 Ob. Cit. p. 481
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modelo, apesar de único no mundo, segue uma tendência global de garantir maior 
autonomia aos entes locais. Diante do cenário de crise ecológica que hoje vivencia-
mos, aguarda-se que do nível local partam as ações mais eficazes, principalmente 
quanto aos problemas ambientais e urbanísticos enfrentados. A expressão “Think Glo-
bal, Act Local” (“Pensar Globalmente, Agir Localmente”) já está consagrada nacional 
e internacionalmente entre os ambientalistas.

Nesse sentido fundamenta-se o princípio da subsidiariedade, segundo o qual 
o ente federativo superior só deve atuar se o ente inferior não estiver em condições 
adequadas de exercê-las eficazmente. Assim, a idéia do princípio seria privilegiar a 
atuação do Município, sob o fundamento de que estando mais próximo dos cidadãos, 
poderia garantir mais efetividade aos anseios da sociedade.

Em matéria ambiental, sendo o ente local o maior conhecedor de sua realida-
de interna, poderia buscar materializar tais ideais com a produção de leis mais prote-
tivas aos bens ambientais locais. Conhecendo perfeitamente a realidade de seu 
território, poderia dar um tratamento mais restritivo a certas questões ambientais que 
afetam mais diretamente seus munícipes.

Somente com a formulação de políticas públicas ambientais bem estrutura-
das poder-se-á implementar um meio ambiente ecologicamente equilibrado que pro-
porcione a tão almejada sadia qualidade de vida. E por estar mais próximo dos 
cidadãos, o Município encontra-se mais apto a buscar soluções adequadas para os 
problemas ambientais que afligem o meio local. 

Conforme já adiantado na introdução, deve-se tomar cuidado para que não 
haja o desvirtuamento dos ideais do princípio da subsidiariedade quando relacionado 
com a proteção ambiental. Isto porque, conforme já assentado na doutrina ambienta-
lista, propugna-se a atuação legislativa dos entes inferiores para aumentar a tutela do 
meio ambiente, mas nunca para diminuí-la. Essa ressalva é importante para não se 
permitir as tentativas de alguns Municípios e até Estados da Federação que buscaram 
suprimir os pisos mínimos de proteção ambiental estabelecidos pela União.

Ora, não se pode aceitar que interesses meramente econômicos, normalmen-
te buscando aumentar as áreas destinadas à agropecuária, desconsiderem o mínimo da 
proteção ambiental garantida por lei federal. Como é sabido, as áreas protegidas por 
lei federal têm certas finalidades específicas. Por exemplo, conforme estabelecido no 
Código Florestal, as áreas de preservação permanente buscam “preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo, assegurar o bem-estar das populações humanas”; já a 
instituição da reserva legal seria necessária “ao uso sustentável dos recursos naturais, 
à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversi-
dade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas” (art. 1º, §2º, II e III da Lei 
4.771/65).

A proteção uniforme dessas áreas protegidas não poderiam sofrer minimiza-
ções locais, haja vista que a lei nacional buscou estabelecer os patamares mínimos de 
proteção. O que aqui se advoga, portanto, seria a possibilidade dos demais entes fede-
rados, buscando atender suas peculiaridades locais, aumentar os referenciais básicos 
estabelecidos na lei federal.
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E para se valerem da edição de tais leis, os Municípios precisam amparar sua 
atividade legiferante na competência legislativa recebida pelo artigo 30, incisos I e II, 
bem como na competência material comum do artigo 23, ambos da Constituição Federal.

Alguns doutrinadores chegaram a afirmar que o Município não poderia legis-
lar a respeito de meio ambiente, pois esta matéria estaria expressa tão somente no ar-
tigo 24 da Carta Magna, que se refere à União e aos Estados. Como lembra Edis 
Milaré6, a falta do Município na competência legislativa concorrente do artigo 24 
“levaria muitos à conclusão precipitada de que ele não teria competência normativa 
na matéria”. No entanto, o autor complementa demonstrando que “Levado ao pé da 
letra tal entendimento, chegar-se-ia ao absurdo de sustentar também que ele não tem 
competência para legislar sobre urbanismo, por ser matéria de competência concor-
rente incluído no art. 24. É evidente o disparate!” 

Por isso, de suma relevância será extrair o conteúdo ambiental das competên-
cias legislativas municipais expressas no artigo 30 da Constituição Federal. In verbis: 
“Art. 30 – Compete aos Municípios: I – legislar sobre assuntos de interesse local; II- 
suplementar a legislação federal e estadual no que couber”.

Com relação ao primeiro inciso, deverá ser entendido exatamente o que se-
riam esses assuntos de interesse local. De modo geral, não é tarefa fácil a definição do 
que seria um interesse meramente local. Em matéria ambiental, tal dificuldade parece 
ser muito maior, haja vista que a preservação ambiental é ao mesmo tempo do interes-
se de cada um dos indivíduos, e também eminentemente abrangente, sem restrição a 
um determinado espaço ou território.

De acordo com a doutrina majoritária, interesses locais não seriam aqueles 
privativos e exclusivamente do Município, haja vista que se assim fosse, bem delimi-
tado ficaria tal matéria. Deve-se buscar verificar a predominância do interesse local, 
do Município, sobre o interesse regional do Estado e nacional da União.

Uma alternativa para tentar melhor enquadrar tais interesses locais seria a 
utilização do método negativo, isto é, verificar aqueles assuntos que, por sua natureza, 
transpassam o âmbito do Município. Como exemplo, temos as telecomunicações, o 
serviço postal, o sistema estatístico, a propaganda comercial, entre outros. Retirados 
estes, poderia ficar mais fácil pensar nos assuntos de interesse local, como aqueles que 
não sejam de âmbito nacional ou regional, sobrando somente aqueles que direta e 
imediatamente afetem a comunidade.

Em Ações Diretas de Inconstitucionalidades e similares, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu que competiria ao Município legislar sobre diversos assuntos consi-
derados locais. A título exemplificativo pode-se citar: i) direito à meia passagem aos 
estudantes, nos transportes coletivos municipais; ii) medidas de conforto e segurança 
aos usuários de bancos, como fornecimento de cadeiras de espera e bebedouros, bem 
como instalação de portas eletrônicas e câmaras filmadoras; iii) limite de tempo de 

6 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. A Repartição de Competências na Constituição Brasileira de 1988. 
Tese de Doutoramente defendida pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob orientação 
do Professor Doutor Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Janeiro de 1991. p. 214.



195Teses	de	Estudantes	de	Pós-graduação/	PhD	and	Master	Studentsʹ	Papers 

esfera em fila dos cartórios localizados no seu respectivo território; e iv) horário de 
funcionamento do comércio local, como o das farmácias. Quanto a este último, depois 
de reiteradas decisões no mesmo sentido foi editada a Súmula 645 do STF, prevendo 
que: “é competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabeleci-
mento comercial.”

A possibilidade de o Município editar leis e atos normativos para equalizar 
os problemas de ordem local parece se tratar de uma incumbência constitucional que 
veio para homenagear o princípio da democracia, da participação popular e, sobretu-
do, da cidadania.

A controvérsia maior, no entanto, parece estar relacionada àquelas questões 
que envolvem interesses locais e nacionais ao mesmo tempo. Nesses casos, no qual a 
defesa do meio ambiente certamente se insere, fica difícil de se estabelecer qual o in-
teresse que deveria predominar. Daí as críticas da doutrina ao uso exclusivo do critério 
da predominância do interesse para embasar a repartição das competências constitu-
cionais. Justamente por ele não resolver os problemas da distribuição de competências 
em matérias complexas, como a ambiental, passou-se a reivindicar sua aplicação em 
conjunto com o princípio da subsidiariedade, possibilitando a inserção da lei munici-
pal no ordenamento jurídico. Desse modo, deve-se buscar a aplicação tanto das nor-
mas federais e estaduais quanto das municipais, e, uma vez observada a legislação 
mais rigorosa, automaticamente estar-se-á aplicando os demais comandos normativos.

No caso específico da proibição das sacolas plásticas pelo Município de São 
Paulo, parece-nos que a medida foi devidamente justificada em razão dos sérios proble-
mas ambientais causados por elas na cidade, notadamente os relacionados às enchentes. 
A municipalidade agiu bem buscando atacar esse grave problema sanitário-ambiental, 
que sabidamente causa inúmeros estragos à cidade, intensifica a proliferação de doen-
ças, destrói moradias de famílias carentes, entre outros efeitos adversos. Por isso, con-
juntamente com a construção de largos piscinões, limpeza de córregos e melhoria do 
sistema de saneamento da cidade, a proibição das sacolas foi mais uma medida louvável 
em prol do interesse local e em favor dos munícipes paulistanos.

Superada a questão do interesse local, de maior dificuldade se mostrará a 
análise do inciso II do artigo 30 da Constituição, referente à suplementação da legis-
lação federal e estadual no que couber. Pela leitura deste dispositivo, pode-se vislum-
brar a imposição de certas limitações ao poder legislativo municipal.

Referidos limites parecem estar evidentes na expressão “no que couber” do 
referido inciso. Diante da literalidade da norma constitucional, grande parte da doutri-
na defende que os Municípios só poderiam criar leis ambientais que não contrariassem 
os parâmetros fixados pela União ou Estados.

Por isso, tais doutrinadores falam de uma verdadeira “fidelidade federal/es-
tadual” com relação a tais normas ambientais dos municípios. Diante disso, primeira-
mente pode-se pensar uma competência suplementar dos municípios, sendo exercida 
sempre em concordância com as normas gerais da União e com as normas estaduais 
correspondentes. Essa correlação busca evitar que o território nacional se transforme 
num conjunto de ilhas, perdendo a unidade da Nação e possibilitando que interesses 
protecionistas criem barreiras comerciais indesejáveis.
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O cerne da discórdia, portanto, está relacionada à possibilidade da suplemen-
tação da norma federal e estadual ser tão restritiva que acabaria por contrariar as nor-
mas gerais fixadas. Preocupada com a produção e circulação de bens, Fernanda Dias 
Menezes Almeida7 entende que os Estado e Municípios poderiam suplementar e “até 
mesmo estabelecer como obrigatória a observância de determinadas cautelas e pro-
vidências na comercialização do produto. Não porém vedá-la, quando a União (...) 
tiver liberado o produto”. (p. 214)

Outros problemas levantados pela doutrina seria a possibilidade de graves 
prejuízos para as empresas atingidas e o consequente desemprego repentino para os 
trabalhadores desse setor. Por isso, Paulo de Bessa Antunes8 afirmou: “é necessário 
que sejam estabelecidos mecanismos capazes de assegurar, se for o caso, a substitui-
ção do produto de forma gradativa, de modo que os impactos sobre a atividade eco-
nômica não gerem externalidades piores do que as que se deseja combater.(p. 231)  
Concluindo a respeito da precisão com a qual devem ser feitas as leis ambientais, o 
autor aduz que elas devem “levar em consideração vários fatores: (i) boa técnica ju-
rídica, (ii) informação técnica e científica adequada e (iii) viabilidade econômico-fi-
nanceira”.

Todas essas preocupações certamente devem ser levadas em conta quando da 
produção legislativa suplementar do ente municipal. O ente local deve buscar não só 
a proteção da qualidade ambiental de seu território, como também não causar grava-
mes sociais e econômicos indesejáveis por todos os munícipes.

Todavia, sabendo da importância de regras ambientais mais protetivas em 
certas localidades específicas, bem como de que seria impossível à normatização geral 
da União alcançar tais “detalhes” nacionalmente considerados, não se pode extirpar 
sumariamente do ordenamento as leis locais, antes de se fazer uma análise do mérito 
das mesmas.

Isto porque, embora exista legislação mal intencionada, visando, por exem-
plo, proteger os mercados locais de certos produtos ou atividades comerciais, isso não 
pode servir de desculpa para execrarmos todas as legislações municipais ambiental-
mente mais restritivas.   

Por isso, ao invés de privilegiar “de olhos vendados” a norma Federal ou 
Estadual em matéria ambiental, poder-se-ia pensar na resolução de um conflito de 
normas com a prevalência da lei que for mais benéfica em relação à natureza, desde 
que esta tenha levado em consideração as preocupações acima discutidas. 

Além disso, quando uma lei municipal e outra estadual/federal divergirem a 
respeito da proteção do meio ambiente, muito provavelmente estar-se-á diante de um 
caso concreto no qual ainda há dúvidas sobre a possibilidade ou não da atividade ou 
produto serem danosos ao ambiente. Nesse caso, parece prudente a aplicação do prin-
cípio da precaução, que é utilizado justamente nas situações em que a lesividade am-
biental não está pacificada. 

7  ANTUNES, Paulo de Bessa. Ob. Cit. pp. 231 e 305.
8  ANTUNES, Paulo de Bessa. Ob. Cit. p. 112
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Aplicando tal solução, busca-se impedir que o dano ambiental ocorra, ainda 
que haja somente uma possibilidade de tal dano. Nesse viés, a utilização da legislação 
ambiental mais restritiva parece que melhor se coaduna com a hermenêutica do direi-
to ambiental. Nesse sentido, inclusive, é a Lei federal nº 7.661/98, que estabelece ex-
pressamente em seu §2º do artigo 5º a prevalência das disposições de natureza mais 
restritiva dos Estados e Municípios.

Por fim, se tais argumentos não bastassem para justificar a competência do 
ente municipal para legislar em favor do meio ambiente, ainda não se pode olvidar que 
ao Município também foi dada a competência material de “proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas”, conforme artigo, 23, inciso VI 
da Constituição Federal. E para poder exercer tal comando constitucional a contento, 
imperiosa se faz a possibilidade de normatização de tais matérias pelo ente municipal.

De acordo com a sempre lembrada doutrina de Paulo de Bessa Antunes9, 
“seria incorreto e insensato dizer-se que os Municípios não têm competência legisla-
tiva em matéria ambiental, visto que teriam que abrir mão de sua autonomia consti-
tucional para cumprir os próprios mandamentos constitucionais.” Se a Constituição 
Federal conferiu uma finalidade específica ao órgão municipal, certamente está lhe 
atribuindo conjuntamente os meios necessários para a consecução desta finalidade. 

A obrigação de cuidar do meio ambiente traz em si a possibilidade da produção 
de leis para exercer adequadamente este cuidado, e foi justamente sob esta perspectiva 
que o Município de São Paulo proibiu a utilização das sacolas plásticas em sua cidade. 
Além disso, um ponto favorável a esta lei seria a de que não há norma geral da União nem 
do Estado regulamentando especificamente a matéria, de modo que nem contrariedade 
com norma dos entes superiores existe. No mais, a lei municipal não está proibindo a 
realização de uma atividade, mas tão somente impondo uma adequação da mesma, haja 
vista que o setor desse ramo industrial terá que se adequar para produzir embalagens 
reutilizáveis, sacolas de matéria orgânica ou de substâncias degradáveis, entre outras al-
ternativas. A combinação de tais fatores não deixa dúvidas quanto à constitucionalidade 
e viabilidade da norma paulistana, que na verdade está buscando reduzir os impactos 
ambientais com o fim de implementar a sustentabilidade urbana na cidade.

5. PrECEdEntEs rElaCionados À ProibiçÃo 
das saColas

A discussão das competências constitucionais entre os entes federados, nota-
damente àquelas relacionadas a normas de proteção ao meio ambiente e à saúde públi-
ca, está amplamente difundida em nossos tribunais. Em razão dessa difusão, bem 
como considerando a limitação de espaço inerente a este artigo, somente serão anali-
sados os mais importantes precedentes relacionados ao tema central, bem como serão 
mencionados apenas os principais argumentos utilizados no debate.

9 ADIN nº 0121455-49.2011.8.26.0000
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Um dos casos que mais levantou a discussão do judiciário paulista nos últi-
mos anos corresponde à possibilidade dos Municípios proibirem a queima da palha da 
cana-de-açúcar em seus territórios. Já outros municípios e até alguns Estados-mem-
bros proibiram a circulação de amianto, a extração de determinados minérios ou até a 
utilização de certos agrotóxicos em seus territórios. Na própria capital bandeirante, foi 
promulgada lei vedando os “outdoors” na cidade, em razão da poluição visual causa-
da. Já o Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Paraná impuseram sérias restri-
ções ao consumo de tabaco nos estabelecimentos fechados. 

Todas essas leis, entre inúmeras outras de conteúdos semelhantes, mostram a 
importância e a atualidade do debate aqui apresentado. Apesar da importância de cada 
uma dessas discussões no cenário urbano, nenhum desses temas tem gerado tanta polê-
mica recentemente quanto à proibição da distribuição das sacolas plásticas em São Paulo.

Inúmeros Municípios e Estados já aprovaram leis semelhantes a da capital 
paulista, como Belo Horizonte, Curitiba, Sorocaba, Londrina, Santos, Jundiaí, Teresi-
na, Guarulhos etc. representando os primeiros, e Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte etc. representando os segundos. Em São Paulo, após 
a suspensão da eficácia da lei via ADI, a não distribuição das sacolas plásticas restou 
assentada tão somente no acordo da APAS (Associação Paulista de Supermercados). 
No entanto, a argumentação jurídica mais utilizada para embasar a reação da popula-
ção contra o acordo está amparada no fato de não haver lei vigente que proíba a distri-
buição das sacolas. A insegurança da permanência desse cenário é patente, de modo 
que não se sabe se daqui a alguns dias ou semanas os supermercados voltarão a distri-
buí-las. E caso isso ocorra, faltará um instrumento normativo-coercitivo para obrigá-
los a cessar tal prática.

Como adiantado nos primeiros capítulos, a interpretação dos magistrados 
sobre a repartição constitucional das competências ambientais entre os entes federa-
dos ainda é um dos maiores óbices – senão o principal – para a vigência de normas 
municipais mais protetivas ao meio ambiente local. Por isso, ao invés de aceitarmos 
pacificamente o posicionamento conservador predominante no Tribunal de Justiça de 
São Paulo, imprescindível se faz a análise dos argumentos utilizados para declarar a 
(in)constitucionalidade de leis semelhantes. 

De nada adianta a criatividade e bom senso do Poder Legislativo local para o 
tratamento das questões ambientais se o correspondente Judiciário nulifica os efeitos 
de suas leis. No caso do julgamento liminar da lei que proibiu a distribuição e venda 
das sacolas plásticas em São Paulo, já era esperada a suspensão da eficácia da norma. 
Isto porque o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo já havia declarado a 
inconstitucionalidade de inúmeras outras leis semelhantes provenientes de outras mu-
nicipalidades. 

Na ADI referente à proibição das sacolas no Município de São José do Rio 
Preto, por exemplo, o voto divergente do Des. Renato Naline10 criticou esta posição do 

10 ADIN nº 0121455-49.2011.8.26.0000
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órgão bandeirante: “A regra neste Colegiado tem sido fulminar de inconstitucionali-
dade a quase totalidade de atos normativos produzidos pelo Parlamento local (...) 
Cabe indagar: quais interesses atenderia a extração da norma do ordenamento? Cer-
tamente não o interesse difuso e coletivo de todos os munícipes, hoje beneficiados 
pelo saudável protagonismo de seus legisladores”.

Dentre os principais argumentos utilizados para se rechaçar a atividade legi-
ferante do Município, destaca-se a suposta usurpação da competência da União e dos 
Estados pelos entes municipais. Segundo esse entendimento, a norma municipal deve-
ria tão somente suplementar a legislação federal e estadual no que couber, de modo 
restrito, sem jamais proibir algo permitido pelos entes hierarquicamente superiores. 

Busca-se, assim, evitar a disparidade de legislação, ou seja, a permissão de 
um produto ou atividade num município e a proibição noutro. Defendem que seria 
necessária a uniformização das práticas dos municípios, de modo que se para a defesa 
do meio ambiente fosse necessário, por exemplo, a proibição das sacolas plásticas, a 
União poderia editar tal lei. O que o Município não poderia, a pretexto de exercer a 
sua competência supletiva ou complementar, legislar sobre Direito Ambiental com 
inobservância dos princípios gerais e das diretrizes fixadas pela União Federal e pelo 
Estado-membro. Na prática, alegam que o Município até poderia elaborar algumas 
leis de caráter ambiental, mas sempre dentro dos parâmetros traçados em lei federal 
ou estadual, nunca lhe sendo lícito inovar. 

No Supremo Tribunal Federal, os referidos argumentos foram suficientes para 
cercear a competência dos entes federados menores em relação às normas federais. Um 
caso muito significativo, do qual podemos extrair inúmeros argumentos válidos, se deu 
quando do julgamento da Medida Cautelar em ADI nº 3.937-7 SP, referente a Lei Estadu-
al de São Paulo que proibiu a comercialização e circulação de amianto em seu território.

Na linha do acima exposto, a Ministra Ellen Gracie proferiu seu voto no 
sentido de que a lei estadual impugnada contrariava a norma geral da União, de modo 
que estaria extrapolando sua competência complementar. Segundo a magistrada, a lei 
estadual deveria se restringir ao preenchimento de lacunas deixadas pela legislação 
federal, mas nunca poderia dispor diametralmente contra esta. Nesse sentido, concluiu 
que por já existir legislação federal sobre a matéria, haveria vício formal de invasão 
de competência legislativa da norma da União, haja vista que a lei estadual tentava 
nulificar os efeitos da norma superior.

Além desse argumento jurídico-constitucional, a ministra entendeu que o 
STF não deveria ser palco para discussão acerca dos malefícios ambientais de ativida-
des ou produtos, devendo a Corte se manifestar tão somente com relação à adequação 
da lei a Constituição Federal. Por isso, alegou que caberia à academia de ciência, e não 
ao STF, decidir sobre a nocividade de produtos. 

Além desses argumentos, extrai-se dos demais votos de alguns ministros do 
Supremo o entendimento de que as leis estaduais e municipais proibitivas do amianto 
estariam violando a regra geral da lei federal que o admite. Como exemplo, utilizaram 
os precedentes da ADI 2.396/03 MS, ADI 2.656/03 SP, ADI 3.356/05 PE, as quais 
foram julgadas procedentes sob o argumento de que os entes federativos não poderiam 
violar a regra geral já estabelecida pela lei federal.
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No entanto, o mesmo julgamento deste caso representou um marco na dis-
cussão acerca da repartição de competência ambiental, sendo o primeiro grande pre-
cedente do Supremo contra o entendimento majoritário dos tribunais do Brasil, 
inclusive do próprio STF. Após intensa discussão no âmbito do Pretório Excelso, por 
7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal declarou que a suplementação da lei federal 
pode ser mais restritiva a ponto de até proibir certas matérias ou substâncias que se-
riam prejudiciais à saúde da população e ao meio ambiente.

Assim, autorizou-se a manutenção da vigência da Lei Estadual nº 
12.684/2007, que proibia o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou 
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto, previsão esta que es-
tava diametralmente oposta à Lei Federal nº 9.055/95, a qual autoriza o uso do amian-
to “crisotila” em todo o território nacional.

Apesar do mérito desta ADI ainda estar pendente de julgamento, pela leitura 
dos votos lavrados pelos Ministros no julgamento da medida cautelar, pode-se inferir 
que o atual posicionamento foi adotado após longa e refletida discussão. Aguarda-se 
que esse novo entendimento seja mantido e adotado em casos semelhantes, prestigian-
do a autonomia legislativa dos Estados e Municípios.

Assim, espera-se que os demais Tribunais adotem esta tese ora vencedora e 
já consagrada na doutrina ambientalista, de que a lei federal criaria um piso mínimo 
de proteção ao meio ambiente, reservando aos demais entes da federação a possibili-
dade de criarem leis mais protetivas. Caso prevaleça tal posição, estar-se-á prestigian-
do um federalismo efetivo com ampla liberdade para os entes integrantes, bem como 
abrindo uma grande possibilidade de avanço na proteção ambiental do país.

Esse caso veio responder às críticas de que os julgadores se atentavam tão 
somente aos aspectos formais da legislação sub judice, não levando em consideração 
o direito material que se busca tutelar por meio da norma. Quando se trata de meio 
ambiente e de saúde da população, não poderia um julgamento desse se ater aos tecni-
cismos jurídicos, esquecendo-se dos bens jurídicos envolvidos. A repercussão da de-
cisão no mundo fenomenológico se mostra tão importante quanto a própria discussão 
envolvida no caso concreto.

Assim, pode-se vislumbrar o aparecimento de uma nova hermenêutica da 
repartição de competências constitucionais, demonstrando a necessidade de uma revi-
são da lógica jurídico-argumentativa até então dominante. Aguarda-se que a tese de 
que os Municípios possam editar leis mais protetivas ao meio ambiente prevaleça, 
para que seja possível a continuação dessas bem vindas leis que tem sido aprovadas 
em diversas localidades.

Pode-se concluir, assim, que a proibição das sacolas plásticas feita por lei 
municipal se mostra em completa harmonia com a Constituição Federal, haja vista 
que a proteção do meio ambiente e a garantia da saúde é direito de todos e dever do 
Estado. Somente poderá ser alcançada a adequada tutela do meio ambiente se houver 
a conjugação de esforços da União, dos Estados e Municípios. Como visto, a União 
deve assegurar os patamares nacionais mínimos de proteção do meio ambiente, en-
quanto os Estados e Municípios devem suplementar tais leis aumentando a restrição 
federal, sempre que entenderem necessário. Em caso de controvérsia, caberá ao Poder 
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Judiciário resolver o litígio em prol do equilíbrio federativo e da preservação dos va-
lores ambientais. Somente esse salutar equilíbrio federativo garantirá autonomia aos 
entes locais e, ao mesmo tempo, a necessária proteção do meio ambiente e da saúde 
da população. 

7. ConClusÃo

7.1 Neste artigo, foi discutida a competência dos municípios no tocante à 
edição de leis mais protetivas do meio ambiente, a partir do caso da proibição 
das sacolas plásticas nos supermercados da Capital Paulista. Para tanto, de-
senvolveu-se uma análise do papel do município como ente da Federação, 
segundo a Constituição Cidadã de 1988.

7.2 Assim, foi feito um relato da proibição das sacolas plásticas do município 
de São Paulo, a partir das pressões de diversos setores da sociedade civil, 
especialmente dos ambientalistas, e decorrente sensibilização da Câmara 
Municipal. Foram narradas também resistências à lei e acordo entre o MP, o 
PROCON e a APAS.

7.3 Como fundamentação teórica, foram analisados artigos da Constituição 
Federal, com ênfase na divisão de competências entre os três níveis de entes 
federados – União, Estados e Municípios – assim como foi desenvolvida 
análise de artigos que dizem respeito à proteção do meio ambiente.

7.4 Discorreu-se sobre o princípio da subsidiariedade e a competência dos 
municípios para legislar sobre meio ambiente, reconhecendo-se controvér-
sias e dificuldades teóricas, mas acentuando-se a relevância e a necessidade 
de relações complementares entre as leis municipais e as leis federais e esta-
duais.

7.5 Após a análise dos precedentes mais importantes relacionados ao tema da 
proibição das sacolas plásticas, concluiu-se que a legislação ambiental dos 
municípios está ajudando a criar um novo pacto federativo em prol da susten-
tabilidade urbana no Brasil.
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1. introduçÃo

Hodiernamente, são observados eventos climáticos extremos no planeta ter-
ra, neste sentido a comunidade científica após muitas discussões concluiu que entre 
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outros fatores, as ações antropogênicas, contribuem sobremaneira com o aumento dos 
gases de efeito estufa na atmosfera resultando na ilação do aquecimento global e mu-
dança do clima.

De acordo com esta realidade, os países têm concentrado seus esforços, para 
resolver este problema, vários acordos já foram realizados no âmbito dos Tratados e 
Convenções internacionais, com a finalidade de mitigar a emissão de GEE na atmos-
fera e de adaptação aos efeitos causados pela mudança do clima.

 As consequências motivadas pela mudança do clima, variam desde alteração 
do regime das chuvas, enchentes, escassez de água potável, elevação do nível do mar, 
e outros resultando nos mais diversos prejuízos para a humanidade e o meio ambiente. 
As emissões de GEE provenientes das florestas também são preocupantes, haja vista 
o grande desflorestamento no território dos países em desenvolvimento, o problema já 
é objeto de debate nas Conferências e encontros internacionais, com o escopo de se 
encontrar uma solução para as emissões de carbono das florestas.

Entre os mecanismos criados no bojo dos debates internacionais para atenuar 
a mudança do clima, surge o REDD com o escopo de mitigar essas emissões oriundas 
das florestas, através do desmatamento evitado.

O REED deve desenvolver ações para redução de emissões provenientes do 
desmatamento e da degradação florestal nos países em desenvolvimento.

Sabemos que o Brasil é um grande emissor de GEE por meio do desmata-
mento de suas florestas, neste seguimento, a implantação deste mecanismo nas flores-
tas brasileiras, especialmente nas florestas públicas será uma ferramenta importante 
para a gestão destas florestas, se forem observados os dispositivos normativos e a 
doutrina pátria. 

2. HistÓriCo E nECEssidadE dE CoMbatEr o 
aQuECiMEnto Global

A preocupação com o meio ambiente remonta à década de 70, com o primei-
ro alerta sobre a necessidade de coibir toda ação predatória e lesiva ao meio ambiente, 
realizado pela ONU, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Hu-
mano, na cidade de Estocolmo, em 1972. 

 Neste sentido, a comunidade científica tem observado evidências sobre alte-
rações de origem antrópica no clima da terra em função da constatação do aumento da 
concentração de GEE na atmosfera. Vale lembrar, que o dano ambiental pode ser 
transfronteiriço e afetar vários territórios, assim, por sua vez, a mudança do clima é 
caracterizada pela transnacionalização e globalização dos danos3. Neste escopo, em 
1979, a cidade de Genebra, sediou a primeira Conferência Mundial sobre o Clima, o 
encontro reconheceu que a gravidade da mudança do clima é de interesse global.  
No contexto hodierno, é consenso científico que vivenciamos as mudanças climáticas 

3  WEYERMULLER, André Rafael. Direito Ambiental e Aquecimento Global. Editora Atlas, 2010.
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em função do fenômeno do aquecimento global provocado pelo aumento da concen-
tração dos gases de efeito estufa4na atmosfera terrestre.

O aumento dos GEE5 na atmosfera provoca maior retenção da radiação solar que 
deveria voltar para o espaço, pois, formam uma película entre a atmosfera e o espaço, 
consequentemente aumenta a capacidade da atmosfera de absorvição de irradiação infra-
vermelha, causando maior retenção de calor, e o aumento de temperatura, favorecendo o 
aquecimento global. Esse acúmulo de energia na atmosfera fará com que o clima se ajuste 
de alguma forma para liberar essa energia excedente, esse ajuste ensejará mudanças do 
clima6. Neste diapasão, o aumento da concentração de CO² na atmosfera está ligado ao 
início da Revolução Industrial, haja vista o uso do carvão mineral e do petróleo como 
fontes de energia utilizadas em larga escala 7. Atualmente, as principais emissões antrópi-
cas são originadas pela queima de combustíveis fósseis, mudanças no uso do solo e o 
desmatamento nas regiões tropicais. A preocupação com as questões ambientais, levou a 
Assembléia Geral da ONU a criar a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento presidida por Gro Harlem Brundtland, responsável  pela  elaboração do Relatório 
Brundtland ou Nosso Futuro Comum (Our Common Future), o documento enfatizou pro-
blemas ambientais, sobre o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio.

O principal resultado do referido relatório foi cunhar o termo “desenvolvi-
mento sustentável”, que acabou por influenciar todo o Direito Internacional do Meio 
Ambiente que continua a evoluir até os dias atuais.

4  “Aproximadamente um terço da energia solar que atinge o topo da atmosfera da Terra é refletido 
diretamente de volta ao espaço. Os dois terços restantes são absorvidos pela superfície e, em menor medida, 
pela atmosfera. Para equilibrar a energia absorvida de entrada, a Terra deve, em média, irradiar a mesma 
quantidade de energia para voltar ao espaço. Grande parte dessa radiação térmica emitida pela terra e oceano 
é absorvida pela atmosfera, e volta à terra. Isso é chamado de efeito de estufa, as atividades humanas, 
principalmente a queima de combustíveis fósseis e o desflorestamento, intensificaram grandemente o efeito 
de estufa natural, causando o aquecimento global”.Disponível em:<http://www.ipcc.ch/publications_and_
data/ar4/wg1/en/faq-1-3.html>.Acesso em: 28/10/2011.
5 Alguns gases de efeito estufa: “Dióxido de carbono ou Gás Carbônico (CO2);  CO2CO2 CO2  
Hidrofluorocarbonos (HFCs): um dos seis gases de efeito estufa, cuja concentração na atmosfera o 
Protocolo de Quioto. CO2  Hexafluoreto de enxofre (SF6): este gás, que também integra a cesta de gases 
do Protocolo de Quioto;CO2  Metano (CH4);CH4  Óxido nitroso (N2O): potente gás produzido a partir do 
emprego de fertilizantes em atividades agrícolas, especialmente fertilizantes comerciais e orgânicos, faz 
parte do Protocolo de Quioto; N2OO3  Perfluorocarbonetos (PFCs): gases que compõem a cesta de gases 
do Protocolo de Quioto,CO2  Vapor d’água. Disponível em: < http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/
content/gases-de-efeito-estufa-ee>.Acesso em: 23/10/2011.
6 Definição segundo o IPCC : “qualquer mudança do clima que ocorra ao longo do tempo em decorrência da 
variabilidade natural ou da atividade humana”. De acordo com a Convenção-Quadro: “ mudança que possa 
ser atribuída direta ou indiretamente à atividade humana e que  altere a composição da atmosfera global, 
sendo adicional a variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis de tempo”. 
Quarto relatório do IPCC. Disponível em:< http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_
data_reports.shtml>. Acesso em: 28/10/2011. Importante notar aqui que as definições de mudança do clima 
do IPCC e da Convenção-Quadro são divergentes. Enquanto no primeiro caso não se faz distinção entre 
mudança do clima natura ou antrópica, isso ocorre no tratado internacional para fins de regulação e controle 
das atividades humanas nos países membro.
7 IPAM. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.Disponível em: < http://www.ipam.org.br/saiba-
mais/abc/mudancaspergunta/11/11/3>. Acesso em: 29/11/2011.



206 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

Nesse escopo, o relatório de Stern8, indica que a mudança do clima ocasionará 
retrocessos no desenvolvimento econômico e social dos países em desenvolvimento. As 
alterações climáticas bruscas levariam uma perda média de 5% a 10% do PIB global. 

A certeza da crise ambiental  enseja a necessidade de aprofundamento  nos 
estudos científicos para conter os possíveis impactos oriundos das mudanças do clima.

Com a finalidade de avaliar as alterações climáticas e fornecer informações 
científicas aos Estados acerca dos seus impactos, a Organização Meteorológica Mun-
dial, OMM e o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente9, PNUMA, instituíram 
em 1988 o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima mundialmente conhe-
cido pela sigla IPCC10.

Compete ao órgão elaborar relatórios com base em conhecimento científicos, 
técnicos e sócio-econômico acerca das mudanças climáticas e suas causas, impactos e 
estratégias de mitigação e adaptação. Após sua criação, o Painel já elaborou quatro 
relatórios de avaliação, e o quinto relatório está em andamento.

O quarto relatório do Painel enfatiza que as emissões globais de GEE devem 
ser reduzidas para que a temperatura global não ultrapasse os 2°C. Em 2007, o Painel 
e o ex vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore11, receberam o prêmio Nobel da 
Paz, haja vista os esforços de ambos para pra conscientizar a sociedade mundial dos 
perigos da mudança do clima.  

3. CronoloGia das ConVênçÕEs E ProtoColos 
intErnaCionais sobrE o assunto

Nesta linha, em 1972, a Conferência de Estocolmo, foi a primeira conferên-
cia mundial sobre meio ambiente, um marco no que tange nas discussões internacio-
nais acerca da proteção ambiental.

Posteriormente, em 1979 foi realizada a 1ª Conferência Mundial sobre o Cli-
ma, neste encontro a mudança do clima foi reconhecida como um grave problema12. 

8 É um estudo encomendado pelo governo Britânico ao ex- economista chefe do Banco Mundial, Nicholas 
Stern,  sobre os efeitos na economia mundial no contexto das alterações climáticas nos próximos 50 anos.
9 Dentre outras fontes, as informações insertas no presente capítulo foram retiradas no site do Painel 
Intergovernamental sobre Mudança do Clima. Disponível em:< http://www.ipcc.ch/>. Acesso em: 
29/11/2011.
10 O IPCC é um órgão científico, em que cientistas do mundo todo colaboram com o órgão voluntariamente, 
como autores, revisores e editores. Para coordenar, planejar e supervisionar suas atividades possui uma 
equipe de dez pessoas que compõe o Secretariado do IPCC, estabelecido na sede da OMM em Genebra. 
O Painel fornece informações científicas às Partes (países que ratificaram a Convenção- Quadro e/ou 
Protocolo de Quioto) sobre os mais recentes aspectos científicos, técnicos e socioeconômicos da mudança 
do clima, inclusive sobre mitigação e adaptação a essas mudanças. 
11  Livro e documentário, Uma Verdade Inconveniente (AN INCONVENIENT TRUTH), sobre o 
aquecimento global.
12 FUJIHARA, Marco Antonio; LOPES, Fernando Giachini. Sustentabilidade e mudanças climáticas. Guia 
para o amanhã. São Paulo: Senac, 2009.



207Teses	de	Estudantes	de	Pós-graduação/	PhD	and	Master	Studentsʹ	Papers 

Em 1992, o Estado brasileiro sediou a segunda Conferência da ONU sobre Meio Am-
biente, no decorrer da ECO 92,13 foi criada a Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima com o escopo de estabilizar as concentrações de GEE na 
atmosfera em níveis seguros.

De acordo com a Convenção os Estados-Partes devem adotar políticas e me-
didas para mitigar a mudança do clima, limitar suas emissões antrópicas, proteger e 
aumentar seus sumidouros e reservatórios de GEE, para tanto, devem considerar suas 
responsabilidades comuns, mas diferenciadas e suas respectivas capacidades14.

Ressalta-se que o art. 7º da Convenção dispõe que seu órgão supremo é a 
Conferência das Partes (COP), a Convenção é um tratado internacional e possui hie-
rarquia normativa superior das decisões no âmbito das COPs15. Desde sua criação a 
COP realizou dezessete Conferências16. O REDD, tema do presente trabalho, ganhou 

13 Como resposta ao Relatório Brundtland e tendo por base suas recomendações e a decisão da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, por meio de sua Resolução nº 44/228, de 22 de dezembro de 1989, foi realizada 
em 1992 a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como 
ECO 92.
14 Art. 4º da Convenção.
15 SABBAG, Bruno Kerlakian. O Protocolo de Quioto e seus créditos de Carbono: manual jurídico 
brasileiro de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. São Paulo: LTr, 2009, p. 32.
16 1995 - COP-1, Berlim, na Alemanha, onde se propôs a constituição de um protocolo. A decisão foi 
detalhada num documento conhecido com “Mandato de Berlim”. 1996 - COP-2, Genebra, na Suíça. Foi 
firmada a criação de obrigações legais com metas de redução da emissão de GEE; 1997 - COP-3, Quioto, 
no Japão. Acordou-se o Protocolo de Quioto, que fixou metas de diminuição da emissão de GEE; 1998 - 
COP-4, Buenos Aires, na Argentina. Direcionaram-se os trabalhos para a implementação e ratificação do 
Protocolo de Quioto; 1999 - COP-5, Bonn, na Alemanha. Continuidade aos trabalhos iniciados na COP-4; 
2000 - COP-6, Haia, na Holanda. As negociações foram suspensas por falta de concordância entre a União 
Européia e os Estados Unidos da América com relação aos escoadouros e às atividades de uso do solo;  
2001 - COP-7,  Marrakesh, no Marrocos, os Estados Unidos da América tiveram o seu argumento de que 
os custos para a redução das emissões seriam muito elevados para a sua economia; 2002 - COP-8, Nova 
Déli, na Índia. Iniciou-se o debate acerca do estabelecimento de metas de uso de formas renováveis de 
fontes de energia para os países; 2003 - COP-9, Milão, na Itália. Salientou-se a questão da regulamentação 
de escoadouros de carbono no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL);  2004 - COP-10, 
Buenos Aires, na Argentina. Aprovaram-se as regras para a implementação do Protocolo de Quioto, tendo 
a Rússia aderido em definitivo ao tratado e viabilizando o Protocolo de Quioto; (os signatários totalizando 
mais de 55% das emissões de CO2) 2005 - COP-11 e a MOP-1, Montreal, no Canadá. Aconteceram, em 
paralelo. Foram as primeiras conferências realizadas após a entrada em vigor do Protocolo de Quoto; 2006 
– COP-12 e MOP-2, Nairóbi, no Quênia. Representantes de 189 países assumiram o compromisso de 
debater os pontos positivos e negativos do Protocolo de Quioto em seus respectivos países; 2007, COP-13 
ea MOP-3 - 13ª Conferência do Clima. Bali, na Indonésia. Representantes de mais de 190 países engajados 
em discussões sobre as mudanças climáticas e na elaboração de um plano de ações urgentes para combater 
o aquecimento global; 2008, COP-14 e a MOP-4-, foram realizadas em Poznan, Polônia, a 14ª Conferência 
das Partes; 2009, COP-15 e a MOP-5 foram realizadas em Copenhague, Dinamarca, a 15ª Conferência 
das Partes, em que se adotaram os Acordos de Copenhage 2010, COP-16 e a MOP-6,  teve lugar de 29 
de novembro a 10 de Dezembro em Cancun, México, em que foram adotadas importantes decisões, com 
destaque para o acordo de evitar aumento da temperatura acima de 2 graus; 2011, COP -17   e a MOP-7, 
em Durban, África do Sul, cuja principal decisão foi extender a validade do Protocolo de Quioto, apesar de 
não terem sido definidas metas claras para o segundo período de compromisso e de o Canadá e Japão terem 
anunciado que não pretendem aderir ao segundo período de compromisso. Disponível em: < http://unfccc.
int/2860.php > Acesso em: 10/01/2012.
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relevância nas discussões internacionais a partir da COP 13, em Bali, Indonésia, em 
2006. Durante a COP-14/MOP-4, as propostas referentes ao REDD, de transferência 
de tecnologia e de medidas de adaptação a mudança do clima ganham relevância.

Nesse sentido, a implementação do REDD17 nas florestas públicas brasilei-
ras, permitirá a redução das emissões de GEE oriundas do desmatamento, haja vista 
que o país é um grande emissor de GEEs se considerarmos as emissões oriundas do 
desmatamento de suas florestas, ademais, grande parte das florestas hoje ainda preser-
vadas no país  estão em áreas públicas, todavia, não há clara orientação jurídica ao 
Poder Público sobre a melhor forma jurídica de implementar projetos de REDD em 
suas florestas e a venda de seus créditos de carbono.

A COP 15, realizada em Copenhague, em 2009, avançou a discussão acerca 
dos projetos de REED , os mesmos, devem desenvolver ações para: redução de emis-
sões provenientes do desmatamento e da degradação florestal nos países em desenvol-
vimento; conservação florestal; manejo sustentável das florestas e aumento dos 
estoques de carbono das florestas nos países em desenvolvimento, ou seja,  cria um 
plus no REDD, surge o  REDD+18. 

A 16ª Conferência das Partes, realizada em Cancun, no México, não avançou 
muito a discussão acerca do REDD+, os países em desenvolvimento devem criar po-
líticas, estratégias ou planos de ação contendo sistema de monitoramento para conter 
a degradação e o desflorestamento19. Posteriormente, a recente 17ª Conferência das 
Partes, em Durban, em 2011, aprovou um segundo período para Protocolo de Quioto 
que fixa obrigações de redução de emissões aos países desenvolvidos, todavia, não 
ratificado pelos Estados Unidos20. Foi previsto no encontro a criação de um novo ins-
trumento internacional para que os países reduzam suas emissões de carbono, e as 
metas ainda serão submetidas pelos países. 

Ou seja, em Durban os países deram grande avanço ao garantir a permanên-
cia da vigência do Protocolo de Quioto e seus mecanismos de mercado por mais um 
período de compromisso, mas ainda não conseguiram chegar em consenso sobre as 
metas necessárias para evitar a mudança do clima perigosa. Seria importante que os 
países desenvolvidos, inclusive os EUA, tivessem acordado as metas compulsórias 
suficientes para evitar aquecimento global acima de 2º. Infelizmente isso ainda não 
aconteceu, mas aguarda-se ansiosamente a próxima COP.

As discussões sobre REDD foram realizadas em dois fóruns, versaram sobre 
níveis de referência, salvaguardas, monitoramento e medição, verificação e financiamento.

17 Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, ganhou relevância a partir da COP 13, 
em Bali, Indonésia, em 2006.
18 Sigla para Redução das Emissões de Desmatamento e Degradação.Conceito definido no Plano de Ação 
de Bali, no parágrafo 1º,b, III, ampliado na COP 15, como políticas e incentivos financeiros para redução de 
emissões de desmatamento e degradação em países em desenvolvimento, incluindo conservação, manejo 
sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal.
19 MULLER. Fernanda B.  decisões em Cancun ainda são vagas com relação ao REDD. Disponível em:< 
http://www.institutocarbonobrasil.org.br/?item=283&id=726615>. Acesso em: 10/12/2011.
20 Vale lembrar que a  Resolução Byrd Hagel é um óbice para  adoção de novos protocolos ou acordos 
internacionais  que versem  sobre emissões de GEE  no âmbito da  Convenção – Quadro.



209Teses	de	Estudantes	de	Pós-graduação/	PhD	and	Master	Studentsʹ	Papers 

Também foram discutidos no encontro os problemas gerados pelo REDD às 
comunidades florestais e povos indígenas incluídos no programa. 

Além dos compromissos firmados internacionalmente pelo Brasil ao ratificar 
os Tratados e Convenções referentes à mitigação da mudança do clima, a Nação bra-
sileira também vem formando seu arcabouço jurídico interno, nas esferas federal, es-
tadual e municipal com o mesmo propósito, o que será tratado no próximo capítulo.

4. atuaçÃo do brasil Para CoMbatEr o 
aQuECiMEnto Global 

O Brasil não poderia ficar inerte em função das constatações científicas rela-
cionadas ao aumento das emissões antrópicas dos gases de efeito estufa e seus impac-
tos ambientais. Somos firmes no sentido de garantir proteção ao meio ambiente através 
da ratificação das convenções, tratados e outros acordos soft Law  no âmbito interna-
cional, e da formação do arcabouço jurídico ambiental em seu território voltado para 
o problema da mudança do clima. Todavia, é um país em desenvolvimento, necessita, 
portanto, reduzir as desigualdades sociais e erradicar a pobreza, e para tanto, deverá 
aumentar sua renda, porém, a nação deverá primar por uma economia de baixo carbo-
no, cuja trajetória de emissões não repita o modelo e os padrões dos países que já se 
industrializaram, haja vista que as nações em desenvolvimento estão assumindo a li-
derança das emissões recentes.

Frente a esse contexto, nosso país, foi o primeiro país a assinar a Convenção-
Quadro das Nações Unidas para Mudança do Clima21 em 4 de junho de 1992, o Con-
gresso Nacional a ratificou em 28 de fevereiro de 1994, o Decreto legislativo de nº 1, 
de 03.02.94  aprovou o texto da Convenção-Quadro e o Decreto Federal de nº 2.652, 
de 01.07.98 promulgou a Convenção no Estado brasileiro. Ademais importa salientar, 
que o Estado brasileiro, através do Decreto de nº 1.160/94 criou a Comissão intermi-
nisterial para o Desenvolvimento Sustentável para assessorar as decisões da Presidên-
cia da República pertinente às estratégias e políticas nacionais necessárias ao 
desenvolvimento sustentável.22

Posteriormente, foi criada a Comissão Interministerial de Mudança Global 
do Clima23. Em mesmo diapasão, com a finalidade de suscitar discussões sobre a mu-
dança do clima, foi criado o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas pelo Decreto 
de nº 3.515 DE 2000.

21 Lembrando, nesta conferência foi criado um grupo encarregado da negociação da Declaração de Princípios 
sobre Floresta, o Brasil inseriu nessa Declaração que as nações detentoras de grandes áreas florestais em seu 
território devem ser compensadas pelos custos diretos e indiretos da conservação dessas áreas.
22 Em 1997, o Decreto de 26 de fevereiro revogou o Decreto 1.160/94, criando a comissão de Políticas 
de Desenvolvimento sustentável no lugar da CIDES, presidida pelo MMA, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal . SISTER, Gabriel. Mercado de carbono e Protocolo de Quioto — Aspectos negociais e 
tributação. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 27.
23 Criada pelo Decreto de 7 de julho de 1999, alterado pelo Decreto de 10 de janeiro de 2006. Seu artigo 3º 
dispõe sobre suas atribuições:
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Assim, vale lembrar, que já foram realizados diversos Fóruns estaduais para 
discutir a implementação de políticas para mitigar a mudança do clima e outros. Ade-
mais, além da legislação federal criada pela União, os outros entes federativos, paula-
tinamente, constroem seu arcabouço jurídico voltado para o combate da mudança do 
clima. Importa observar, que alguns estados brasileiros foram precursores na institui-
ção de suas Políticas Estaduais sobre Mudança Global do Clima, que foram criadas 
anteriormente à Política Nacional sobre Mudança do Clima, neste seguimento, mere-
cem destaque o Estado Amazonas, que através da Lei Estadual 3.135/07 instituiu sua 
Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvi-
mento Sustentável do Amazonas, e o Estado de São Paulo instituiu sua Política Esta-
dual de Mudanças climáticas em 2009, através da Lei Estadual de n°13.798.

Retomando a formulação da legislação referente ao combate da mudança do 
clima na seara federal, em novembro de 2007, o Decreto de nº 6.263, entre outras 
providências, criou o Comitê Interministerial sobre Mudança do clima com a finalida-
de de orientar elaboração, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima24.

Em 2009, nosso país, institui sua Política Nacional sobre Mudança do Clima, 
através da Lei Federal de nº 12.187, após encerramento da COP-15, realizada em Co-
penhague.

Nessa linha, o Professor Édis Milaré, dedicou um capítulo inteiro de sua 
obra25 para comentar o texto da Política Nacional sobre Mudança do Clima, neste 
contexto, o mesmo, afirma que o Brasil que contribuído como efeito estufa por conta 
do elevado índice de desmatamento em seu território. Assim, o REDD será uma opor-
tunidade para por em prática as metas no Plano Nacional de Mudança do Clima, que 
visa reduzir o desmatamento em 80% até 202026.

5. rEdd CoMo instruMEnto dE MitiGar o 
aQuECiMEnto Global

Neste sentido, para mitigar o problema climático do planeta é necessário re-
duzir as emissões antrópicas de gases de efeito estufa e especialmente do CO2, haja 
vista que o desmatamento e a queima das florestas tropicais é a segunda maior fonte 

24 Lembrando que a proposta brasileira para redução voluntária de emissões, surgida a partir da COP-15, 
realizada em Copenhague,  prevê um corte entre 36,1% e 38,9% nas emissões até 2020. Disponível em:< 
http://www.brasil.gov.br/cop/panorama/o-que-o-brasil-esta-fazendo/plano-nacional-sobre-mudanca-do-
clima.>. Acesso em: 10/01/2012.
25 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A gestão Ambiental em foco. 7ª Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011.
26 “ O estabelecimento do mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação garantirá 
que países tropicais, que preservem e mantenham suas florestas em pé, sejam compensadas financeiramente 
pelos países desenvolvidos, pois contribuem para evitar o aquecimento do planeta. Trata-se de uma 
medida barata e eficaz já que o desmatamento responde por 15% das emissões globais.” Disponível em:< 
http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/blog-da-redacao/cop16-paises-fecham-acordo-criam-fundo-
verde-276504/>. Acesso em: 10/01/2012.
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de emissões de GEE que provocam o aquecimento global. O desflorestamento repre-
senta 18% a 25% das emissões globais, e fica atrás somente das emissões causadas 
pelo uso de energia27. Lembramos ademais, que as florestas tropicais cobrem 15% da 
superfície terrestre e contém 25% do carbono existente na biosfera28.

O conceito de REDD é oriundo da parceria de pesquisadores brasileiros e 
americanos que deu origem a uma proposta conhecida como “Redução Compensada 
de emissões”29, apresentada na Itália durante a COP-9 pelo IPAM30 e seus colaborado-
res. Importa salientar, que a COP-1131 foi o marco introdutório da temática sobre o 
desmatamento nos encontros e debates internacionais sobre mudança do clima32, e o 
tema também foi incluído na agenda do SBSTA33.

Releva destacar, que o desenvolvimento das discussões internacionais acerca 
dos efeitos do desmatamento e degradação para a mudança do clima ensejou a insti-
tuição do REDD como um mecanismo para mitigar as emissões provenientes do des-
matamento e da degradação florestal. A Decisão de nº 2 no âmbito da COP 13, sobre 
“redução das emissões provenientes de desflorestamento nos países em desenvolvi-
mento: abordagens de incentivo à ação” reconhece que urge a adoção de medidas 
significativas para conter as emissões de GEEs oriundas do desmatamento, e degrada-
ção florestal, salvaguardando, porém, as necessidades das comunidades locais e indí-
genas serem ouvidas, e incentiva as Partes reduzirem voluntariamente suas emissões 
procedentes do desmatamento e da degradação das florestas34.

Deve-se ressaltar que toda a negociação sobre REDD ocorre no âmbito da 
Convenção do Clima e nunca do Protocolo de Quioto, pois, é consenso nas negocia-

27  Vale ressalvar, que segundo o Relatório de Stern, as florestas oferecem a maior e singular 
oportunidade para reduções lucrativas e imediatas das emissões de carbono Disponível em:< http://www.
institutocarbonobrasil.org.br/reportagens_carbonobrasil/noticia=175141>. Acesso em: 15/01/2012.
28 O pequeno livro do REDD+,um guia de proposta governamentais e não-governamentais para a  redução 
de emissões por  desmatamento e degradação. 2009, p. 09. Disponível para download em:< http://www.
ipam.org.br/biblioteca/livro/O-Pequeno-Livro-do-REDD-/336>. Acesso em: 15/01/2012.
29 Segundo esta proposta, os países em desenvolvimento detentores de florestas tropicais, que conseguissem 
promover reduções das suas emissões nacionais oriundas de desmatamento receberiam compensação 
financeira internacional correspondente às emissões evitadas. Disponível em:< http://www.ipam.org.br/
saiba-mais/O-que-e-e-como-surgiu-o-REDD-/3>. Acesso em: 03/01/2012.
30 O INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA é uma organização cientí fica, não-
governamental e sem   fins lucrativos que há 16 anos trabalha por um desenvolvimento sustentável da 
Amazônia que seja pautado pelo crescimento econômico, pela justiça social e pela proteção da integridade 
funcional dos ecossistemas da região. Fundado em 29 de maio de 1995, em Belém/PA.
31 Durante essa Conferência as Partes países em desenvolvimento foram convidas a submeter suas 
concepções acerca do REDD. Ademais, foi solicitada à Secretaria da Convenção a organização de um 
workshop para tratar especificamente do tema redução de emissões por desmatamento. Vários workshops 
foram realizados para debater sobre o REDD.
32 Disponível em:<FCCC/CP/2005/MISC.1>. Acesso em: 03/01/2012.
33 Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice (Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico 
e Tecnológico da Convenção). Compete ao órgão fornecer às Partes, informações e aconselhamento sobre 
assuntos científicos e tecnológicos concernentes à Convenção.
34 UNFCCC. Decidões 1/2, COP 13. Disponível em:< http://unfccc.int/documentation/decisions/
items/3597.php?such=j&volltext=/CP.13>. Acesso em 15/01/2012.
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ções que desmatamento evitado não deve ser inserido nos mecanismo de mercado, 
criados pelo Protocolo de Quioto, tal qual o MDL.

Em Copenhague, durante a COP-15, avançou a discussão acerca dos projetos 
de REED, e os mesmos devem desenvolver ações para: redução de emissões prove-
nientes do desmatamento e da degradação florestal nos países em desenvolvimento; 
conservação florestal; manejo sustentável das florestas e aumento dos estoques de 
carbono das florestas nos países em desenvolvimento, ou seja, um plus surge o 
REDD+. Ademais, a Decisão de nº 4 desta Conferência trouxe em seu bojo orientação 
metodológica para as atividades relacionadas com a redução das emissões por desma-
tamento e degradação florestal; conservação, gestão sustentável e valorização da flo-
resta e dos estoques de carbono nos países em desenvolvimento35.

Em sequência, a COP-16, realizada em Cancun, também fez progressos nas 
discussões acerca do REDD, foi sugerido que os países estabelecessem estratégias 
para controlar o desmatamento e as mesmas poderão ser incorporadas ao REDD, foi 
solicitado às Partes países em desenvolvimento que planejem ações nacionais contra 
o desmatamento com níveis de emissões de referencia para florestas nacionais e um 
sistema de monitoramento transparente36.

No encontro, foi criado o Green Climate Fund37, com previsão anual de in-
vestimento US$ 100 bilhões até 2020, direcionado para elaboração de projetos de 
adaptação e desenvolvimento de baixo carbono. Em Cancun também foram definidas 
as salvaguardas socioambientais para o desenvolvimento e implementação dos proje-
tos de REDD.

Em Durban, em 2011, na 17ª Conferência das Partes, foi decidido que as 
Partes deverão fornecer informações sobre como as salvaguardas38 são abordadas e 
respeitadas, medidas de segurança levando em consideração as circunstâncias nacio-
nais e respectivas capacidades, reconhecendo a soberania nacional, a legislação, os 
acordos e obrigações internacionais pertinentes. Ademais,  as abordagens políticas e 
incentivos positivos voltadas para  ações de mitigação no setor  florestal, devem pro-
mover a redução da pobreza e beneficiar a biodiversidade, resiliência do ecossistema 
e  promover e apoiar as salvaguardas.

As Partes devem apresentar propostas sobre os níveis de emissão de referên-
cia de  floresta, quanto as fontes de financiamento para os projetos de REDD  não 
houve definição no encontro.

35 Disponível em:< http://www.mct.gov.br/upd_blob/0211/211245.pdf>. Acesso em: 15/01/2012.
36 Disponível em:< http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf>. Acesso em 10/01/2012.
37 Fundo do Clima Verde, criado para financiar  ajuda aos  países em desenvolvimento no contexto da 
mudança do clima.
38 Considerações sobre as Salvaguardas  REDD+:  (a) ser consistente com a orientação identificadas na 
Decisão 1/CP.16, apêndice I, ponto ; (b) fornecer informação transparente e consistente que pode ser 
acessado por todas as partes interessadas e atualizado em uma base regular; (c) ser transparentes e flexíveis 
para permitir melhorias ao longo do tempo; (d) fornecer informação sobre como todos os dispositivos de 
protecção referidos no apêndice I da  Decisão 1/CP.16 estão sendo abordados e respeitado; e ser orientada 
por país e implementado a nível nacional; (f) construir em cima dos sistemas existentes, conforme o caso.
Disponível em:< http://unfccc.int/2860.php>. Acesso em: 15/01/2012.
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Neste contexto do aquecimento global, o Brasil poderá contribuir substan-
cialmente para a mitigação da mudança climática global, fazendo uso de projetos de 
REDD em suas florestas com o escopo de reduzir suas emissões de GEE oriundas de 
desmatamento e  aumentar seus estoques de carbono florestal.

6. doutrina EM ForMaçÃo no brasil sobrE o 
PotEnCial do rEdd no PaÍs. ControVÉrCias 
sobrE a PossibilidadE dE GEraçÃo 
dE CrÉditos dE Carbono Por MEio dE 
ProJEtos dE rEdd 

Com o avanço das negociações internacionais acerca das emissões de GEE 
por desmatamento e degradação, não recepcionadas pelo Protocolo de Quioto, o 
REDD parece ser a solução imediata para conter essas emissões em países em desen-
volvimento e implantar uma nova economia florestal de baixo carbono.   

Nosso país possui a segunda maior área florestal do mundo, com 516 milhões 
de hectares de florestas naturais e plantadas, perde só para a Rússia, sendo que grande 
parte das florestas hoje ainda preservadas no território brasileiro estão em área públi-
ca. Atualmente, não há clara orientação jurídica ao Poder Público sobre a melhor for-
ma jurídica de implementar projetos de REDD em suas florestas e vender os créditos 
de carbono, o que prejudica bastante o potencial de mitigação da mudança do clima no 
Brasil. Para receber doações internacionais e internas com a finalidade de suprirem a 
despesa com o combate ao desmatamento, em 2008, através do Decreto Federal de n° 
6.527, o Governo Federal, criou o Fundo Amazônia.

O Estado brasileiro é considerado o país mais preparado para REDD, por con-
ta de ter um Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, 
ter um sistema de monitoramento extremamente confiável para o desmatamento39.

Porém, sabe-se que a geração de créditos de carbono por meio de projetos de 
REDD não é tema pacífico, havendo doutrina em sentido contrário, seja no sentido de 
não concordar com a emissão de créditos de carbono para projetos de desmatamento 
evitado, ou no sentido de permitir a geração de pequena quantidade desses créditos 
para projetos de REDD.

Algumas organizações ambientais temem que o mercado de crédito de 
carbono seja sobrecarregado pelos créditos de mecanismos florestais ensejando a 
redução do preço do crédito de carbono no mercado40. Resumidamente, entendem 
que os mecanismos de créditos de carbono somente poderiam ser utilizados quando 
houvesse ação de reflorestamento ou florestamento, mas não no caso do desmata-
mento evitado.

39 Disponível em:< http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2010/12/3/avancos-obtidos-desde-
copenhague-ajudam-negociacao-na-cop-16-afirma-thelma-krug>. Acesso em: 18/01/2012.
40 http://www.ecodesenvolvimento.org.br/noticias/ecod-basico-redd#ixzz1mafwdazv
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Sobre o tema, diferente da renomada pesquisadora do INPE, Telma Krug41, o 
pesquisador do IPAM, Paulo Moutinho42 defende os mecanismos de mercado, acredi-
ta que doações voluntárias são insuficientes para preservar florestas tropicais, o mes-
mo acredita na possibilidade da implementação de um mecanismo de REDD sem 
comprometer o preço do carbono, exemplificando com a possibilidade metas altas de 
redução ou metas adicionais.

Acerca da temática do REDD, observa-se também a preocupação no sentido 
de ainda não haver dispositivo legal regulando o mercado brasileiro de redução de 
emissões por 

REDD. Porém, tramita o Projeto de Lei 2499/11, do deputado Chico 
D’angelo43, PT-RJ. Outro projeto de Lei de nº 195/2011, da Deputada Rebecca Gar-
cia44 visa se aprovado, instituir o Sistema Nacional de Redução de Emissões por Des-
matamento e Degradação, Conservação, Manejo florestal sustentável, Manutenção e 
aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+), e dá outras providências.

Contudo, o mercado brasileiro já conta com uma norma para transações de 
crédito de carbono, a ABNT NBR 15.948/2011, que regulamenta o mercado voluntá-
rio de carbono.

O Brasil possui um território de dimensões continentais, com uma área de 
8.547.403 quilômetros quadrados; as diferentes regiões do país possuem problemas 
ambientais diversos, as políticas públicas de cada região são voltadas para minorar 
seus problemas ambientais locais e ao mesmo tempo contribuir com a mitigação da 
mudança do clima.

Faremos uma análise na parceria entre setor público e setor privada em dois 
projetos localizados em diferentes regiões da nação, verificaremos se a implementação 
de ambos estão em consonância com as normas do direito pátrio e os Acordos, Tratados 
e  Convenções na seara internacional, se  contribuem para resolução dos problemas 
ambientais  onde são implantados e  com a mitigação do aquecimento global.

Iniciaremos a análise pelos projetos de MDL45 localizados na região sudeste 
brasileira, em uma megalópole, a cidade de São Paulo, segundo informações do IBGE 
em 2011, a população do município de São Paulo é de 10.886.518 habitantes, se so-

41  http://www.ipam.org.br/noticias/Para-Thelma-Krug-nao-ha-consenso-sobre-REDD/134
42 MOUTINHO. Paulo et al.REDD no Brasil: um enfoque amazônico. Fundamentos, critérios e estruturas 
institucionais para um regime nacional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal 
– REDD. Brasília, DF. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2011.
43 Disponível em:< http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/MEIO-AMBIENTE/207850-PROJETO-
INSTITUI-POLITICA-PARA-ATENUACAO-DO-AQUECIMENTO-GLOBAL.html>. Acesso em: 
18/01/2012.
44 O texto do projeto de Lei está disponível em: < http://www.idesam.org.br/programas/mudancas/pdf/
PL195_11.pdf>. Acesso em: 18/01/2012
45  Mecanismo de Desenvolvimento Limpo regulado pelo Protocolo de Quioto. O MDL  permite que um 
país com um compromisso de redução de emissão definido no âmbito do Protocolo de Quioto (Partes 
do Anexo B) possam adquirir os certificados de emissões reduzidas (CERs) de um projeto de redução 
de emissões de um país em desenvolvimento. http://cop.ambientebrasil.com.br/sobre/mdl-mecanismo-de-
desenvolvimento-limpo/.
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marmos a região metropolitana, a população chega a aproximadamente 19 milhões de 
habitantes, segundo a prefeitura a capital paulista gera cerca de 17 mil toneladas de 
lixo por dia, 10 mil toneladas só de resíduos domiciliares.  

A prefeitura em parceria com a iniciativa privada, após a promulgação do 
Protocolo de Quioto, elaborou dois projetos de MDL de geração de energia por meio 
da exploração do gás metano  nos aterros dos Bandeirantes e São João, na cidade de 
São Paulo.

Convém destacar que as reduções de emissões verificadas (REV) de um pro-
jeto REDD, seriam diferentes das reduções de emissões certificadas (REC), estas emi-
tem os créditos de carbono sob os ditames do Protocolo de Quioto, já as primeiras, não 
atendem aos requisitos do referido Protocolo, e são reduções comercializadas no mer-
cado voluntário46 de crédito de carbono47.

Em 2001, a prefeitura de São Paulo de acordo com a Lei 8.666/93, que nor-
teia as licitações os contratos administrativos, através de licitação concedeu o direito 
de exploração destes aterros a particulares, com a finalidade de aproveitamento do 
metano para geração energia .

No contrato entre o ente público e a as empresas vencedoras da licitação, foi 
avençado que os créditos de carbono resultantes dos projetos implantados nos aterros 
serão divididos na proporção de 50% para cada contratante. A empresa vencedora da 
licitação, Biogás, em 2004 inaugura a Usina Termelétrica dos Bandeirantes e em 2005 
adquire da concessionária vencedora da licitação do São João o direito de explorar 
também este aterro. O aproveitamento do gás metano em ambos os projetos ensejou a 
geração de energia e as emissões das RCEs.

Em 2007, a prefeitura de São Paulo assinou contrato coma Bolsa de Merca-
dorias e Futuros pelo qual a BM&F  realizará leilão público dos créditos de e carbono 
provenientes do projeto de MDL implantado no aterro dos Bandeirantes. Participaram 
do leilão 14 empresas internacionais, a inscrição de cada empresa participante do cer-
tame exigiu garantia de um milhão de euros. Foi o primeiro leilão realizado no Brasil 
nessa modalidade, cuja titularidade dos créditos de carbono pertence a um ente públi-

46 O Mercado Voluntário, assim como é denominado, é um mercado que corre paralelo ao mercado de 
Quioto. Diferentemente do Mercado de Quito, que é regido pelas Nações Unidas, o mercado voluntário 
tem o seu ciclo diferenciado e é regido pelo próprio mercado, que é sustentado por vários Standards (VCS, 
VERs+, SCC, CCBA - CCBS, entre outros) e sistemas de registros. Os compradores não podem utilizar os 
seus créditos (VERs Verified Emissions Reductions) para compensar as metas de Quioto. Por este motivo, 
ele é muito utilizado para a compensação coorporativas, de produtos, eventos ou atividades. Neste mercado 
os compradores procuram projetos locais ou em países em desenvolvimento, fortes atributos sustentáveis 
e sociais. O principal mercado voluntário é o Chicago Climate Exchange, nos EUA. Os principais Fundos 
voluntários são o “Forest Carbon Partnership Facility” , do Banco Mundial e o Fundo Amazônia, do 
governo brasileiro. Disponível em:< http://www.ipam.org.br/saiba-mais/O-que-e-e-como-funciona-o-
Mercado-de-Carbono-/4>, < http://www.gssconsult.com/mudclimaticas.html>. Acesso em: 18/01/2012. A 
BM&F BOVESPA já está aparelhada para realizar leilão de créditos de carbono no mercado voluntário, e 
nada impede que leiloe créditos de carbono oriundos de projetos de REDD em florestas públicas brasileiras. 
47 É a moeda  de troca usada para projetos de redução de emissões de gases. CAMERO, AFFONSO Luiz 
Gentil et Al.  Dicionário do meio Ambiente.  Rio de Jananeiro: Thex, 2009.



216 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

co. Foram arrecadados neste leilão R$ 34,05 milhões com a venda dos créditos de 
carbono. O montante total48 arrecadado com os leilões foi totalmente revertido em 
projetos sócio-ambientais na região norte da capital paulista em benefício da popula-
ção residente no entorno dos aterros sanitários.

Passaremos a discorrer sobre o outro projeto, localizado região norte do Bra-
sil, na Amazônia que ocupa uma área de 4.196.943 Km², ou seja, 49,29% do território 
nacional, e é constituída principalmente por floresta tropical.

Focaremos o estado do Amazonas, haja vista que o projeto de REDD ora 
analisado encontra-se em seu território, o Plano Estadual de Controle do desmatamen-
to deste estado, voluntariamente, visa, até 2010, conter 38% do seu desmatamento.

Em 2007, a Lei de nº 3.135 cria a Política Estadual sobre Mudanças  Climáti-
cas, e a Lei Complementar de nº 53 sobre o Sistema estadual de Unidade de Conserva-
ção do Amazonas. O art. 2º, II, da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas dispõe 
sobre a criação de projetos de REDD, com fulcro no art. 2º, da II, da Lei supramencio-
nada foi implementado projeto de REDD, na reserva do desenvolvimento sustentável 
do Juma, no estado do Amazonas, município de Novo Aripuanã, a implantação do res-
pectivo projeto deverá resultar, até 2016, na contenção do desflorestamento de 7.799 
hectares da floresta amazônica, evitando a emissão de 3.611.723 toneladas  de CO2 na 
atmosfera. O projeto conta com a parceria da Fundação Amazonas Sustentável e a Se-
cretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável do governo do amazonas.

Este projeto criará uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável em uma 
região sob alta pressão de desmatamento. O mesmo abrange uma área de 589.612 
hectares de floresta amazônica. . A metodologia do Projeto JUMA49 já foi aprovada no 
padrão VCS, e o Projeto propriamente dito encontra-se em fase de registro. Após o seu 
registro, certamente poderá passar por verificações/certificações e será o primeiro pro-
jeto de REDD no mundo a receber créditos de carbono. Importante precedente a ser 
estudado com cuidado.

Entre os anos de 2006 a 2016 serão geradas 3,6 milhões de CO2, depois, até 
2050, quando finda o referido projeto, espera-se gerar 189.767.027 toneladas de CO250.

Consta no documento de concepção do projeto que os créditos de carbono 
pertencem à Fundação Amazônia Sustentável como resultado da gestão de serviços 
ambientais, um direito legalmente transferido à FAS através da Lei nº 3.135 e do De-
creto nº 27.600. Todavia, informa  SANTOS51 (2010 p. 86):

48 Em dois leilões  a prefeitura de são Paulo arrecadou 71 milhões com a venda dos créditos de carbono. 
Dos projetos de MDL.
49 De acordo com a documentação de concepção do projeto os proponentes devem asseguram aos 
investidores e doadores o comprometimento e execução deste projeto em conformidade com todas as 
obrigações legais e a legislação pátria.  
50 Disponível em: http:<//www.fas-amazonas.org/pt/secao/projeto-juma>. Acesso em 18/01/2012.
51 SANTOS, Vanylton Bezerra Dos. ANÁLISE JURÍDICA DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS NO ESTADO DO AMAZONAS: REDD+ COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO 
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito Ambiental)-
Universidade do Estado do Amazonas.Orientação de Cristiane Derani.
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“A Fundação Amazonas Sustentável e o Governo do Estado do Amazonas, 
a despeito do erro provocado pelo legislador amazonense, estudam a forma 
juridicamente mais adequada para que a Fundação Amazonas Sustentável 
possa transacionar, em nome próprio, as Reduções de Emissões Verificadas 
(REVs) das Unidades de Conservação onde o Programa Bolsa Floresta atua. 
Atualmente a FAS não tem legitimidade para realizar este tipo de transação, 
motivo pelo qual o contrato firmado com a Rede de Hotéis Marriott foi firmado 
conjuntamente com o Governo do Amazonas.”

Demais disso, o art. 16, § 1º, VI, da Lei Federal de nº 11.284/06 que versa 
sobre a gestão de florestas públicas veda comercialização de créditos decorrentes da 
emissão evitada de carbono em florestas naturais.

Em diapasão idêntico, explica SABBAG (2009)52, que o art. 16 da supracitada Lei 
estatui que créditos de carbono em decorrência do combate ao desmatamento não poderá 
ser objeto de licitação e que só é possível uma parceria entre os setores público e privado 
para reflorestamento de florestas públicas degradadas, mediante concessão florestal.

Vimos que a doutrina confirma o grande potencial do Brasil para implementar 
Projetos de REDD, especialmente em florestas públicas. Não obstante, a doutrina também 
identificou como principal obstáculo o entendimento do regime jurídico aplicável. Isso 
ficou claro ao analisarmos o Projeto JUMA, o mais conhecido projeto de REDD em flo-
resta pública no Brasil, que tem enfrentado sérias dificuldades ao tentar alienar do Governo 
do Estado para uma entidade privada o direito de comercializar os créditos de carbono.

Isso posto, torna-se necessário analisar o assunto sob a ótica do Direito Pú-
blico Pátrio, especialmente do Direito Administrativo, com o objetivo de tecer reco-
mendações jurídico-ambientais e climáticas para que os entes públicos possam bem 
implementar Projetos de REDD em florestas públicas, em respeito às regras de Direi-
to Público. Com isso, buscamos garantir segurança jurídica aos gestores públicos, que 
evitarão ações judiciais de improbidade administrativa.

7. asPECtos dE dirEito adMinistratiVo Para 
sE iMPlEMEntar ProJEtos dE rEdd EM 
FlorEstas PÚbliCas no brasil

Vimos alhures que Lei Federal nº 11.284/06 tem por escopo nortear a conces-
são53 ao particular para exploração sustentável dos recursos florestais em florestas 

52 SABBAG, Bruno Kerlakian. O Protocolo de Quioto e seus créditos de Carbono: manual jurídico 
brasileiro de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. São Paulo: LTr, 2009.
53 Contrato de concessão de acordo com a explicação do Professor  Hely Lopes (2011, p. 272): [...] é o 
ajuste pelo qual a administração  delega ao particular a execução remunerada de serviço ou de obra pública 
ou lhe sede o uso de um bem público, para que explore por sua conta e risco pelo prazo e nas condições 
regulamentares e contratuais. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 2011.
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públicas, nas esferas estadual, municipal e federal, por tempo determinado, e através 
de processo licitatório.

Na mesma esteira, sobre o contrato de concessão de bem público, explana 
Pietro (2010)54, que a concessão de uso é o contrato para outorgar ao particular de bem 
publico afetado, sendo sua natureza de contrato de direito público, sinalagmático, one-
roso ou gratuito, comutativo e intuitu personae.

Neste diapasão, afirma Alexandrino (2009)55 que o contrato de concessão 
deve ser precedido de licitação (lei 8.666/93), ressalvando somente as hipóteses legais 
de dispensa ou inexigibilidade, e a outorga é feita por prazo determinado. O art. 2º da 
referida lei estai acerca da necessidade de licitação para a concessão.

O entendimento da doutrina pátria é uníssono no que tange à necessidade 
prévia de licitação para os contratos de concessão de acordo com o art. 2º da Lei 
8.666/93.No contrato envolvendo a concessão florestal não é diferente, o mesmo deve 
ser precedido de licitação na modalidade concorrência. Sobre o contrato de concessão 
florestal, novamente, o Profº. Hely Lopes (2011, p. 617), dispõe que a outorga de flo-
resta pública de pende de licitação,na modalidade concorrência. Falamos no capitulo 
anterior que o art. 16 da a lei nº 11.284/06  aduz que crédito de carbono proveniente 
de desmatamento evitado não poderá ser objeto de licitação. A concessão florestal 
poderá abarcar somente créditos de carbono de reflorestamento.Assim, na hipótese de 
reflorestamento e florestamento, o Poder Público atendidas as exigências legais, pode-
rá conceder ao setor privado a implementação de projetos de carbono e o direito de 
alienar os créditos de carbono decorrentes. 

No entanto, quando falamos em REDD/desmatamento evitado, o mesmo não 
poderá ocorrer. 

Interessa salientar que o Partido Popular Socialista (PPS) propôs Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade56com pedido de medida cautelar em face do art. 10 da Lei 
de Gestão de florestas. O partido alega que o disposto nesse artigo está em descompas-
so com o conteúdo do art. 49, XVII da Carta Magna, que impõe ao Congresso Nacio-
nal a competência exclusiva para aprovar, previamente, a alienação e concessão de 
florestas públicas com área superior a  2.500 hectares.

Nesta esteira, nossos Tribunais divergem da modalidade de concessão apli-
cável à concessão florestal. O TRF da 1ª região defende que a concessão florestal é 
uma modalidade de concessão dominial, e recentemente proferiu decisão com base 
neste entendimento obrigando o Serviço Florestal a parar o processo de concessão da 
floresta Jamari, em Rondônia, arguindo  a necessidade de anuência prévia do Congres-
so Nacional com base no art. 49, XVII, da Constituição Federal. 

Em face da decisão supracitada, o ministro Gilmar Mendes57 do Pretório Ex-
celso, cassou a decisão do TRF da 1ª Região, entendendo que  no contrato de conces-

54 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010.
55 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO Vicente. Direito Administrativo descomplicado. São Paulo: 
Método, 2009.
56 ADI nº 3.989/DF- Relator Ministro Eros Grau.
57 STF.  Pedido de Suspensão de Tutela Antecipada  de nº 235/2009.
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são florestal inexiste a transferência  da posse da terra pública, mas, somente, a 
delegação onerosa do direito à exploração sustentável dos recursos florestais median-
te contrapartidas, afirmando não haver necessidade da referida anuência do Parlamento. 

Do exposto, conclui-se pela proibição do uso do mecanismo de concessão flo-
restal previsto na Lei 11.284/06 para fins de implementação, por meio do ente privado 
concessionário, de projetos de REDD em florestas públicas no Brasil e alienação dos 
decorrentes créditos de carbono. Assim, somente o Poder Público, diretamente, poderá 
implementar projetos de REDD em florestas públicas no Brasil, nas três esferas do poder.

8. rECoMEndaçÕEs JurÍdiCas sobrE 
a MElHor ManEira dE  iMPlEMEntar 
ProJEtos dE rEdd EM FlorEstas PÚbliCas 
no brasil E VEndEr os CrÉditos dE 
Carbono, bEnEFiCiando a GEstÃo PÚbliCa 
das FlorEstas no PaÍs E MitiGando o 
aQuECiMEnto Global

Neste cerne, vemos a possibilidade de uma atuação conjunta entre o setor 
privado e o  público no que  concerne à implementação do REDD em floresta pública, 
seja sob domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou das 
entidades da administração direta ou indireta. Haja vista que esta parceria além de 
promover a sustentabilidade, poderia gerar recursos importantes para o aprimoramen-
to da gestão das florestas públicas e das Unidades de Conservação federais, estaduais 
e municipais no Estado brasileiro.

Entretanto, por se tratar de atuação conjunta entre o setor público com o pri-
vado para exploração de um bem público, sob os auspícios da  doutrina pátria essa 
parceria só é possível através do contrato de concessão e precedida de processo licita-
tório de acordo com os preceitos  do art. 2º da 8.666/03.

Assim sendo, é possível a concessão se os créditos resultarem do reflorestamen-
to de áreas degradadas ou convertidas para o uso alternativo do solo. Então, é possível a 
parceria entre a administração pública e a iniciativa privada para o reflorestamento de 
áreas degradadas, por meio de concessão, este contrato administrativo deverá dispor nas 
minúcias sobre a divisão dos valores resultantes da cessão dos créditos de carbono.

Contudo, quando se tratar de projeto de REDD em floresta pública, ou seja, 
desmatamento evitado, entendemos ser juridicamente impossível a parceria entre os 
setores público e privado por meio de contrato de concessão de floresta pública, basta 
ver a vedação contida no art. 16 da supramencionada Lei de Gestão de Florestas Pú-
blicas. O ente público, poderá implementar os projetos de REDD em suas florestas 
diretamente, vedada a parceria privada por meio de concessão de floresta pública

Caso o Poder Público necessite contar com a assessoria de entidades especia-
lizadas do setor privado ou do terceiro setor para ajudá-lo a conceber e implementar o 
Projeto de REDD em floresta pública, poderá fazê-lo desde que não seja por meio de 
um contrato de concessão. Assim, deverá contratar esses serviços dos terceiros em 
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pleno respeito às regras aplicáveis às contratações públicas e à Lei Federal 8.666/93. 
Já os créditos de carbono, o Poder Público deverá vendê-los diretamente, mediante lei 
específica que autorize a transação. Poderá fazer uso de procedimento licitatório espe-
cífico ou de leilões públicos na BM&F BOVESPA, conforme dispuser lei específica 
que autorize a transação e determine a destinação dos recursos a serem obtidos.

Com relação à possibilidade de uso do mercado financeiro para alienar os crédi-
tos de carbono (assim como tem feito a Prefeitura de São Paulo), a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima, instituída pela Lei Federal de nº 12.187/09, em seu art. 9º, dispõe sobre 
a operacionalização do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE)58.

9. ConClusÕEs artiCuladas

9.1 Observamos uma cooperação internacional entre os países em busca de 
uma nova economia mundial descarbonizada ou de baixo carbono, para con-
ter os efeitos nefastos da mudança do clima na Terra, parcialmente fruto da 
interferência antropogênica.

9.2 O Protocolo de Quioto, não recepcionou regras para o desmatamento 
evitado; enquanto não surgem essas novas diretrizes em seu segundo período 
de vigência, o REDD parece ser a solução para controlar as emissões de 
GEEs oriundas do desmatamento.

9.3 Na esteira do Direito Administrativo, para ocorrer uma parceria entre os 
setores público e privado, para implantar projeto de REDD em floresta públi-
ca, é necessário licitação na modalidade concorrência, porém, a Lei 
11.284/06, art. 16, dispõe que crédito de carbono advindo de desmatamento 
evitado não pode ser objeto de licitação.

9.4 O ente público não poderá implantar REDD em suas florestas mediante 
mera concessão para a iniciativa privada; todavia, poderá ter consultoria da 
iniciativa privada ou terceiro setor e vender estes créditos de carbono direta-
mente por meio de licitação ou leilão na bolsa de valores.

9.5 O REDD, além de permitir a redução de emissões por desmatamento e 
degradação florestal, será um forte aliado na gestão sustentável das florestas 
públicas e das unidades de conservação; no controle do desflorestamento; 
mitigação dos eventos climáticos extremos, conservação da sociobiodiversi-
dade e promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil. 

58 “Art. 9o O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE será operacionalizado em bolsas de 
mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões 
de gases de efeito estufa evitadas certificadas.”
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1. introduçÃo
A urgência de tratamento da questão ambiental tem sido alvo da preocupação 

política nos mais diversos pontos do globo terrestre. A premente necessidade de ga-
rantir a continuidade dos recursos naturais necessários ao atendimento das mais bási-
cas necessidades do ser humano tem determinado a análise mais cuidadosa a respeito 
das interações da sociedade com o ambiente natural. Esta preocupação tem sido acom-
panhada de igual forma pelas discussões no âmbito internacional, especialmente 
quando se trata de estabelecer sistemas de proteção ambiental em casos em que a na-
tureza não observa fronteiras politicamente estabelecidas.

O despertar das políticas públicas para a condição humana dependente do 
meio ambiente, leva a que as leis ambientais sejam pensadas considerando toda a 
complexidade das relações existentes, destacando-se, nesse sentido, as implicações de 
que Estados, com diferentes racionalidades jurídicas, dividam recursos naturais im-
portantes para todos. O problema, nesse ínterim, agrava-se na medida em que, pela 
crise dos recursos naturais, nota-se um depauperamento desses recursos, cujas conse-
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qüências podem ser refletidas de um Estado para outro, especialmente quando há 
compartilhamento de biomas entre as fronteiras políticas. Os danos ambientais que 
afetam a mais de um país, portanto, justificam, de pronto, a instituição de sistemas de 
cooperação entre os países no sentido de harmonizarem suas legislações para este fim.

É sob essas premissas que se pautou o Tratado de Assunção (assinado por 
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, e, posteriormente aderido pela Venezuela). O 
Tratado em questão possui objetivos predominantemente econômicos, ao instituir um 
Mercado Comum entre os signatários, no entanto, observa a necessidade de tratamen-
to da questão do meio ambiente, reconhecendo sua importância para a sociedade atual.

Assim, a análise que se pretende no presente texto, remete à demonstração a 
respeito da importância da instituição de áreas naturais protegidas, a relação destas 
com o modo de vida das diferentes sociedades existentes sob a jurisdição dos Estados 
signatários do MERCOSUL (Mercado Comum do Cone Sul), tentando-se demonstrar 
o quão relevante pode se demonstrar a instituição da melhor proteção possível a essas 
áreas, em face das dificuldades observadas a partir das diferenças ideológicas refleti-
das nos ordenamentos jurídicos dos diferentes países.

É tendo em vista estas especificidades sociais em sua relação com o meio 
ambiente que se pretende demonstrar a necessidade de cooperação internacional para 
questões ambientais no contexto do MERCOSUL, especialmente, nos aspectos que 
remetem à necessidade de harmonização de sua legislação ambiental.

2. dEsEnVolViMEnto sustEntáVEl E basEs 
idEolÓGiCas Para a instituiçÃo dE árEas 
ProtEGidas E rEFlEXos soCioaMbiEntais 
nas PolÍtiCas PÚbliCas aMbiEntais

A escassez de recursos naturais e a ocorrência de diversas catástrofes plane-
tárias decorrentes da ação humana, segundo Carvalho1, constituem o que atualmente 
se vem denominando como crise ambiental. 

Desde as primeiras percepções a respeito desta crise tem-se buscado alterna-
tivas para contornar as negatividades ocasionadas pela ação humana no trato com os 
recursos naturais.

Uma das respostas para solucionar a questão se deu pela via da construção do 
conceito de desenvolvimento sustentável, elaborado no final do século XX, através do 
Relatório da Comissão Brundtland2. Na ocasião, optou-se por conceituar o desenvol-
vimento sustentável como o paradigma de que as gerações presentes supram suas ne-
cessidades, respeitando o mesmo direito das gerações futuras.

O Direito, como instrumento de regulação social, aparece como importan-
te fator construtor e consolidador dessa nova consciência, devendo inseri-la nos 

1 CARVALHO, Carlos Gomes de. Direito ambiental: perspectivas no mundo contemporâneo. Revista de 
Direito Ambiental, n. 19, 2000, p. 202.
2 Report of the Word Commission on Environment and Development. Our Common Future, 1987.
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sistemas jurídico-normativos e, por via de conseqüência, nas políticas públicas de 
responsabilidade estatal. 

No entanto, para que se realize esta inclusão, deve-se considerar a totalidade 
de implicações dessa nova racionalidade, dentre as quais, destacam-se aquelas rela-
cionadas aos países que compartilham biomas (de formação natural) e fronteiras (de 
constituição política), situações que demandam uma incontroversa necessidade de co-
operação internacional a fim de que a proteção despendida ao meio ambiente não en-
contre nas fronteiras políticas, um limite à sua efetividade. 

Nesse sentido, têm-se apresentado uma grande tendência à cooperação entre 
os países através dos Tratados Internacionais, que são os instrumentos jurídicos escri-
tos e que visam criar direitos e obrigações entre sujeitos de direito internacional3 (den-
tre os quais estão os Estados e Organismos Internacionais). 

No entanto, a necessidade de frear os problemas ambientais tem-se chocado 
com a urgência para que sejam saciadas as necessidades da humanidade, a saber, suas 
necessidades econômicas (preocupação que ensejou a formulação do paradigma da 
sustentabilidade). Assim, seguindo-se esta lógica, os principais tratados que abarcam 
a temática ambiental, têm buscado a aplicação desse ideal.

Desde que a crise em torno da disponibilidade de recursos naturais adentrou 
aos mais diversos âmbitos de discussão da sociedade, portanto, têm-se buscado alter-
nativas para sua mitigação. Essas alternativas podem surgir sob novas formas ideoló-
gicas (como o paradigma do desenvolvimento sustentável) ou como mecanismos 
práticos de preservação do meio ambiente, como a formulação de instrumentos base-
ados na proteção a áreas de interesse ambiental específicas.

Para que seja possível compreender a racionalidade de proteção ambiental 
em que se pauta a instituição de áreas naturais a serem protegidas juridicamente, será 
necessária uma breve digressão às bases ideológicas que a fundamentou, com o fim 
último de demonstrar o motivo pelo qual é necessário despender o mais alto grau de 
proteção jurídica ao meio ambiente.

A questão socioambiental discutida acerca das áreas protegidas está essen-
cialmente na proibição da presença humana, e consequentemente na ideia de “paraíso 
desabitado” a que se refere Diegues4 quando comenta sobre o estabelecimento de 
áreas naturais protegidas e o deslocamento das populações locais.

A ideia apresentada por estes espaços de preservação integral tem origem nos 
Estado Unidos da América, com a intenção de estabelecer uma política para conservar 
espaços naturais distante das relações humanas, construindo o que Diegues5 chama de 
“paraíso intocado”, o que considera a presença humana incompatível com a preservação 
do equilíbrio para o meio ambiente, distanciando o ser humano da natureza, negando 
que ambos são integrados e que estabelecem uma relação necessária para vida na Terra. 

3 COSTA, José Augusto Fontoura. Direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 43.
4 DIEGUES, Antônio Carlos. O Mito do Paraíso Desabitado. In.  Revista do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 1996, nº 24, p. 141-151.
5 Idem.
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Esse modelo de preservação tinha a intenção inicial de preservar a natureza, 
porém, questionam-se suas consequências negativas tanto na área social quanto em 
relação ao próprio meio ambiente. Diegues6 explica que tais áreas possuem, em suma, 
duas finalidades: fornecer à população urbano um espaço onde poderiam desfrutar da 
natureza, em sua forma mais pura, com o escopo de “descansar” da vida agitada das 
cidades; ou, ainda, simplesmente proteger a biodiversidade e os ecossistemas da área. 

Segundo a visão do mesmo autor, esse pensamento de natureza intocada cons-
titui um “neomito”, visto que o meio ambiente não deve estar dissociado da interferência 
humana, como pregam os conservacionistas, influenciados por sua formação advinda 
das ciências naturais. Essa influência originou a separação entre sujeito e objeto, criando 
consequentemente um distanciamento em tudo o que era humano ou cultural do que era 
natural, gerando a dicotomia entre natureza e cultural como discute Lévi-Strauss7. 

Assim, essa visão sobre natureza e cultura, que faz parte do complexo sistema de 
valores culturais de uma sociedade, passa a ser fator de profunda importância ao analisar 
as ações dos grupos sociais sobre o meio ambiente, além de refletir a importância da pro-
teção ambiental para a reprodução física e cultural da sociedade, razão pela qual a sua 
proteção deve ser proporcionada seguindo a melhor forma possível aos sistemas jurídicos. 

Tão notável é a indissociabilidade entre a sociedade e seu meio natural que 
Derani8 defende a existência de uma “unidade dialética” que significa dizer que não 
existem independentemente, visto que a cultura necessita da natureza para se desenvol-
ver. “Com base nisto, é possível a realidade social pelo prisma das ‘forças socializantes 
da natureza’ (...), pelo modo como cada sociedade se apropria dos recursos naturais e 
transforma o ambiente que vive” 9, ou seja, a cultura é continuação da natureza, pois a 
realidade não vem da mente humana e sim dos relacionamentos entre social e natural.

Resta desta forma, a defesa no maior grau de proteção possível aos sistemas 
jurídicos, de forma a garantir os direitos de quem habita de fato as áreas carecedoras 
de proteção, considerando-se a essencialidade da relação entre a sociedade e o meio 
natual. Por este motivo, é que se pretendeu, pelo presente item, demonstrar a impor-
tância vital que as áreas que serão sujeitas à tutela jurídica representam para a manu-
tenção, não somente dos sistemas naturais, mas da própria sociodiversidade.

É neste contexto que se apresenta a discussão socioambiental, para efetivida-
de e garantia desses direitos. Santilli, ao tratar do socioambientalismo, defende que o 
mesmo nasce com os movimentos sociais em busca da efetividade de políticas públi-
cas para concretização dos direitos difusos e coletivos consolidados na Constituição 
Brasileira de 1988. E assim o descreve:

“O socioambientalismo foi construído com base na idéia de que as políticas 
públicas ambientais devem incluir e envolver as comunidades locais, detentoras de 

6 Idem, mesma página.
7 Lévi-Strauss, Claude. Natureza e cultura. In: As estruturas elementares do Parentesco. Editora da 
Universidade de São Paulo: Editora Vozes, São Paulo / Petrópolis, 1976.
8 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
9 Idem, mesma página.
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conhecimentos e de práticas de manejo ambiental. Mais do que isso, desenvolveu-
se com base na concepção de que, em um país pobre e com tantas desigualdades 
sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve promover não só a 
sustentabilidade estritamente ambiental – ou seja, a sustentabilidade de espécies, 
ecossistemas e processos ecológicos – como também a sustentabilidade social – ou 
seja, deve contribuir também para a redução da pobreza e equidade. Além disso, 
o novo paradigma de desenvolvimento preconizado pelo socioambientalismo 
deve promover e valorizar a diversidade cultural e a consolidação do processo 
democrático no país, com ampla participação social na gestão ambiental”. 10

Ou seja, nota-se que, a partir dos movimentos socioambientais, as políticas 
públicas, especialmente no contexto brasileiro, começaram a ser pensadas visando ao 
melhor equilíbrio ambiental possível, bem como ao respeito aos seres humanos que 
dependem dos recursos naturais.

Essa preocupação compreende os dois grupos sociais citados anteriormente 
(comunidades tradicionais e sociedade urbano-industrial), conforme se depreende da 
análise de Viana, no tocante à preservação das florestas:

“as florestas conservam os rios, dos quais dependemos para a geração de 
energia elétrica, pesca, lazer e produção de água para consumo doméstico, 
industrial e agropecuário. As florestas também possuem efeito regulador do 
clima, em escala regional e global”11

Portanto, a preocupação com os sistemas naturais deve ser compartilhada, 
uma vez que sua preservação interessa a todos indistintamente. Nesse sentido, mostra-
se a fundamental importância de que seja dispensada a melhor proteção possível a 
esses espaços, constatação a ser melhor desenvolvida quando restar demonstrada as 
diferenças nos graus de proteção ambiental no MERCOSUL, contexto a que o presen-
te trabalho se propõe analisar. Assim, a seguir, será demonstrada a relação entre a 
questão ambiental e o papel representado pelo MERCOSUL no sentido de atuar como 
instrumento integrador a fim de proporcionar um ambiente em que se preze pela pro-
teção socioambiental harmonizada em regiões de fronteiras nacionais.

3. a QuEstÃo aMbiEntal intErnaCional nos 
PaÍsEs do MErCosul

Nas relações econômicas internacionais, pela utilização constante dos recur-
sos naturais, mostra-se incontroverso que deverá haver conseqüências em matéria am-
biental que podem comprometer a manutenção do equilíbrio natural e, por 

10 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Petrópolis, 2005, p. 34.
11 VIANA, V. As florestas e o des-envolvimento sustentável na Amazônia. Manaus: Valer, 2006. p. 133-134.
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conseguinte, o suprimento das necessidades econômicas. Exemplo disso é a pressão 
exercida sobre os biomas florestais pela indústria madeireira; biopirataria; biogenética 
ilegal; patenteamento de substâncias de seres vivos e construção de empreendimentos 
lesivos à qualidade do ar, do solo e da água, ações que demandam, inexoravelmente, 
a instituição de áreas de interesse ambiental que gozem de proteção do Estado.

Os exemplos de afetação internacional de recursos ambientais são fartos, 
mas é possível elencar algumas situações específicas, que bem ilustram as consequen-
cias da ação humana e que redundam em conseqüências negativas de escala interna-
cional, especialmente, no âmbito dos países que compõem o MERCOSUL, em que 
danos ambientais originados dentro do território de um país tenham trazido conse-
qüências nefastas a outro.  

Nesse sentido, cabe citar o episódio ocorrido em novembro de 2008, que foi 
noticiado pela imprensa de todo país: as chuvas excessivas no estado de Santa Catari-
na (Brasil) deixam populações inteiras desabrigadas além dos óbitos e desaparecimen-
tos. As chuvas elevaram o nível dos rios acima do normal inundando cidades, 
interditando rodovias, causando inúmeros desabamentos de terra e mudando a vida de 
centenas de pessoas.

No dia 25 de novembro de 2008 o jornal argentino Clarín12 noticia: “Há cin-
qüenta mortos, seis municípios isolados e vinte e dois mil refugiados que perderam 
suas casas” (tradução livre).  A matéria documentou o ocorrido como a pior tragédia 
climática já vivida pelo Estado e foi o primeiro meio de imprensa a associar o fato à 
seguinte questão: os incêndios e desmatamentos na Amazônia estão começando a ge-
rar efeitos em outros pontos do Cone Sul. O jornal alertou, ainda, que as tempestades 
se dão concomitantemente às secas rigorosas em algumas províncias argentinas como 
Chaco, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba.

Ainda de acordo com o noticiado no periódico, tal declaração teve por base 
os estudos realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), na 
pessoa do físico Antônio Ozimar Manzi, que explicou ao correspondente do jornal que 
a Região Amazônica é a principal fonte de precipitações na Região. Essa alteração, 
segundo os pesquisadores, influenciou de forma considerável o acontecimento de chu-
vas anormais na região sul do Brasil e as secas no norte, centro e leste argentinos. Ou 
seja, as alterações no equilíbrio ambiental no norte do Brasil, geraram conseqüências 
no sul do país, e, ainda, nos países vizinhos.

Outro caso interessante é a situação da Bacia do Prata. Não obstante haver 
um Tratado Internacional com o intuito de protegê-la13, a Bacia é considerada pela 
organização não-governamental ambiental World Wildlife Found (WWF)14 como uma 
das dez mais ameaçadas do planeta, graças aos interesses no ramo de energia hidroe-

12 GOSMAN, Eleonora. Hay 50 muertos, seis municipios aislados y 22 mil refugiados que perdieron sus 
casas. Clarín, Buenos Aires, 25/11/2008.
13 Tratado da Bacia do Prata. Assinado por Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. O Tratado foi 
assinado em 23/04/1969. Entrou em vigor em 14/08/1970.
14 Notícia veiculada através do site da British Broadcasting Corporation (BBC) Disponível em <http://
www.bbc.co.uk>. Acesso em 22/03/2009 às 09:35:56.
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létrica, pelas atividades da Usina Hidroelétrica de Itaipu e da navegação, consideran-
do-se o projeto hidroviário da região15. Neste caso, envolvem-se interesses de cinco 
países, já que a bacia é compartilhada por Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uru-
guai, sendo a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, redundando, portanto, na 
possibilidade de que sejam causados danos ambientais além-fronteiras. Essa possibi-
lidade já é alertada pela Organização Não Governamental WWF16, para quem as mu-
danças na Bacia afetam a qualidade da água, a biodiversidade local e mesmo aos 
outros rios que a ela se ligam.

Esses são apenas dois dos exemplos em que danos num determinado territó-
rio político geram conseqüências em outros, o que deixa claro que os esforços envida-
dos para mitigação de danos ambientais por parte desses países necessitam ser dotados 
de extrema cautela, além de vontade política e diplomática para o tratamento da ques-
tão, de forma concertada e com vistas a uma maior e, quiçá, real efetividade. A urgên-
cia da proteção e da necessidade de que esta se dê no maior grau possível, mostra-se 
uma realidade para a qual os países membros do MERCOSUL devem adotar, a fim de 
resguardar os interesses econômicos que justificam sua instituição, bem como para 
melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.

Segundo Soutullo e Gudynas17, dentro do MERCOSUL encontram-se 10 
biomas, 75 eco-regiões18 e 1.219 reservas terrestres não contínuas dedicadas à conser-
vação ou exploração sustentável dos recursos naturais, incluindo neste cálculo as áre-
as públicas e privadas. Além disso, os autores constataram que 12 das eco-regiões 
existentes são compartilhadas por territórios de 2 países; 7 estão contidas em 3 países 
distintos e a região do Chaco, estende seus domínios por 4 países membros do MER-
COSUL. Isso confere à região uma interrelação ambiental de grandes proporções, 
tendo em vista que os danos ambientais em um bioma ou eco-região podem ultrapas-

15 Detalhes do projeto podem ser acessados através do site do Ministério dos Transportes brasileiro <http://
www.transportes.gov.br/bit/ECLUSA/proj_itaipu.htm>: “A hidrovia do Mercosul interligará Buenos Aires, 
Assunção, Corumbá, Cárceres e Foz do Iguaçu, ao sul de Goiás, ao triângulo Mineiro, ao sudeste de Mato 
Grosso do Sul e a todo interior de São Paulo, até as proximidades de Piracicaba e Sorocaba. As obras 
necessárias ao vencimento do desnível de 120m poderão ser  realizadas mediante a construção de uma 
escada de quatro eclusas, cada uma com câmara de 120m de comprimento e 17m de largura”. Acesso em 
12/06/2009 às 00:35:12.
16 Conforme veiculado pela notícia no site da BBC, já referenciada.
17 SOUTULLO, Alvaro e GUDYNAS, Eduardo. How effective is the MERCOSUR’s network of protected 
areas in representing South America’s ecoregions? Cambridge Journals. Volume 40, nº 01, 2006.
18 Necessário estabelecer a diferença entre bioma e eco-região. O bioma corresponde a “uma comunidade 
maior composta de todos os vegetais, animais e comunidades, incluindo os estágios de sucessão da área. 
As comunidades de um bioma possuem certa semelhança e análogas condições ambientais. É a unidade 
ecológica imediatamente superior ao ecossistema (Carvalho, 1981). A eco-região, de acordo com Alejandro 
Brown (2006:25) são definidas como “grandes áreas, relativamente homogéneas, en las que hay diferentes 
comunidades naturales que tienen en común un gran número de espécies y condiciones ambientales 
(...). Por otro lado, las ecorregiones se presentan a uma escala geográfica adecuada para el desarrollo e 
implementación de políticas regionales. Es por ello que el enfoque ecorregional se ha consolidado como el 
más apropiado para el análisis y la planificación de cuestiones relacionadas con la conservación del medio 
ambiente. La gestión de los recursos naturales se realiza, en general, en función de los límites geopolíticos. 
El nuevo desafío es armonizar a escala regional”.
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sar as fronteiras político-estatais, afetando os interesses sobre o patrimônio natural 
relativos aos outros países da região.

Assim, frente a todos esses recursos compartilhados, há que se considerar 
que desde que a natureza passou a responder negativamente, às pressões externas so-
bre seus recursos, indispensável se faz a criação de mecanismos para conter ou mitigar 
o avanço dessas manifestações naturais e,  reconhecer que no trato dos danos ambien-
tais transfronteiriços, impõem-se aceitar o desafio da cooperação internacional.

Assim, infere-se que não há sentido em defender-se veementemente um 
Mercado Comum se não houver uma preocupação concomitante com as fontes das 
riquezas (meio ambiente) e com o bem-estar das populações, abarcando toda a diver-
sidade que estas constituem.

É possível observar que tal entendimento foi adotado quando da instituição 
do Tratado de Assunção, uma vez que, havendo iminente interesse econômico, não se 
deixa de considerar os temas que possam influenciar nas atividades desenvolvidas 
pelos países que buscam entre si uma aliança em prol de interesses econômicos co-
muns. Nesse sentido, é pertinente citar a posição de Caroline London19, que bem jus-
tifica a intervenção aqui tratada: “A proteção do meio ambiente torna-se cada vez mais 
presente nos debates da sociedade, e, se o comércio permanece como um dos desafios 
fundamentais dos próximos anos é conveniente igualmente levar em conta as preocu-
pações ambientais”.

Assim, considerando-se que o estabelecimento de um Mercado Comum do 
Sul exerce influências no trato da questão ambiental, explicita-se a necessidade de 
discussão do tema, relacionando-o com outros valores defendidos pela sociedade, 
como o paradigma da sustentabilidade e do respeito às diversidades, fornecendo-lhes 
o mais alto grau de proteção possível.

4. nECEssidadE da tutEla PEnal aMbiEntal 
das árEas naturais ProtEGidas EM FaCE 
da GraVidadE dos danos aMbiEntais dE 
naturEZa transnaCional 

Das diversas formas que o Estado dispõe para proteção dos bens juridica-
mente protegidos, encontra-se a tutela penal, que corresponde a que, em caso de des-
cumprimento de normas protetoras do meio ambiente, deve ocorrer uma resposta do 
Estado na esfera penal, o que corresponderia ao mais alto grau de proteção que se pode 
outorgar dentro de determinado ordenamento jurídico. A esse respeito, opina Eládio 
Lecey20 reforça que a importância da tutela penal ambiental se justifica na medida em 

19 LONDON, Caroline apud MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17ª Ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p. 1063.
20 LECEY, Eládio. Novos Direitos e Juizados Especiais – A proteção do meio ambiente e os juizados 
especiais criminais. In: Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Ano 4, n° 
15, Jul-Set/ 1999. p. 10.
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que “a sobrevivência da espécie humana e sua digna qualidade de vida dependem da 
sustentação de um meio ambiente equilibrado”. 

Para o autor, as sanções de natureza administrativa podem demonstrar-se 
débeis quando se trata da reparação do dano causado ao meio ambiente. Os danos 
ambientais, por vezes, são de difícil ou impossível reparação, ou seja, a utilização de 
instrumentos administrativos não seria suficiente para gerar a obrigação do infrator de 
reparar o dano que causou ao meio ambiente. Partindo-se desta premissa, portanto, é 
que é possível inferir que todos esses fatores influem para que se justifique a interven-
ção do Direito Penal na esfera ambiental. 

No caso da tutela ambiental e levando-se em conta que os biomas naturais 
não reconhecem fronteiras políticas, quando se pensa na possibilidade de aplicação de 
sanções em face de condutas lesivas ao meio ambiente, pensa-se a priori, em normas 
de Direito Interno, referindo-se às leis de um Estado soberano. Entretanto, o problema 
toma enormes proporções quando se depara com a necessidade de aplicação de nor-
mas de dois ou mais Estados frente a uma mesma conduta lesiva, em situações em que 
seja necessário despender uma proteção ambiental o mais homogênea possível, espe-
cialmente em Estados transfronteiriços ou que constituam um bloco econômico, num 
contexto de cooperação internacional. Quando se tem esse tipo de impasse, indubita-
velmente, há que se buscar na cooperação internacional a solução da qual se necessita 
quando se trata da necessidade de harmonização de legislação.

No tocante à proteção de áreas naturais protegidas a que se referiu no início 
deste trabalho, nota-se que há diferenças substanciais quanto às posições doutrinárias 
dos países membros do MERCOSUL, que se refletem diretamente na adoção de legis-
lações ambientais de forma diferenciada em cada país. 

Na legislação argentina, por exemplo, nota-se que o Direito Penal somente é 
aplicado como ultima ratio, para matérias que necessitam do mais alto grau de prote-
ção por parte do Estado, o que (no sistema jurídico argentino) não inclui o meio am-
biente. As consequências, neste país especificamente, serão refletidas no fato de que 
as condutas lesivas ao meio ambiente serão punidas no âmbito administrativo, não 
havendo, portanto, penas mais severas como as penas privativas de liberdade e outras 
utilizadas pelo Direito Penal21. É por meio desta racionalidade que Susana Papale de-
fende o ponto de vista da legislação argentina da seguinte forma: “não é qualquer ação 
que transgride o Direito Penal. O Direito Penal castiga com prisão. Para que uma pes-
soa mereça semelhante castigo, deve haver cometido um delito grave”22.

Por outro lado, o Brasil adotou postura diversa, quando instituiu a Lei 9.605 de 
1998, que estabeleceu a Lei de Crimes Ambientais, elevando o meio ambiente a um bem 
jurídico cuja importância justifica sua inclusão no âmbito dos sistemas de proteção pelo 

21 MAMED, Danielle de Ouro. Tutela penal do meio ambiente nas legislações argentina e brasileira em 
face dos objetivos do Tratado de Assunção. Monografia de conclusão de curso. Manaus: Universidade do 
Estado do Amazonas, 2009. p. 94.
22 PAPALE, Susana. Derecho Penal en contaminación ambiental. Disponível em: <http://www.nuevatierra.
com/derecho.htm>. Acesso em 12 de abril de 2009.
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Direito Penal, tornando possível a aplicação de penalidades mais severas às condutas 
lesivas ao meio ambiente. Assim, para o Brasil, é pacificada a posição de que o meio 
ambiente constitui um bem jurídico passível de ser resguardado pelo Direito Penal23.

Como consequências dessas diferenças, pode-se inferir que o grau de prote-
ção entre os países do MERCOSUL encontra-se em posições opostas, no tocante à 
gravidade das ofensas aos elementos que compõem o meio ambiente.

A situação mostra-se mais grave ainda quando se trata de analisar as formas 
de tutela jurídica que foram outorgadas às áreas naturais protegidas, entre os países 
membros do MERCOSUL. No Brasil, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais pre-
vê penas mais graves quando se trata de danos causados às Unidades de Conservação, 
que constituem espécie de área natural protegida.

Como se tentou demonstrar anteriormente, já não é possível deixar de outor-
gar às questões ambientais a importância que requerem, uma vez que a existência de 
um meio ambiente saudável constitui condição elementar para a reprodução social, 
cultural e econômica das pessoas. Portanto, neste trabalho, pretendeu-se demonstrar a 
necessidade de maior diálogo entre os países do MERCOSUL para que atentem aos 
prejuízos que podem ser ocasionados pelas diferenças no grau de proteção ao meio 
ambiente.

5. obJEtiVos do tratado dE assunçÃo 
E sua rElaçÃo CoM o MEio aMbiEntE: 
PrEssuPostos Para uMa HarMoniZaçÃo 
lEGislatiVa EM MatÉria aMbiEntal no 
MErCosul

Da análise do texto do Tratado de Assunção, mais especificamente em seu 
preâmbulo, é possível verificar o elo entre a constituição do Mercado Comum e a ne-
cessidade de proteção ambiental no bloco:

“(...) Entendendo que esse objetivo deve ser alcançado mediante o 
aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, a preservação do meio 
ambiente, o melhoramento das interconexões físicas, a coordenação de políticas 
macroeconômicas e a complementação dos diferentes setores da economia, 
com base nos princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio. (...)”

Pode-se perceber que não é mais possível o tratamento dos fenômenos eco-
nômicos desatrelados das condicionantes ambientais. O desenvolvimento da econo-
mia, por si mesmo, demanda um melhor aproveitamento dos recursos naturais 
disponíveis. Entretanto, essas necessidades devem ser supridas, observando-se os 
princípios ligados ao paradigma do desenvolvimento sustentável. 

23  MAMED. Opt. Cit. p. 96.



231Teses	de	Estudantes	de	Pós-graduação/	PhD	and	Master	Studentsʹ	Papers 

Nesse sentido, para a consecução dos objetivos do Tratado, destacam-se duas 
das diretrizes estabelecidas para que se logre a instituição do Mercado Comum de 
forma a tutelar eficazmente o bem jurídico meio ambiente: a coordenação de políticas 
macroeconômicas e setoriais visando assegurar condições adequadas de concorrência 
entre os Estados-parte e, ainda, o compromisso de harmonização nas áreas pertinentes 
(no caso em estudo, harmonização legislativa).

Em relação à coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais deve-se 
levar em conta a necessidade de buscar o estabelecimento de princípios norteadores, 
além dos explicitamente previstos no Tratado que direcionem as ações a serem execu-
tadas pela Organização, o que já vem ocorrendo atualmente.

Da mesma forma, defende-se a necessidade do início de uma negociação no 
sentido de harmonização de leis, visando minimizar as disparidades existentes entre as 
legislações dos países-parte do Mercosul a fim de garantir a segurança jurídico-am-
biental na região.

Da leitura do artigo 1º do Capítulo 1º do Tratado, nota-se o claro compromis-
so entre os Países-parte de harmonizar suas legislações, coordenar as políticas macro-
econômicas e setoriais a respeito de áreas específicas.

Nesse sentido, e tendo em vista as especiais necessidades de atenção em 
torno das áreas naturais protegidas no contexto do MERCOSUL é que Soutullo e Gu-
dynas24 defendem a incorporação das áreas naturais protegidas a redes regionais, con-
forme o estabelecimento de áreas necessitadas prioritariamente de proteção. Tais áreas 
deveriam ser criadas dentro do bloco, defendendo, ainda que “uma abordagem regio-
nal exige não somente a identificação de prioridades regionais e uma estratégia unifi-
cada de ações coordenadas, mas também uma responsabilidade partilhada”25.

É justamente, por entender pertinente a necessidade de uma responsabilidade 
partilhada em relação ao meio ambiente, dentro do MERCOSUL, é que se defende, no 
presente trabalho, uma harmonização no tocante às leis dos países membros do bloco, 
para que a proteção ambiental se dê de forma mais uniforme, na busca da aplicação de 
efetiva justiça fomentada pela integração regional. Ressalte-se que se mostra impres-
cindível que se busque a diminuição das desigualdades no tratamento de interesses 
comuns aos Estados, como é o caso da proteção dos recursos naturais, que são de ex-
trema importância, inclusive no tocante à produção de riquezas e atendimento das 
necessidades básicas, influenciando diretamente na qualidade da vida humana26.

Assim, defende-se, neste estudo, a aplicação de medidas que visem à harmo-
nização legal no tocante aos países do bloco. Tal feito seria de grande valia à proteção 

24 SOUTULLO, Alvaro e GUDYNAS, Eduardo. op. cit. 
25 Idem. p. 115. Tradução livre. 
26 Nesse sentido, interessante a abordagem de Virgílio Viana, ao tratar da influência do bioma florestal 
sobre a economia e política dentro de um país: “as florestas conservam os rios, dos quais dependemos 
para a geração de energia elétrica, pesca, lazer e produção de água para consumo doméstico, industrial e 
agropecuário. As florestas também possuem efeito regulador do clima, em escala regional e global” . Cf. 
VIANA. Virgílio. As florestas e o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Manaus: Valer, 2006. pp. 133-
134.
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ambiental, como no caso da possibilidade da criação de um sistema de aplicação do 
direito penal nos países envolvidos, que se vêem diante da complexidade de compar-
tilhar biomas fundamentais para o equilíbrio ambiental da região entre seus territórios.

6. ConClusÕEs artiCuladas

6.1 Da discussão apresentada, primeiramente, há que se ressaltar que o Tra-
tado de Assunção, que institui o MERCOSUL, preocupa-se com as questões 
que se referem à crise ambiental observada, reconhecendo que o tratamento 
da temática ambiental lhe é urgentemente necessário.

6.2 Buscou-se demonstrar que as questões socioambientais devem ser consi-
deradas para a instituição de políticas ambientais, especialmente aquelas que 
tratam de instituir áreas naturais a serem juridicamente protegidas, tendo em 
vista sua estratégica importância para as sociedades que dependem de tais 
áreas. Demonstrou-se, ainda, que o ramo do Direito que protege os valores 
mais caros à sociedade é o Direito Penal, que institui as penalidades mais 
graves no caso de ofensa aos seus bens jurídicos tutelados, razão pela qual se 
demonstra que a questão ambiental deve receber dos sistemas jurídicos, o 
mais alto grau de proteção possível. 

6.3 Nota-se, da observância da produção científica existente na área, que as 
diferentes racionalidades adotadas, entre os países do MERCOSUL (a exem-
plo da Argentina e do Brasil) refletem-se na instituição de diferentes níveis 
de proteção jurídica, uma vez que cada país membro, despende um tipo de 
proteção ao meio ambiente. 

6.4 No exemplo demonstrado mostrou-se que, alguns países protegem o 
meio ambiente em âmbito penal, e outros, em âmbito administrativo, o que 
redunda num tratamento diferenciado sobre a gravidade das condutas lesivas 
ao meio ambiente. Assim, considerando que nos países do MERCOSUL há o 
compartilhamento de vários biomas, a harmonização dessas visões de meio 
ambiente poderia em muito contribuir para a efetiva proteção ambiental nas 
áreas naturais protegidas que dividem fronteiras políticas.
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1. introduçÃo

A Constituição Brasileira de 1988 é conhecida por haver sido a primeira a 
utilizar a expressão “meio ambiente” em seu texto, denotando especial atenção à maté-
ria. O texto constitucional, no entanto, utilizou o conceito de forma a que este deva ser 
analisado com vistas a um direito “socioambiental”, uma vez que o meio ambiente não 
deve ser considerado de forma dissociada da sociedade. A promulgação da nova Carta 
Magna nacional representou, portanto, um inegável avanço quanto ao reconhecimento 
de direitos socioambientais, tendo em vista o ineditismo no que tange ao tema.

No tocante aos cuidados com o meio ambiente, observa-se que o novo texto 
atribuiu a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo, 
porém, ao Poder Público e à coletividade o dever de defesa e preservação, consoante 
ao que dispõe o artigo 225, caput, da Constituição Federal. 

Juntamente com o direito estabelecido expressamente, nota-se a existência 
de uma série de princípios que, apesar de não expressos, podem ser considerados 
como constitucionais, uma vez que se coadunam com os ideais da carta política do 
Estado. Tais princípios, como será possível observar, podem ter um caráter instrumen-
tal, indicando em que sentido as políticas públicas deverão ser direcionadas a fim de 
que seja alcançada a observância a princípios mais imediatos, como a necessidade de 
salubridade do meio ambiente e à preservação da própria vida.

Não obstante a existência de previsão constitucional expressa quanto à pre-
servação ambiental, imprescindível se faz que a aplicação dos dispositivos, seja por 
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meio da elaboração de leis infraconstitucionais ou pela formulação e efetivação de 
políticas públicas, seja compatível com os demais direitos elevados à condição de di-
reitos resguardados pela Carta Constitucional, fazendo-se necessária a observância 
das complexas variantes sociais e econômicas envolvidas, a exemplo dos direitos à 
vida, ao desenvolvimento, justiça, livre iniciativa, trabalho, propriedade e equidade. 
Em questões ambientais, mostra-se comum a observância de possíveis “contradições” 
entre direitos igualmente resguardados pela Constituição, pois a utilização dos recur-
sos naturais constitui condição elementar para a continuidade do crescimento econô-
mico ou, por vezes, o embate entre interesses individuais e coletivos, havendo, 
portanto, algum nível de atrito entre economia e ecologia; individual e coletivo; nacio-
nal e internacional, por exemplo.

Nesse contexto, observa-se a busca pela conjugação de direitos diversos, por meio 
da instituição de instrumentos econômicos para fins de preservação ambiental, havendo, 
assim, uma clara tentativa de agregar fatores sociais, econômicos e ecológicos em sistemas 
cujo escopo seria atender aos direitos socioambientais previstos constitucionalmente.

Dentre esses instrumentos econômicos, apresentam-se os sistemas de Paga-
mento por Serviços Ambientais, baseados na noção de um princípio novo, o do Prote-
tor-Recebedor, o qual pugna pela concessão de benefícios financeiros àqueles que 
permitem a continuidade das funções dos ecossistemas. 

No entanto, tendo em vista que a preservação ambiental, constitucionalmen-
te, corresponde a um dever inerente ao Poder Público e a toda a sociedade, é possível 
que seja questionada a legitimidade de benefício financeiro em face da observância de 
uma norma constitucional expressa, a saber, a preservação do meio ambiente para as 
presentes e futuras gerações1. Assim, mostra-se relevante observar como este princí-
pio tem sido recebido e interpretado pelo sistema jurídico pátrio. Receber benefícios 
financeiros para colaborar na preservação ambiental atentaria contra a observância já 
obrigatória deste direito-dever? 

A questão que se pretende levantar neste trabalho, portanto, remete à integri-
dade constitucional (interpretação sistêmica e compatível dos direitos ali resguarda-
dos), no sentido de pensar de que forma as normas baseadas no princípio do 
protetor-recebedor se mostram compatíveis com o sistema constitucional posto. A 
busca pelas respostas a tais questionamentos, portanto, constitui o norte para o desen-
volvimento do presente artigo.

2. PolÍtiCas PÚbliCas Pautadas  no PrinCÍPio 
do ProtEtor-rECEbEdor: o Caso dos 
sistEMas dE PaGaMEnto Por sErViços 
aMbiEntais

O princípio do protetor-recebedor tem-se revelado como base de algumas 
políticas públicas2 pautadas na valoração ambiental, especialmente aquelas que insti-

1 Conforme Constituição Federal, art. 225.
2 Entende-se por políticas públicas “processo ou conjunto de processos que culmina na escolha racional e 



235Teses	de	Estudantes	de	Pós-graduação/	PhD	and	Master	Studentsʹ	Papers 

tuem sistemas de pagamento por serviços ambientais e possuem como fundamento a 
lógica das externalidades positivas e negativas advindas das atividades econômicas.

A ideia de externalidades negativas, também chamada de custos sociais, se 
consolidou através das contribuições de Arthur Cecil Pigou3 e Ronald Coase4, na ten-
tativa de criar mecanismos que corrigissem as consequências sociais negativas da 
atividade econômica. Com base na teoria desenvolvida por Pigou5, defende-se uma 
política econômica do bem-estar, com a participação do Estado na correção das distor-
ções causadas pela escolha individual, uma vez que predominaria a ideia de que “tudo 
que não pertence a ninguém é usado por todos e cuidado por ninguém”, a partir da 
qual se advoga a necessidade de transformar a propriedade comum em direito de pro-
priedade individual6.

A lógica da correção de externalidades é usada por outros instrumentos eco-
nômicos menos polêmicos, como por exemplo, aqueles pautados no princípio do po-
luidor-pagador, conforme explica Solange Teles da Silva7, defendendo-se que as 
externalidades ambientais deveriam ser internalizadas, de modo que o responsável 
arque com o custo socioambiental de suas atividades. Portanto, trata-se de uma lógica 
que tenta levar ao poluidor, além das benesses do lucro de sua atividade, o ônus por 
ela causado a toda a sociedade, buscando-se equilibrar as relações de produção (van-
tagens e custos), com o equilíbrio almejado pela concretização da justiça ambiental8.

Analogamente ao que se observa no princípio do poluidor pagador9, o prin-
cípio do protetor-recebedor, parte da ideia da existência de um desequilíbrio econômi-
co latente em face da abstenção de condutas ambientalmente degradantes, necessária 
para a manutenção de certos ecossistemas funcionando (gerando serviços ambientais). 
A lógica utilizada considera que alguém deixa de explorar o meio ambiente economi-

coletiva de prioridades, para a definição dos interesses públicos reconhecidos pelo direito” (DE SADELEER 
apud SILVA, 2004, p. 81).
3 PIGOU, Arthur Cecil. La economia del bienestar. Madrid: M. Aguilar Editor, 1946.
4 COASE, Ronald H. The problem of the social cost. Chicago: Journal of law and economics 
– October, 1960.
5 PIGOU, Arthur Cecil. La economia del bienestar. Madrid: M. Aguilar Editor, 1946.
6 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 91.
7 SILVA, Solange Teles. O direito ambiental internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 
p. 112.
8 Entende-se por justiça ambiental o “conjunto de princípios e práticas que: asseguram que nenhum grupo 
social suporte uma parcela desproporcional de conseqüências ambientais negativas; garantam um acesso 
justo e equitativo aos recursos naturais; assegurem o acesso às informações ambientais relevantes e que 
favoreçam a construção de modelos alternativos de desenvolvimento e assegurem a democratização na 
gestão ambiental sustentável (FONTE: ACSELRAD, Henri. As práticas espaciais e o campo dos conflitos 
ambientais In ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene e PÁDUA, José Augusto. Justiça ambiental e 
cidadania. Rio do Janeiro: Relume Dumará: Fundação Ford, 2004. p. 14).
9 O princípio do poluidor-pagador “propicia a internalização das poluições crônicas e, destina-se tanto a 
impedir os danos ambientais quanto a sua reparação integral”,  o que deve ser feito pela inclusão dos custos 
de produção que devem ser arcados pelo poluidor (FONTE: SILVA, Solange Teles. O direito ambiental 
internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009)
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camente, de forma que sejam preservadas as funções ecossistêmicas, gerando-se be-
nefícios a um número indefinido de pessoas, sem que por este motivo, os agentes que 
preservam recebam algum tipo de contrapartida. Ao contrário, em certos casos, obser-
va-se que grupos sociais que mantém práticas compatíveis com a preservação ambien-
tal, por vezes são discriminados socialmente, como ocorre, por exemplo, com 
comunidades tradicionais10 na Amazônia, que em muitos casos encontram-se localiza-
das em locais de difícil acesso, sem que se disponha de um mínimo de estrutura para 
uma vida digna (saliente-se dificuldades de acesso à saúde e educação, por exemplo).

Assim, o princípio do protetor-recebedor consiste em novo princípio que já 
integra o Direito Ambiental. Melissa Furlan, o conceitua a partir da idéia de que “quem 
conserva deve receber um pagamento, ou seja, quem presta ou contribui para um be-
nefício ambiental deve ser de alguma forma recompensado, ao menos pelos custos 
que teve de suportar”11. 

Nesse sentido, nota-se que os sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais 
têm-se apresentado como ferramenta para “corrigir” este desequilíbrio. Dentre as várias 
definições do que seriam tais sistemas, merece destaque aquela contida na Lei Estadual 
n. 13.798, de 9 de novembro de 2009, que institui no Estado de São Paulo a Política 
Estadual de Mudanças Climáticas, e traz a definição do que devam ser considerados 
“serviço ecossistêmicos”  e “serviços ambientais”. No inciso I do artigo 3º, estabelece-se 
que serviços ecossistêmicos são aqueles benefícios que as pessoas obtêm dos ecossiste-
mas. Por sua vez, o inciso II define como serviços ambientais aqueles serviços ecossis-
têmicos que geram impactos positivos além das áreas em que são instituídos. Dessa 
forma, mostra-se que a expressão “serviço ambiental” teria um conteúdo mais abrangen-
te que “serviço ecossistêmico”, o que poderia corresponder, inclusive, àqueles casos de 
benefícios gerados por biomas como o amazônico, que traspassam seus domínios terri-
toriais regulando os fluxos hidrológicos em vários outros pontos do continente. 

Assim, os sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais corresponderiam, 
de acordo com a literatura nacional, a 

“[...] um contrato entre provedores e beneficiários, através do qual esses 
remuneram àqueles pela  garantia do fluxo contínuo de determinado serviço 
ambiental, com intervenção do Estado para operacionalizar o sistema e 
garantir o cumprimento dos contratos”12.

10 No Brasil, a definição legal de povos e comunidades tradicionais está contida no Decreto de número 
6.040 de 7 de fevereiro de 2007 que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, definindo-os como: “grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios 
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”.
11 FURLAN, Melissa. Mudanças climáticas e valoração econômica da preservação ambiental: o 
pagamento por serviços ambientais e o princípio do protetor-recebedor. Curitiba: Juruá, 2010. p. 191.
12 ALTMANN, Alexandre. Pagamento por serviços ambientais: aspectos jurídicos para sua aplicação no 
Brasil. In: BENJAMIM, Antonio Herman; IRIGARAY, Carlos Teodoro; LECEY, Eladio e CAPPELI, 
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Assim, cientes da idéia-núcleo do princípio e, independentemente das dis-
cussões a respeito de eventuais impropriedades conceituais de ordem prática13, impor-
ta demonstrar como vem se desenvolvendo o movimento no sistema jurídico pátrio no 
sentido de tornar legítima a aplicação do princípio, de forma consoante ao que se tem 
no arcabouço legislativo brasileiro.

3. ConstruçÃo E ConsolidaçÃo do PrinCÍPio 
do ProtEtor-rECEbEdor no ordEnaMEnto 
JurÍdiCo brasilEiro

Na construção e consolidação de normas jurídicas, impõe-se a observância 
de uma série de critérios, dentre os quais, a criação de normas que motivem condutas 
consideradas socialmente desejáveis e que exprimam a vontade do povo, titular máxi-
mo do poder político de instituir normas que observem os valores defendidos pela 
sociedade. Para Hans Kelsen, a regulação da conduta humana deve dialogar direta-
mente com a noção de motivação, para que os indivíduos se abstenham ou executem 
atos nocivos ou úteis à sociedade14. Seguindo esta lógica, nota-se que o Direito dispõe 
de mecanismos para nortear essas condutas para que as mesmas conduzam à paz so-
cial, incluindo-se, obviamente, a necessidade de ações ou abstenções voltadas à sani-
dade do meio ambiente, essencial à qualidade de vida e à própria manutenção dela.

Assim, tem-se que o Direito possui a prerrogativa de interferir na sociedade 
visando modificar, criar ou suprimir situações dentro dos sistemas econômicos com o 
fim último de contribuir para realizar seu objetivo em sua significação mais ampla: a 
regulação da vida em sociedade, o que, por razões óbvias, inclui sua interação com o 
ambiente físico.

A respeito das normas de regulação social, portanto, é que Robert Alexy15 
traz suas contribuições no campo teórico, defendendo que as normas jurídicas encon-
tram-se divididas em categorias de normas-princípios e normas-regras. 

As normas-regras, segundo o autor, referem-se ao âmbito da validade jurídi-
ca, enquanto as normas-princípios corresponderiam a mandamentos de otimização 
ligados aos valores defendidos pela sociedade, integrando de igual forma o sistema de 
normas do Direito. Tais princípios são dotados de um grau mais elevado de abstração 
e relatividade, se comparados às regras, e podem ser invocados em um maior número 
de possibilidades fáticas ou jurídicas, e satisfeitos em graus determinados dependendo 
de cada caso concreto no qual se aplica a regra da proporcionalidade. Desta forma, 

Silvia. Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. V. 1. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de 
São Paulo, 2010. p. 9.
13 Dúvidas quanto aos legitimados a receberem os benefícios e indefinições quanto à fonte financiadora 
dos Programas, bem como a dúvida científica em face da eficiência desses Programas quanto à redução 
significativa de impacto ambiental, ainda causam certa descrença quanto à adequação desses ideais à 
realidade socioambiental atual. 
14 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 21.
15 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
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realiza-se um sopesamento dos princípios, identificando-se, assim, qual deles deverá 
possuir maior relevância16.

Walter Rothenburg, corroborando este entendimento e considerando que 
princípios e regras descendem do mesmo tronco (as normas), atribui aos princípios 
caráter normativo: “tanto as regras como os princípios são normas porque ambos di-
zem o que deve ser. Ambos podem ser formulados com a ajuda das expressões deôn-
ticas básicas do mandamento, da permissão e da proibição”17.

Ronald Dworkin, trabalhando o conceito de princípio explica, primeiramen-
te, que por princípio se deve entender todo o conjunto de padrões que não são regras, 
explicando que o padrão analisado “deve ser observado, não porque vá promover ou 
assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas por-
que é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma dimensão da moralidade”18. 
Assim, é possível observar que Dworkin trata dos princípios como padrões relaciona-
dos ao senso de justiça ou equidade existentes em uma sociedade, baseados em algum 
nível de moralidade. 

Os princípios, portanto, podem ter a função de dirigir a construção das de-
mais normas jurídicas; possuir o atributo da auto-aplicação ou, ainda, servir de guias 
na interpretação de normas jurídicas e na aplicação dessas normas no caso concreto. 
No caso do princípio do protetor-recebedor, deve-se ter em vista a necessidade de 
tratá-lo como princípio diretor, numa ótica sistemática do ordenamento, especialmen-
te, quando se observam as normas constitucionais correlatas e a necessidade de instru-
mentalização das normas para que seja possível a construção de mecanismos de 
efetivação dos direitos resguardados nesse âmbito.

Mireille Delmas-Marty, nesse sentido, procura demonstrar a função diretiva 
dos princípios, defendendo que é cada vez mais comum que o legislador utilize cer-
tos princípios como modo de prescrever, fazendo com que estes princípios apontem 
ao intérprete o caminho a ser seguido19. Para a autora, este caminho corresponde a 
uma normatividade extrajurídica, definida, portanto, a partir de valores exteriores à 
esfera jurídica:

“[...] os princípios diretores, mesclados de direito e de valores metajurídicos, são 
portadores de conflitos que não provêm de seu caráter francamente determinado, 
mas do risco de determinações divergentes e por vezes antagônicas, como 
por exemplo, quando a ordem política se opõe à ordem política econômica. 
Mesmo antagônica e conflituosa, a função deles é ainda assim comparável à 
dos padrões. Função de internormatividade em seu duplo significado: para os 

16 Idem.
17 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. 2ª Tiragem. Porto Alegre: Sergio Antônio 
Fabris Editor, 2003. p. 15.
18 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3ª Ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010, p. 36.
19 DELMAS-MARTY, Mireille. Por um direito comum. Tradução: Maria Hermantina de Almeida Prado 
Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 132.
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princípios nacionais de integração ao direito de normas extrajurídicas e, no 
plano internacional, de aproximação de sistemas jurídicos diferentes”20. 

Portanto, mostra-se de acentuada relevância para este trabalho a concepção 
de princípios como diretores das demais normas jurídicas, especialmente quando é 
demonstrada a necessidade de congregar diferentes princípios, a exemplo das situa-
ções em que conflitam direitos de natureza socioambientais contra direitos econômi-
cos. No caso do tema em estudo neste trabalho, nota-se a necessidade de observância 
dos novos valores advindos das atuais urgências socioambientais e da relação com os 
sistemas oriundos do capitalismo, bem como a necessidade de integrar esses novos 
valores ao sistema jurídico vigente. 

Delmas-Marty, nesse sentido, poderia considerar a função dos princípios am-
bientais como integrativa entre as demais normas. Assim, observa-se uma função es-
pecial dos princípios, a saber, a incorporação de novas concepções e padrões 
interpretativos na instituição de legislações voltadas à realidade socioambiental.

Nessa concepção, ao considerar a necessidade de evolução da sociedade, 
haja vista a observância de uma concepção sistêmica do direito e dos princípios, inte-
ressante observar as contribuições de Jürgen Habermas quando pondera que o Direito 
constitui um poder político e vice-versa, o que gera a perpétua possibilidade de sua 
instrumentalização21. Para isto, o autor utiliza-se de uma abordagem envolvendo os 
discursos utilizados nas teorias jurídicas, propugnando pela possibilidade de desen-
volver a ideia da constituição do Estado de Direito com auxílio de princípios segundo 
os quais o Direito somente é legítimo quando produzido a partir do poder comunicati-
vo22. Esta idéia, inclusive, pode-se traduzir pela observância da soberania popular 
como princípio basilar do ordenamento, o que significa dizer, que os valores converti-
dos em princípios precisam, efetivamente, emanar das necessidades sociais, expressas 
em seus discursos. Nas palavras de Habermas:

“Na linha da teoria dos discursos, o princípio da soberania do povo significa 
que todo o poder político é deduzido do poder comunicativo dos cidadãos. O 
exercício do poder político orienta-se e se legitima pelas leis que os cidadãos 
criam para si mesmos numa formação da opinião e da vontade estruturada 
discursivamente”23. 

Assim, nota-se a necessária adequação entre princípios e vontade popular 
para a configuração do Estado de Direito, cuja organização deve servir à auto-organi-

20 Idem. p. 133.
21 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a facticidade e validade. Vol. 1. Tradução: Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 211.
22 Idem. p. 212.
23 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a facticidade e validade. Vol. 1. Tradução: Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 213.
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zação política de uma comunidade, com auxílio dos sistemas jurídicos. O poder comu-
nicativo de uma determinada vontade popular deve expressar-se nos programas legais 
e integrar-se na sociedade através de uma aplicação racional e estabilização de expec-
tativas e da realização de fins coletivos24. 

Nesse sentido, é possível utilizar-se da concepção de Jürgen Habermas, quan-
do trata do papel dos princípios do Estado de Direito na reconstrução do próprio Direito. 
Para o autor, as normas jurídicas devem apresentar-se de forma compreensiva, precisa e 
não-contraditória, devendo ser públicas e conhecidas por todos os seus destinatários, o 
que faria da tarefa de uma jurisdição a sistematização desses princípios, dando a eles 
uma configuração dogmática25. Habermas defende, ainda, que é possível introduzir entre 
o direito positivo e o poder político um processo auto-estabilizador e circular26, o que 
seria concretizado graças à utilização de princípios no sentido de uma interpretação 
sistêmica, dando uma nova tônica ao ordenamento, preenchendo assim, este lugar entre 
o direito positivo e o poder político. Entretanto, o autor esclarece que essa reconstrução 
só pode se manter enquanto funcionar como fonte de justiça, devidamente legitimada27. 

Assim, deve haver, notadamente, uma ligação entre a formação discursiva-
mente estruturada da opinião e da vontade de um legislador político, considerando-se, 
nesse sentido, uma relação dos princípios com a teoria dos discursos28. 

Walter Claudius Rothenburg, a exemplo de Habermas, também considera 
que os princípios devem ser pensados por meio de uma concepção sistêmica do orde-
namento jurídico, pois, por sua própria definição eles se reportariam a um conjunto 
concatenado29. Assim, numa perspectiva sistêmica, uma vez mais, justifica-se a análi-
se a respeito da factibilidade de certos princípios ao verificar-se se seu enunciado se 
adéqua ao que pretende o ordenamento ou mesmo se é possível uma nova interpreta-
ção do ordenamento já posto.

Assim, seguindo a lógica da criação de formas interpretativo-sistemáticas 
para defesa dos valores sociais é que Robert Alexy defende que 

“ [...] os princípios não precisam ser estabelecidos explicitamente, senão que 
também podem ser derivados de uma tradição de normas detalhadas e de 
decisões judiciais que, para o geral, são expressão de concepções difundidas 
acerca de como deve ser o direito”30.

Nesse sentido, interessante, ainda, destacar as contribuições de Michael Rosen-
feld, que, ao tratar da identidade constitucional, defende que as identidades devem ser rein-
terpretadas e reconstruídas de acordo à evolução social, uma vez que um texto constitucional 

24 Idem. p. 220.
25 Idem p. 182-183
26 Idem. p. p. 184.
27 Idem.
28 Idem. p. 204.
29 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. 2ª Tiragem. Porto Alegre: Sergio Antônio 
Fabris Editor, 2003. p. 51.
30 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 104.
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escrito será inexoravelmente incompleto e sujeito a múltiplas interpretações31. Portanto, 
para o reconhecimento de sujeitos e de direitos, em âmbito constitucional, não se pode es-
perar previsão em texto expresso na Constituição, uma vez que, na teoria constitucional se 
reconhece a necessidade de uma interpretação constitucional para além dos escritos.

Portanto, nota-se um considerável aporte teórico no sentido de embasar a 
interpretação sistemática dos princípios no ordenamento jurídico: as contribuições 
trazidas por estes autores podem servir de ponto de partida para que seja possível vi-
sualizar de que forma os princípios em Direito entram no ordenamento, seja de forma 
explícita, através do legislador constituinte e derivado, no próprio texto constitucio-
nal, ou de forma implícita, sendo “lidos” nas entrelinhas das legislações, decisões ou 
outras formas de instituição de mecanismos jurídicos.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está diretamente re-
lacionado a outros direitos estabelecidos constitucionalmente, em especial, àqueles 
previstos no artigo 3º da Carta Magna32, relacionados à construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária, dignidade da pessoa humana e redução das desigualdades so-
ciais. O problema ou a aparente contradição que se pode apresentar pela instituição 
desses direitos é que, por vezes, os direitos à livre iniciativa e ao desenvolvimento, 
mostram-se limitadores do direito ao meio ambiente ecologicamente. 

No entanto, é preciso observar que tais contradições não podem constituir ar-
gumento para o “congelamento” de um direito em detrimento da observância de outro, 
fato que deve ser evitado, uma vez que sempre haverá a necessidade de equilíbrio dos 
diversos direitos. Assim, os direitos de ordem econômica devem levar em consideração 
outros de igual dimensão, de acordo à preocupação explicitada no texto constitucional 
brasileiro no Título VII, que estabelece os princípios gerais da atividade econômica:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
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 (grifo nosso); 
[...]”.

31 ROSENFELD, Michel. A identidade do sujeito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. P. 18
32 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional;  III - erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Brasil, 1988).
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Mais uma vez, vê-se imbricados os valores de existência digna, justiça social 
de defesa do meio ambiente. Dessa forma, nota-se a preocupação do constituinte em 
outorgar ao meio ambiente o mais alto grau de proteção que se pode obter em âmbito 
de direito interno, incluindo, ainda, sua defesa como objetivo a ser visado através da 
atividade econômica. Inclusive, para tanto, prevê o tratamento diferenciado conforme 
o impacto ambiental dos produtos e serviços postos à disposição dos cidadãos, o que 
denota a interferência pretendida pelo Estado visando estabelecer um nível de tutela 
ambiental mais próxima do ideal possível, o que se traduz no seu equilíbrio e coadu-
nação em relação a outros direitos.

Assim, como se observa, as políticas ambientais necessitam de uma sólida e 
exeqüível base econômica, a fim de que as políticas econômicas estejam em confor-
midade com dos direitos socioambientais, mas que, também, possam encontrar condi-
ções de desenvolvimento, devendo-se buscar, portanto, um delicado equilíbrio entre 
elas. O dispositivo constitucional, portanto, reconhece o papel fundamental dos instru-
mentos econômicos na defesa socioambiental.

Desta forma, nota-se um esforço no sentido de integrar à interpretação cons-
titucional elementos que agreguem as necessidades sociais e que sejam economica-
mente viáveis, como a utilização do princípio objeto deste estudo. O esforço 
observado, portanto, remonta ao resguardo de direitos considerados pela via da inter-
pretação sistêmica da Constituição, a fim de manter sua integridade enquanto pilar do 
ordenamento jurídico brasileiro.

4. intEGridadE PolÍtiCa E ConstituCional E 
rElaçÃo CoM o tEMa EM Estudo

Ronald Dworkin, ao tratar da integridade política e constitucional no Direito, 
ressalta que a coerência que dela decorre, num Estado utópico funcionaria perfeita-
mente, pois as autoridades “fariam sempre o que é perfeitamente imparcial. Na políti-
ca comum, porém, devemos tratar a integridade como um ideal independente se 
admitirmos por inteiro, pois pode entrar em conflito com esses outros ideais”33. Por-
tanto, o fato de coexistirem direitos aparentemente antagônicos não se traduz na ine-
xistência da integridade de determinado ordenamento jurídico, especialmente, levando 
em conta que os conflitos entre ideais são comuns na política34. Sobre essa noção de 
integridade, o autor pondera, ainda:

“Estabeleci uma distinção entre duas formas de integridade ao arrolar dois 
princípios: a integridade na legislação e a integridade na deliberação judicial. 
A primeira restringe aquilo que nossos legisladores e outros participantes da 
criação do direito podem fazer corretamente ao expandir ou alterar nossas 

33 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. p. 214.
34 Idem.
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normas públicas. (...). Para nós, a integridade é uma virtude ao lado da justiça 
e da eqüidade (fairness) e do devido processo legal, mas isso não significa que, 
em algumas das duas formas assinaladas, a integridade seja necessariamente, ou 
sempre, superior a outras virtudes. O legislativo deveria ser guiado pelo princípio 
legislativo da integridade, [...][sendo que] nunca deve, sejam quais forem as 
circunstâncias, tornar o direito mais incoerente em princípio do que ele já é. [...]”35. 

Portanto, nota-se que Dworkin vincula a integridade, inexoravelmente aos 
valores de justiça e equidade, não significando, portando que a integridade seja abso-
luta ou superior às demais virtudes a serem observadas na construção do Direito, de-
vendo ser considerada de forma estática tendo em vista a constante mutabilidade e 
flexibilidade dos fatores sociais.

No entanto, cabe questionar se essa integridade é possível de ser ajustada às 
diversas situações sociais que podem ser apresentadas. O autor defende, nesse sentido, 
que a integridade é um ideal, mas que na realidade social é possível que haja situações 
em que se torne imperativo apoiar algo considerado “injusto”, pois há a possibilidade 
de que a maioria tome decisões injustas sobre direitos individuais, baseada na obser-
vância da vontade da maioria, mas isso não significa dizer que é necessário impedir 
que a maioria restrinja liberdades fundamentais:

“Poderíamos pensar que a ascendência da maioria é o melhor procedimento 
viável para tomar decisões em política, mas sabemos que às vezes, quando não 
frequentemente, a maioria tomará decisões injustas sobre direitos individuais 
[...]. Deveríamos aceitar restrições constitucionais ao poder democrático para 
impedir que a maioria restrinja a liberdade de expressão, ou outras liberdades 
importantes?”36 

Assim, o autor visa demonstrar que é comum, por vezes, que a vontade da 
maioria redunde em situações injustas a grupos sociais minoritários. No caso da insti-
tuição de Programas de Pagamento por Serviços Ambientais, especificamente, quando 
se questiona sua legitimidade em face da obrigação em preservar o meio ambiente, 
nota-se, à luz de Dworkin, a constante presença desses conflitos de ideais e possíveis 
situações de injustiça e tratamento desigual dos atores sociais. 

Os sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais, em si, representam a 
retribuição financeira para aqueles que se propõem a ações de preservação/recupera-
ção do equilíbrio ambiental, enquanto que outros grupos, que não se enquadram nos 
sistemas, possuem a mesma obrigatoriedade, sem que, por isso sejam remunerados. 

A resposta plausível para estes aparentes conflitos, portanto, pode residir em 
uma argumentação baseada na interpretação sistêmica da Constituição e do ordena-

35 Idem. p. 161.
36 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. 214-215.
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mento político como um todo, considerando-se que não estão em jogo somente os 
interesses de preservação ambiental ou econômicos em si, mas, ainda, todo um con-
junto de direitos igualmente relevantes do ponto de vista constitucional, a saber, os 
direitos sociais e econômicos ao desenvolvimento, à equidade, às medidas de comba-
te à erradicação da pobreza e melhoria da qualidade de vida das populações em geral. 

A instituição de programas de Pagamentos por Serviços Ambientais não é 
caso único no sistema jurídico brasileiro em que se prevê uma retribuição de cunho 
financeiro para observância de dispositivos legais. Outros programas sociais, como 
por exemplo, o “Programa Bolsa Família”, do Governo Federal prevê o pagamento 
em dinheiro de uma bolsa para as famílias que observarem as seguintes condições: 

“Art. 3º. A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, 
de condicionalidades relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento 
nutricional, ao acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% 
(oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo 
de outras previstas em regula mento” (Lei 10.836/2004)”.

Assim, seria possível argumentar pela incoerência da norma referida, uma 
vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 13 de julho de 1990) 
prevê, em seu artigo 55, que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular 
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”; e, em seu artigo 4º, atribui à família 
a obrigatoriedade em assegurar a saúde das crianças e adolescentes.

No entanto, apesar da existência de normas positivadas estabelecendo deve-
res, nota-se que a realidade social observada no contexto brasileiro aponta para a 
possibilidade de que nem todos os cidadãos disponham de condições para observá-las, 
legitimando-se, assim, a instituição de outros meios que tornem possível ou menos 
penosa essa observância. Portanto, observar a condição em que se encontram as famí-
lias brasileiras em situação de pobreza ou pobreza extrema é um valor a ser contrapos-
to com a integridade constitucional esperada.

No entanto, as condições específicas dos atores participantes de políticas 
dessa natureza (baseadas no princípio do protetor-recebedor), como as comunidades 
tradicionais que habitam Unidades de Conservação, por exemplo, impõem a imple-
mentação de medidas adicionais que lhes torne possível a observância dos parâmetros 
legais de preservação ambiental, além de oferecer mecanismos de compatibilização 
com outros objetivos, como o direito ao desenvolvimento e erradicação da pobreza. 

É certo que as comunidades tradicionais, aqui utilizadas como exemplo, são 
frequentemente identificadas como comunidades de baixo impacto ambiental37, o que 

37 Manoela Carneiro da Cunha (2008) defende que o conceito de povos tradicionais está basicamente 
ligado à aderência de uma tecnologia e práticas semelhantes às que vigoravam tradicionalmente e que não 
são lesivas ao meio ambiente. Para ela, os direitos que hoje se reconhecem a esses povos são, em geral, 
fundamentados pelos serviços ambientais por eles proporcionados. FONTE: CUNHA, Manoela Carneiro. 
Povos Tradicionais têm um pacto com o meio ambiente. Disponível em: <http://www.ispn.org.br/entrevista-
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levaria à argumentação de que não haveria necessidade de um incentivo para que 
continuem a praticar este modo de vida. No entanto, também é certo que as pressões 
exercidas pelos setores econômicos poderiam levar tais comunidades a abrir não des-
sas práticas tidas como “sustentáveis” em troca de benefícios como recursos financei-
ros para atendimento de necessidades básicas ou mesmo como fator de mudança de 
situação socioeconômica. Portanto, com o fim de evitar a absorção dos membros des-
sas comunidades tradicionais pelo mercado explorador dos recursos naturais, é possí-
vel que medidas adicionais, como aquelas advindas do princípio do protetor-recebedor, 
tenham papel fundamental para que os objetivos de preservação ambiental venham a 
ser atingidos, juntamente com os ideais de justiça e equidade.

Dworkin, inclusive, reconhece a necessidade do atendimento de outras ne-
cessidades para que seja possível observar certas obrigações: “as pessoas que perten-
cem a comunidades políticas básicas têm obrigações políticas, desde que sejam 
atendidas as outras condições necessárias às obrigações de fraternidade”38. 

Por este motivo, mais adiante, o autor defende que a integridade não seria 
apenas coerência, mas que, ao contrário do que se poderia imaginar, “a integridade é 
uma norma mais dinâmica e radical do que se parecia de início”39. Isto porque ser 
coerente não seria somente a estrita consonância entre normas, evitando lógicas con-
traditórias, mas a coerência pode ser um forte fator cujo fim seria de tornar os ideais 
de justiça e equidade os mais presentes quanto fosse possível.

5. ConClusÕEs artiCuladas

5.1 Da breve análise do tema tratado no presente trabalho, nota-se que o prin-
cípio do protetor-recebedor, institucionalizado, especialmente, por meio dos 
sistemas de pagamentos por serviços ambientais, demonstra corresponder a um 
novo princípio observado nas políticas públicas ambientais, que possui argu-
mentos de legitimação frente o ordenamento jurídico vigente e possível diante 
das novas interpretações (feitas de forma sistemática) das normas já existentes.

5.2 No desenvolvimento do trabalho, leva-se em conta que a Constituição 
Federal precisa ser interpretada segundo os valores observados pela socieda-
de, segundo os discursos observados em seu seio. Assim sendo, buscou-se 
demonstrar que a racionalidade contemporânea, aponta para as necessidades 
de solução da crise ambiental posta, de forma que seja observado o paradig-
ma do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, teriam papel fundamen-
tal os instrumentos econômicos que visem corrigir eventuais desequilíbrios 
na relação entre a sociedade e a natureza. 

com-manuela-carneiro-da-cunha/+povos+tradicionais+conceito&cd =3&hl =pt-BR&ct=clnk&gl=br>. 
Acesso em 20 de julho de 2010 às 10:00. 
38 DWORKIN. Opt. Cit. 1999, p. 250.
39 Idem. p. 254.
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5.4. Na perspectiva de interpretação sistemática da Constituição, observou-
se ser possível à instituição de programas de Pagamento por Serviços Am-
bientais, sem que sejam confrontados os deveres legais de proteção ambiental 
determinados pela Constituição Federal ou pelas demais normas de Direito 
interno. Portanto, na perspectiva adotada defendeu-se a possibilidade de que 
a instituição de políticas públicas pautadas no princípio do protetor-recebe-
dor mostre-se coerente frente à integridade política e constitucional, uma vez 
que os distintos valores sociais podem ser agregados por meio de mecanis-
mos para possibilitar a coexistência de direitos eventualmente contrapostos, 
como por exemplo, os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, à sadia qualidade de vida, ao desenvolvimento e à equidade.



o CadaStro ambIental rural (Car) e 
a Proteção de áreaS ruraIS

EDSON RICARDO SALEME

SILVIA ELENA BARRETO SABORITA

1. introduçÃo 

Ainda que alterações ao Código Florestal, Lei nº 4.771/65, estejam sendo 
feitas em desfavor da proteção do ambiente por pressões provenientes, sobretudo, da 
bancada ruralista, existem ainda outras necessidades imperiosas a fim de se manter a 
sustentabilidade local e cumprir os compromissos firmados em acordos internacionais 
em prol do meio ambiente. A principal delas é a redução de emissões de gases de efei-
to estufa (GEEs) e outras formas de transformação do ambiente.

As questões relacionadas ao compromisso brasileiro de redução de gases são  
complexas, pois o País ainda se mantém em posição vantajosa, pois apenas se consi-
dera a produção de 1.144 megatoneladas provenientes do uso energético. Certamente, 
nesse índice, não se considera o desmatamento. Hipótese em que o País teria índice 
muito superior.

O Brasil vem se comprometendo, na esfera internacional, a reduzir a emissão 
de gases de efeito estufa. Há notório interesse brasileiro em prorrogar o Protocolo de 
Kyoto, cujo intuito é reduzir as emissões desses gases na atmosfera. Isso pôde ser 
observado na COP 17, quando a ministra do meio ambiente pronunciou o interesse do 
Brasil em aderir às metas redutoras.

Contudo, não obstante os reiterados compromissos a curto e longo prazos 
assumidos em conferências e convenções internacionais em defesa do meio ambiente, 
o País não revela índices ou resultados favoráveis. O IBAMA preparou o RQMA1 para 
ser apresentado, pela primeira vez, no evento Rio+20, talvez com resultados aquém 
dos imaginados pelas equipes promotoras do evento.

Neste trabalho se buscará indicar fórmulas possíveis para a viabilização da 
redução do efeito estufa emitida sobretudo no meio rural, indesejável, para que o Bra-

1 RQMA – Relatório de Qualidade do Meio Ambiente. O art. 9º, X da  Lei nº  6.938/1981 determinou 
fosse anualmente publicado pelo IBAMA relatando o estado e qualidade dos biomas e do meio ambiente no 
território nacional.
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sil cumpra o estabelecido no art. 225 da Constituição Federal no sentido de que o 
Poder Público possa, de fato, defender e preservar o meio ambiente para as presentes 
e futuras gerações.

A gestão integrada dos recursos naturais, por meio da criação da Política 
Nacional do Meio Ambiente, instituída por meio da Lei nº 6938/81, traçou os meca-
nismos básicos para o funcionamento de um sistema dotado de princípios, instrumen-
tos, formulação de planejamento, incentivo, acompanhamento, educação, fiscalização, 
recuperação, proteção entre outros atos necessários à adequada gestão ambiental. 

Este trabalho indicará como tem sido efetivado esses esforços em prol da 
proteção ambiental e como o meio ambiente é tratado pelos diversos órgãos encarre-
gados de criar programas em prol de sua efetiva proteção. Não obstante a falta de 
apoio ou incentivo, elogiosos são os trabalhos da equipe do IBAMA que se esforçam 
em implementar  esses programas, alguns deles com resultados existosos.

2. açÕEs rElaCionadas E nECEssárias aos 
iMÓVEis rurais

Essencial neste momento de aprovação de alterações no Código Florestal, cujo 
resultado inexorável será a diminuição da cobertura vegetal do País, que se fortaleçam 
as políticas de regularização ambiental de imóveis rurais. Nesse sentido devem ser im-
plementadas normas muitas desconsideradas por importantes regiões deste País, sobre-
tudo quando se quer ver atendido o princípio da função socioambiental da propriedade. 

Relativamente à agropecuária produtiva deve-se, necessariamente, buscar 
uma solução sustentável para os aumentos das diversas commodities, cujo variação de 
preço no mercado internacional faz com que haja cada vez maior intervenção antrópi-
ca irregular no meio ambiente.2 

Nesse cenário, o instrumento de Cadastro Ambiental Rural - CAR é conside-
rado peça importante, auxiliando a distinguir os desmatamentos ilegais, bem como 
regularizar as atividades produtivas junto aos órgãos competentes. 

Atualmente, os dados essenciais do imóvel rural consistem, inicialmente, na 
verificação da Área da Propriedade Rural Total (APRT). Esses dados poderão ser obti-
dos por meio do auxílio necessário de dados a serem obtido pelo mapa georreferenciado 
do imóvel. O georreferenciamento, criado por meio da Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 
2001, regulamentada pelo Decreto nº 4.449/2002, alterado ainda pelo Decreto 
5.570/2005, criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR)3 que alterou disposi-
tivos das Leis números 4.947/66, 5.868/72, 6.015/73, 6.739/79 e 9.393/96. O georrefe-

2 O conceito de desenvolvimento sustentável reiterado nas diversas convenções internacionais revelam 
que esse princípio pode ser atendido por meio de normas que estruturem obras ou atividades impactantes. 
A Lei 6938/81 estabeleceu os mecanismos de licenciamento ambiental, imprescindíveis para qualquer 
intervenção antrópica no ambiente.
3 Esse Certificado de Cadastro de Imóvel Rural é emitido pelo INCRA. Após essa obtenção o imóvel 
receberá o respectivo certificado de Cadastro, necessário para futura venda, desmembramento e outros atos 
de alienação imobiliária. 
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renciamento4 estabelece o levantamento de dados relativos ao imóvel, além de cálculos 
e análises documentais de todos os projetos e desenhos que possam envolvê-lo. 

Durante as intervenções necessárias para que se processam essas informa-
ções os técnicos responsáveis devem inspecionar a existência ou não de eventual Área 
de Preservação Permanente – APP na área objeto de análise. Deve-se também obser-
var que a Constituição Federal vigente ampara os processos ecológicos essenciais, 
entre eles as APPs. A essencialidade desses espaços territoriais ambientalmente prote-
gidos (art. 225, III) decorre, sobretudo, de suas funções ecológicas por eles desempe-
nhados, sobretudo na conservação do solo e das águas. Nos termos das normas 
técnicas, essas áreas não deverão ser objeto de qualquer análise técnica e nem deverão 
constar no georreferenciamento.5

Essa restrição advém do fato corretamente remarcado por Bessa Antunes no 
sentido de que o atual estágio do direito brasileiro, com seu arcabouço de proteção ao 
meio ambiente, impõe-se que a interpretação dos institutos do Código Florestal, tal 
com o analisado, se faça de forma cada vez mais voltada ao patrimônio florestal e, 
portanto, o proprietário deve respeitar os direitos da coletividade, utilizando-a dentro 
dos preceitos inscritos na norma.6

A proposta para Área de Reserva Legal – ARL também deve ser elaborada 
pelo proprietário rural que se enquadre nas condições indicadas na Lei nº 4.771/65, 
cujo parágrafo 4º do art. 16 estabelece que a localização da RFL7 (reserva florestal 
legal) deve ser previamente aprovada pelo órgão ambiental estadual ou, se houver 
convênio, por órgão ambiental municipal. Para aprovação de sua localização deve-se 
considerar o plano de bacia hidrográfica, o plano diretor municipal, o zoneamento 
ecológico-econômico, a proximidade com outra área de RFL, bem como de uma uni-
dade de conservação, APP ou outra área legalmente protegida.

Uma vez demarcada a reserva florestal legal o proprietário, bem como os que 
adquirirem a área ou mesmo venham a ser superficiários ou ocupá-la a qualquer título, 
devem respeitar essa restrição, pois, como as limitações e servidões do gênero, possui 
caráter propter rem, ou seja, a inibição de alteração acompanha o imóvel com quem 
quer que esteja.

Em vista dessas peculiaridades é que Edis Milaré enfatizou que o STF enten-
de pelo não cabimento de indenização das áreas destinadas à constituição de RFL, 

4 Nos termos do Decreto nº 7.620/2011 os prazo para georreferenciamento de imóveis rurais depende da 
área total. Para aqueles com áreas iguais ou superiores a 5 mil há o prazo expirou-se em 2004, entre 500 
e 1000 há o prazo venceu em 2008; para áreas de 250 há o prazo se estendeu, dependendo da metragem, 
até 2023. Nas hipóteses de processos judiciais o imóvel deve ser georreferenciado. Veda-se a homologação 
de qualquer partilha amigável ou judicial, nos casos de sucessão causa mortis, sem a apresentação do 
Certificado de Cadastro. Dados constantes no CCIR são exclusivamente cadastrais. Não geram o direito 
de domínio ou posse, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 3.º da Lei n.º 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972.
5 Conforme a segunda edição da Norma Técnica para Georreferenciamento, de setembro de 2010, p. 53.
6 BESSA ANTUNES, Paulo de. Direito ambiental. São Paulo: Atlas, 2012, p. 624.
7 RFL é a abreviação de Reserva Florestal Legal, amplamente aceita por doutrinadores para distigui-la  do 
princípio da reserva legal.
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salvo nas hipóteses de desapropriação do respectivo imóvel, assim como também é 
assente a obrigação do proprietário ou possuidor recompor a área que tenha sido even-
tualmente desmatada, mesmo que não tenha contribuído para isso. 8

Importante enfatizar que essas áreas são essencialmente rurais, não obrigató-
ria para áreas urbanas ou de expansão urbana. Portanto o parcelamento apenas seria 
obrigatório nos casos de parcelamento de imóvel rural para fins agrícolas.9

3. árEa Para uso altErnatiVo do solo (auas) 

O Decreto nº 5976/2006, de 30 de novembro de 2006, regulamentando os 
artigos 12, 15, 16, 19, 20 e 21, do Código Florestal, dispõe que a exploração e supres-
são de florestas e de formações sucessoras compreende o regime de manejo florestal 
sustentável para uso alternativo do solo, compreendendo ou não a necessidade de su-
pressão a corte raso de vegetação arbórea natural. Já o Decreto nº 750, de 1993, da 
Presidência da República, é o que dispõe acerca da exploração de vegetação primaria 
nos estágios avançado e médio de regeneração.

Esse mesmo Decreto já fornece o conceito do que seja o uso alternativo do 
solo como sendo a substituição de florestas e formações sucessoras por outras cober-
turas do solo, tais como projetos de assentamento para reforma agrária, agropecuários, 
industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte.

Todos os atos relacionados ao uso alternativo do solo dependem de prévio 
Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, seja de domínio público ou privado, 
dependerá de autorização prévia do órgão competente do SISNAMA, com diretrizes e 
procedimentos para a administração da floresta, cuja aprovação dependerá da compro-
vação dos benefícios econômicos, sociais e ambientais que essa alteração pode trazer 
para a área correspondente.

Essa Plano de Manejo busca integrar planejamentos e técnicas relacionados 
ao uso da floresta, não deixando de lado os objetivos sociais e econômicos de sua 
utilização. A legislação florestal visa com essa exigência orientar a produção madei-
reira da floresta, assegurar um melhor aproveitamento dos recursos, aumentar a renta-
bilidade da atividade, reduzir o impacto da exploração, diminuir os riscos de trabalho 
e promover a sustentabilidade

3.1. desmatamento 
Os mapas de vegetação existentes do RADAMBRASIL10 já não logram ob-

ter a realidade em face das transformações frequentes na ocupação do solo, sem qual-

8 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 754.
9 Estabelecido no item 4º da Instrução 17-B do INCRA, de 1980. Ainda está vigente o Decreto-lei n. 58, 
de 1937 para loteamentos rurais.
10 Projeto existente nos anos 70 e 80 e responsável pelo levantamento de recursos naturais no território 
nacional.  Sua equipe e acervo técnico foram incorporados hoje pelo IBGE.
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quer espécie de planejamento, sobretudo decorrentes da expansão humana no 
território. Diante da falta de informações e com o objetivo de ampliar informações 
disponíveis em relação a biomas já monitorados para este parâmetro, o Ministério do 
Meio Ambiente, por meio do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Di-
versidade Biológica Brasileira - PROBIO, realizou o mapeamento da cobertura vege-
tal, adotando-se o recorte de biomas estabelecido no Mapa de Biomas do Brasil.

Diante da necessidade premente de fiscalização do desmatamento na floresta 
na Amazônia empregam-se imagens ópticas orbitais há cerca de 20 anos.  Ele é efeti-
vado em florestas tropicais pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. Existem dois siste-
mas de monitoramento na Região: o PRODES - Projeto de Monitoramento de 
Desmatamento da Amazônia por Satélite e O DETER -  Sistema de Detecção de Des-
matamento em Tempo Real,  desenvolvido como  sistema de alerta para suporte à 
fiscalização e controle de desmatamento do IBAMA. O sistema DETER complemen-
ta o PRODES, que só identifica desmatamentos com total supressão da vegetação; 
aquele identifica também áreas em processo de desmatamento.

O desmatamento compreende um ato cujo intuito é a supressão total da ve-
getação nativa de área específica para o uso alternativo do solo. Nativa é a vegetação 
original, remanescente ou regenerada. Pode se caracterizar por campos, vegetações 
rasteiras, florestas, capoeiras, cerrados, entre outras formas. A mera descaracterização 
da mata natural de determinado bioma já pode ser considerado desmatamento. Isso 
pode ser efetivado pela prática do corte, queimada (fogo ou produtos químicos) que 
leva à retirada dessa cobertura. 

Esse ato constitui impacto ambiental violento ao ambiente, pois modifica o 
habitat completamente transformando a vida de diversas espécies nativas ou mesmo 
extinguindo-as. Isso significa dizer que descaracteriza e destrói o que antes existia e a 
sua opção, como se verificará no decorrer deste trabalho, deve ser em casos extremos. 
Se essa foi a opção para a modificação do uso do solo para fins de agropecuária ou 
mesmo expansão urbana, recomenda-se práticas alternativas por meio de um Plano de 
Manejo Florestal Sustentável. Este deve ter as indicações a partir das características 
do Bioma que se insere a área que se quer modificar o uso do solo, se é possível o 
desmatamento e como deveria ocorrer.

A questão orbita em torno do tipo de emprego da terra. Se a área for necessá-
ria às pastagens, pode-se optar pelo plantio direto. Na hipótese de imprescindibilidade 
do corte raso, é possível optar por deixar um faixa da vegetação nativa intercalando 
com a cult  ura que se pretende plantar.11

O mal uso da terra tem, geralmente, conexão direta com o desmatamento. 
Sabe-se que o desmatamento é a segunda maior fonte de emissão de CO2 (17,3%), 
mantendo-se atrás da queima de combustíveis fósseis, que representa a primeira fonte 
(56,6%). No Brasil a posição se inverte, conforme pesquisa efetivada por Paula La-
vratti, coordenadora técnica do Projeto Direito e Mudanças Climáticas.  O desmata-

11 Disponível em http://ambientes.ambientebrasil.com.br/florestal/artigos/desmatamento.html, acessado 
em 29.04.2012.
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mento e a modificação do uso da terra convertem-se na primeira posição, com 75% 
das emissões nacionais de CO2, especialmente da conversão das florestas para uso 
agropecuário. Outro fator que merece destaque é o fato da conversão de florestas gerar 
a emissão de N2O (oxido nitroso) e de CH4 (metano), sobretudo em função da queima 
da biomassa nas áreas desmatadas.12

É inegável que o monitoramento por dados de satélites tem trazido excelen-
tes resultados. Com base na necessidade premente da proteção dos biomas brasileiros, 
a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (SBF/
MMA) com apoio financeiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to e do Ministério do Meio Ambiente promoveu o respectivo monitoramento. Esse 
acordo visa a expansão do sistema de monitoramento por satélite nas hipóteses de 
desmatamento nos demais biomas nacionais. 

Certos que possa trazer bons resultados o Centro de Sensoriamento Remoto 
do IBAMA - CSR terão maiores chances para a detecção de eventuais focos de des-
matamento. A fiscalização além de quantificar as perdas de vegetação nativa, gerará a 
possibilidade de se viabilizar ações em prol da fiscalização e combate a desmatamen-
tos ilegais.

4. CoMProMEtiMEnto naCional E 
intErnaCional EM FaCE da diMinuiçÃo do 

A comunidade internacional viabilizou fórmulas e metas por meio da Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), adotada 
durante a Conferência Rio-92, para alcançar a estabilização das concentrações de 
GEEs13 na atmosfera. A Convenção não indica como atingir o objetivo proposto. Ofe-
rece mecanismos e inovações capazes de gerar negociações em prol da redução desses 
gases que podem comprometer o clima e o ambiente.

No âmbito internacional e durante as negociações da 15ª Conferência das 
Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Cope-
nhagen, no ano de 2009, o Brasil efetivou compromissos voluntários em prol da redu-
ção, entre 36,1% e 38,9%, das emissões de GEEs projetadas até 2020. Entre seus 
compromissos está a meta de se reduzir em pelo menos 80% do desmatamento na 
Amazônia e 40% das emissões provenientes do desmatamento do Cerrado.14

Diante desse quadro, o periódico “O Estado de São Paulo”, revelou a posição 
de considerável parte dos ambientalistas que presenciaram a reunião, no sentido de 
que ao invés de metas de redução de gases de efeito estufa, o País deveria apresentar 

12 LAVRATTI, Paula; O desmatamento e as mudanças climáticas: uma análise sobre o potencial de 
mitigação e adaptação da legislação florestal brasileira. Revista de Direito Ambiental nº 57, São Paulo: 
RT,  2002, pg. 226 - 266.
13 GEEs - Gases de Efeito Estufa.
14 Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD81-CarlosH.Tome.pdf, 
acessado em 25.04.2012. Artigo 12 da Lei nº 12.187/2009.
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carta de intenções que revelariam seu “esforço voluntário” para combater o aqueci-
mento global, como a redução do desmatamento da Amazônia em 80% até 2020 e 
ações nos setores industriais e da agroindústria. 15

A CQNUMC e o Protocolo de Quioto são os principais tratados cujos ter-
mos delineiam iniciativas de contenção para evitar mudança do clima. Além deles 
há também a possibilidade de comprometimento por meio da Agenda 21, documen-
to internacional de recomendações não vinculativo e com proposição de metas, pro-
posto durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUMAD), a Rio 92. Essa Agenda é fundamental para que o 
Estado alcance as próprias determinações internas, a fim de se obter o almejado 
desenvolvimento sustentável.

Internamente, o Brasil, por meio dos entes políticos e dos órgãos da adminis-
tração pública, está atento para prevenir e controlar o desmatamento nos diversos 
biomas existentes. A Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009,  estabelece instru-
mentos, princípios e objetivos para a materialização da Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima – PNMC. Desse modo, o Plano de Ação para a Prevenção e Controle 
do Desmatamento na Amazônia (PPCDAM) e o Plano de Ação para a Prevenção e 
Controle do Desmatamento e Queimadas no Cerrado (PPCerrado) buscam honrar os 
compromissos assumidos de redução das emissões de gases de efeito estufa no âmbito 
interno e internacional.

O Protocolo de Kyoto, quando de seu lançamento, foi visto como fórmula 
impar capaz de atingir objetivos econômicos e ambientais. O mecanismo estimulando 
a produção de energia limpa para a redução das emissões de GEEs. Assim, com base 
na cooperação internacional com países desenvolvidos, haveria o beneficiamento com 
a transferência de tecnologia e com o comércio de carbono. O Brasil já se aproveita 
desse Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, pois aproveita seu grande potencial 
para a produção de energia limpa. Contudo, as emissões domésticas orindas do des-
matamento, como remarcado anteriormente, situa o País entre os cinco maiores emis-
sores mundiais de gases de efeito estufa, sendo que 61% das suas emissões são 
resultantes de mudanças de uso do solo e desmatamento.16

A elaboração de norma interna e o comprometimento do País em tratado in-
ternacional denotam que o Brasil está consciente das necessidades e com intenções 
inequívocas de inibir suas emissões domésticas, dessa forma combatendo o desmata-
mento de suas florestas tropicais. Destarte, se houvesse mecanismo, no âmbito da 
Convenção de Clima da ONU, que reconhecesse as reduções de emissões por desma-
tamento obtidas por um país em desenvolvimento, tais ações teriam chances de serem 
aumentadas significantemente. Igualmente, essa ação também se repercutiria em ou-
tros países com altas taxas altas de desmatamento. A possibilidade de se efetivar paga-
mentos para a redução de emissões dessa natureza se apresenta como uma grande 
oportunidade de promover o desenvolvimento sustentável das regiões tropicais, bus-

15 Publicado em 4 de novembro de 2009.
16 Disponível em http://www.ipam.org.br. Acessado em 27.04.2012.
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cando melhorias de impacto regional e planetário, sobretudo diante da necessidade da 
alteração de uso do solo de populações carentes que poderiam ter melhores condições 
de habitabilidade.

O esforço voluntário em prol da diminuição do desmatamento, consciente 
ser ela a atividade que mais contribui para a emissão dos GEEs no País, mesmo em 
face de tantos compromissos nacionais e internacionais em prol de sua diminuição ou 
cessação, tem seus avanços indetectáveis ou mesmo incipientes. 

A fiscalização tem buscado minimizar essas atividades e novas normas e 
atitudes foram tomadas no sentido de se cumprir efetivamente as agendas de regulari-
zação ambiental de imóveis rurais, tais como o georreferenciamento, os mecanismos 
de identificação cadastral pelo INCRA. Com isso se busca não somente a identificação 
dos desmatamentos ilegais, os respectivos responsáveis, mas também o cumprimento 
dos compromissos tomados pelo País para a redução de emissão de GEEs.

5. o Cadastro aMbiEntal rural – Car  

Os órgãos componentes do SISNAMA se esforçam em prol da adesão dos 
proprietários de imóveis rurais nos programas de controle e monitoramento de forma 
a regularizar imóveis rurais e, com isso, evitar eventuais desmatamentos ocorridos no 
interior dessas propriedades.  As secretarias de estado do meio ambiente (SEMA) dos 
Estados do Pará e Mato Grosso já implementaram em o Cadastro Ambiental Rural 
com a finalidade de se monitorar e controlar o ambiente rural. Além disso, o CAR é o 
passo preliminar para obtenção da licença única necessária para se efetivar atividades 
nos respectivos imóveis.17

O Cadastro Ambiental Rural – CAR, criado por meio do Decreto nº 7.029, de 
10 de dezembro de 2009, faz parte do Programa Federal de Apoio à Regularização 
Ambiental de Imóveis Rurais, denominado “Programa Mais Ambiente”, cujo objetivo 
é promover e apoiar a regularização ambiental de imóveis, com prazo de até três anos 
para a adesão dos beneficiários, contados a partir da data da publicação deste Decreto.

A adesão do programa, nos termos do §2º do ato normativo citado é feita pelo 
beneficiário junto ao IBAMA ou mesmo qualquer órgão ou entidade vinculada pelo 
Programa. A regularização ambiental pretendida nada mais é que o conjunto de medi-
das destinadas à recuperação de áreas de preservação permanente (APP) e da reserva 
florestal legal (RFL). A contrapartida para viabilizar o cadastro rural é assegurar ao 
produtor acesso aos créditos rurais e, ao mesmo tempo, fique livre de restrições de 
acesso ao crédito rural. O benefício prático que poderá gozar o agricultor é a possibi-
lidade de suspensão da cobrança de multas aplicadas pelo IBAMA. Elas poderão ser 
convertidas em recuperação do dano ambiental.

Pelo texto do novo Código Florestal (PLC 30/2011) houve a inserção do 
Cadastro Ambiental Rural como obrigação imposta aos proprietários rurais e estabe-

17 Disponível em : www.sema.mt.gov.br e www.sema.pa.gov.br, acessado em 19.05.2012.
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lece-se o prazo de um ano para se cadastrarem no sistema. Esse CAR será implemen-
tado no Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente (SINIMA), responsável 
pela gestão de informações no SISNAMA. Os dados informados a esse órgão será 
disponibilizados na internet, com acesso público. A proposta é que sirvam de base 
para a elaboração de Programas de Regularização Ambiental. 

Para o Senado essa grande base de dados servirá para controle, monitora-
mento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Além dis-
so, contrariando a redação do Código Florestal anterior e da Lei nº 6.015/73, o 
produtor fica desobrigado de averbar sua Reserva Legal no Cartório de Registro de 
Imóveis se já estiver registrada no CAR.18

Segundo o IBAMA, esse programa é a “porta de entrada para o Programa 
Mais Ambiente”, pois apóia a regularização ambiental com vários benefícios para os 
produtores rurais. Além das vantagens já mencionadas o Cadastro viabilizará ao agri-
cultor com pendências juntos aos órgãos ambientais novos prazos e meios para resol-
ver suas pendências. Ele estará livre de restrições de acesso ao crédito rural e à 
comercialização de sua produção.19

Para os agricultores familiares, assentados da Reforma Agrária, Quilombolas 
e Comunidades Tradicionais, o cadastro não terá custos. O pequeno produtor terá, 
ainda, assistência técnica, educação ambiental, capacitação e apoio para implantar 
viveiros, criando as condições para recuperar áreas degradadas. Para receber esses 
benefícios ele indica, no cadastramento, quais os subprogramas de seu interesse.

Independentemente da redação do Código Florestal, o Cadastro Ambiental 
Rural já é uma realidade. Os órgãos ambientais do SISNAMA já estão implementando 
como forma preliminar de licenciamento de atividades impactantes no ambiente, a 
exemplo do Pará e Mato Grosso, e buscam orientar os agricultores sobre as medidas 
necessárias para recuperar Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de Reserva 
Florestal Legal (RFL). O prazo de adesão ao Programa termina em 11 de dezembro de 
2012. O produtor rural que não averbou sua reserva legal ainda e não aderir ao “Mais 
Ambiente” está sujeito a ser notificado pelo IBAMA. Nesse caso, terá 180 dias para 
procurar o órgão ambiental e abrir o seu processo de regularização.20

A vista dos argumentos expostos, os órgãos do SISNAMA prevêem e esper-
tam incentivos e investimentos em prol da implantação do CAR em diversos municí-
pios, iniciando pelos municípios prioritários ao combate e controle do desmatamento 
na Amazônia. Alguns já estão em fase de implementação e finalização, como é o caso 
de Marcelândia, em Mato Grosso, Dom Eliseu e Ulianópolis, no Pará. Esses municí-
pios foram selecionados por fazerem parte da abrangência de atuação do projeto de 
cooperação técnica internacional entre o Governo Brasileiro (MMA) com o Reino da 
Noruega e o PNUD. 

18 Disponível em: http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2011/12/07/cadastro-ambiental-rural-
tera-importancia-central-para-gestao-ambiental. Acessado em 30.04.2012.
19 Disponível em: http://www.ibama.gov.br/publicadas/cadastro-ambiental-pela-internet-comeca-segunda. 
Acessado em 25.04.2012.
20 Ibidem.
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Marcelândia, em particular, foi selecionado por ter promovido ambiente fa-
vorável à regularização ambiental, uma vez que houve uma redução da taxa de desma-
tamento do município. Além disso, o Estado de Mato Grosso dispõe de legislação 
específica sobre o CAR na Lei Estadual nº 343/08, que instituiu o Programa Mato-
grossense de Regularização Ambiental Rural – MT LEGAL. Portanto, a regularização 
ambiental nesse estado é uma prioridade. 

O cadastramento ambiental rural, de   acordo com os termos de referência do 
PNUD21, está amparado pelo Decreto Federal nº 6.321/07 que, entre outros mecanis-
mos, confere foco às ações de monitoramento e controle em municípios definidos 
como prioritários. O Municipio de Marcelândia passou a ser considerado um municí-
pio prioritário no ano de 2008. Desde então, o CAR passou a integrar um dos critérios 
para que o município passe a compor a lista daqueles cujo desmatamento possa ser 
considerado sob controle.

As questões relacionadas ao meio ambiente estão em fase de transição no 
País. Porém, importa saber que os desmatamentos seguem seu curso ilimitado, sendo 
que a ação dos órgãos do SISNAMA têm sido insignificante em termos de área desma-
tada e, consequentemente, a proliferação permanente de GEEs em decorrência desses 
incessantes  acontecimentos. Diante da experiência obtida nacional e internacional-
mente de apoio aos proprietários e incentivo por diversos meios aos empresários rurais, 
o CAR se revelou como alternativa viável sendo , inclusive, inserido na redação do 
projeto do Código Florestal que, certamente, deverá ser mantido devido aos benefícios 
gerados desde a sua implementação. Os Estados de Mato Grosso e Pará experimentam 
um momento único, pois estão logrando cadastrar imóveis nunca antes monitorado. 
Com isso será possível evitar desmatamentos e responsabilizar seus respectivos possei-
ros ou proprietários por eventuais ocorrências dessa natureza em suas áreas.

É, assim, acertada a implementação do CAR pelos órgãos do SISNAMA. 
Neste momento, o IBAMA apóia a iniciativa e já abriu página na internet para os pro-
prietários rurais que, voluntariamente, queiram cadastrar seus imóveis no programa. 
Outro aspecto de grande relevância é a questão da averbação nos registros imobiliá-
rios. Com a possibilidade de acesso público a partir do cadastro rural, os interessados 
em adquirir propriedades rurais terão a segurança de que as áreas que têm interesse na 
aquisição se encontram ou não com a demarcação da reserva legal e com o levanta-
mento das espécies protegidas em áreas de proteção ou mesmo a composição de ou-
tras formas de preservação propostas pelo respectivo órgão do SISNAMA, sem 
necessidade de recorrer ao registro imobiliário.

6. ConClusÕEs artiCuladas

6.1 Os imóveis rurais devem submeter-se ao Cadastro Nacional de Imóveis 
Rurais (CNIR) que contempla a necessidade de elaboração de georreferen-

21 Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento.
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ciamento, análises documentais e técnicas por profissionais habilitados  a fim 
de processarem informações  relevantes como a existência ou não de APPs e 
indicação da necessária área de RLF.

6.2 O uso alternativo do solo é a substituição de florestas e formações suces-
soras por outras coberturas. No Brasil é notório seu mal uso, pois a conversão 
das florestas para uso agropecuário converteu-se em fórmula tradicional de 
queima da biomassa aumentando os GEEs: CO2 (gás carbônico), N2O (oxido 
nitroso) e de CH4 (metano).

6.3 O Brasil efetivou compromissos voluntários em prol da redução, entre 
36,1% e 38,9%, das emissões de GEEs projetadas até 2020. Porém, ainda são 
necessários mecanismos suficientes capazes de inibir esse desmatamento por 
queimada com múltiplos efeitos nefastos ao País e à humanidade.

6.4 O Cadastro Ambiental Rural – CAR foi implementado pelos órgãos do 
SISNAMA. Recebe apoio federal e internacional. O interessado poderá ter 
acesso a esse sistema com a consequente verificação de eventuais APPs e 
para demarcação da RFLs. Desta forma imagina-se controlar o desmatamen-
to e a conseqüente emissão de GEEs que colocam o Brasil entre seus maiores 
emissores.
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introduçÃo

O planeta Terra está em colapso. Não é mais possível fechar os olhos para a 
crise ambiental de proporções mundiais que hoje vivenciamos. Estudos demonstram a 
queda drástica na biodiversidade, afirmando que 70% dos corais marinhos mundiais 
estão extintos ou sob sério risco de extinção. Em relação aos animais mamíferos, tal 
taxa é de 25%.1 

Quanto ao aquecimento global, estima-se que a temperatura no planeta tenha 
até 2100 um aumento de até 6,4°, caso seja mantido o atual ritmo de crescimento. Tal 
fator ensejaria aumento no nível dos oceanos, desertificação, mudanças dramáticas no 
clima (afetando a produção de alimentos) e proliferação de doenças.2

Outros problemas pontuais da crise ambiental, sem pretensão de esgotamen-
to, são: produção incessável de resíduos sólidos, escassez dos recursos naturais, des-
truição da camada de ozônio e chuva ácida.

Assim, resta evidente que o modelo socioeconômico proposto pela moderni-
dade não mais atende às necessidades da sociedade atual. A própria ciência exaltada 
pelos liberais apenas multiplicou as irracionalidades do mundo atual, deixando de 
cumprir as promessas de igualdade, liberdade e fraternidade.

Daí a essencialidade de uma mudança drástica de paradigma, construindo 
um novo modelo baseado na sustentabilidade. Construir um sistema sustentável não é 
tarefa fácil. É preciso que se modifiquem não apenas os processos produtivos e as 
atividades econômicas, como também torna-se primordial uma modificação paradig-

1  Disponível em http://www.iucn.org. Acesso em 17.03.11
2 Conforme IV Relatório apresentado pelo IPCC, disponível em www.ecolatina.com.br/pdf/IPCC-
COMPLETO.pdf Acesso em 18.05.12.
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mática na própria visão que se tem do mundo.  Todas as atividades humanas devem 
ser revistas e reconstruídas dentro de um padrão de sustentabilidade, aqui entendido 
como um modelo de desenvolvimento baseado nas liberdades humanas e na conserva-
ção e recuperação dos processos ecológicos essenciais.

O ordenamento jurídico brasileiro já está adequado a essa nova realidade, 
sendo possível falar que temos um crescente “esverdeamento” legislativo e constitu-
cional. Nesse sentido, merece destaque a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei n. 6.938/81), que tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qua-
lidade ambiental propícia à vida com dignidade, bem como a Constituição Federal 
que, abandonando o antigo paradigma liberal individualista do século passado, assu-
me uma posição preocupada com a eficácia dos direitos difusos e coletivos, estabele-
cendo direitos e deveres fundamentais com objetivo na garantida de um meio 
ambiente equilibrado.

Essa mudança de paradigmas éticos será possível através de uma educação 
ambiental de cunho crítico e transformador, que não se restrinja a reprodução de con-
teúdos e informações sobre o meio ambiente, mas seja capaz de indicar a realidade na 
qual o indivíduo se insere e faze-lo descobrir a possibilidade de atuar modificando 
esse meio. Ainda, tal educação deve estar consubstanciada em valores éticos mais 
condizentes com a atual crise ambiental, salientando virtudes e diálogos.

Daí a escolha do modelo educacional proposto por Paulo Freire, por se mos-
trar mais adequado aos objetivos almejados.

Este será o objetivo do presente artigo: demonstrar a imprescindibilidade de 
uma educação ambiental crítica e transformadora para a construção de um modelo de 
sociedade baseado na sustentabilidade.

Inicialmente, faremos uma breve análise do modelo de sociedade existente 
hoje, tendo sido escolhido aqui o modelo da Modernidade Reflexiva ou Sociedade do 
Risco (proposto por Ulrich Beck3). Serão analisados também os paradigmas éticos 
preponderantes em tal modelo.

Em seguida, analisaremos o ordenamento jurídico brasileiro em que se inse-
re o modelo da educação ambiental crítica, evidenciando como a proposta de constru-
ção de um novo padrão cultural de sustentabilidade através de uma educação 
ambiental crítica nos moldes propostos por Paulo Freire se adequa perfeitamente à 
exigência legislativa da educação ambiental.

Com essa constatação, passaremos a analisar o modelo proposto. Essa etapa 
será dividida em duas fases: a análise da metodologia freiriana e a análise da educação 
ambiental crítica propriamente dita.

Por fim, concluiremos afirmando que a produção legislativa acerca da educa-
ção ambiental foi um importante passo a ser tomado, mas de maneira alguma é sufi-
ciente para controlar os problemas da pós modernidade. Sendo a crise ambiental 
essencialmente uma crise ética, somente através da construção de um novo paradigma 

3 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Tradução de Jorge Navarro. 
Barcelona: Paidós, 1998. 
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ecozóico (a utopia democrática almejada por Boaventura Souza Santos4) será possível 
assegurar a dignidade humana a todos seus indivíduos (sejam eles humanos ou não) 
sem distinção.

1. o ParadiGMa CiViliZatÓrio da ModErnidadE: 
rEFlEXiVidadE E CoMPlEXidadE

Com todas as mudanças ocorridas após a Revolução Industrial, instauramos 
uma nova realidade, caracterizada principalmente pela multiplicação e democratiza-
ção dos riscos. Ulrich Beck denomina essa nova fase de Sociedade Global de Riscos, 
salientando como característica dessa sociedade a reflexividade: a própria humanida-
de, através de suas atividades, cria riscos para si mesma.

Ayala ressalta ainda a inexistência de controle sobre tais ameaças: 

A partir do momento em que deixa de ser possível a verificação concreta das 
consequências das decisões, a definição de risco ganha novas feições, que se 
distanciam da pretensão de controle e de conhecimento, retirando da sociedade 
e principalmente, das instituições, a capacidade de identifica-lo, controla-lo e 
evita-lo.5

Essa impossibilidade de controle dos riscos está diretamente ligada a um 
estado de invisibilidade (social, institucional e político), que, para Ayala, legitima a 
existência dos riscos através de sua negação, anula os sistemas de segurança e ainda 
impede que a imputação dos responsáveis pelos riscos sejam socialmente expostos.

Outra característica desse período histórico vivenciado é a irresponsabilida-
de organizada, em que os perigos são justificados e legalizados pelo Estado, além de 
existir uma não imputabilidade sistêmica das ameaças.6

Para Jacobi, além da crise ambiental vivenciada, passamos também por uma 
profunda crise epistemológica, uma crise dos imaginários sociais e do conhecimento 
que sustenta a Modernidade.

Sendo a essência dessa crise a incerteza provocada pelos riscos, deverá ter 
especial atenção a remodelação dos padrões sociais e a autolimitação do desenvolvi-
mento. Daí o acesso a informação e a educação terem um espaço privilegiado, promo-
vendo uma maior sensibilização da sociedade.7 

É mister que se faça também uma breve análise do paradigma ético vivencia-
do na atual sociedade.

4 SANTOS, Boaventura Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 4. ed. São 
Paulo: Cortez, 1997.
5 AYALA, Patryck. Devido processo ambiental e o direito fundamental ao meio ambiente. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011. P. 22. 
6 Ibidem. p. 25. 
7 JACOBI, Pedro Roberto. Educação Ambiental: o desafio da construção de um pensamento crítico, 
complexo e reflexivo. In Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 233-250, 2005.  p. 240/241.
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Conforme ressalta Nalini8, uma abordagem ética dos problemas ambientais é 
essencial para sua solução, haja vista que a crise atual não é uma crise do meio am-
biente. É, antes de tudo, uma crise de valores, uma crise ética.

A crise ambiental é produto do modo de produção adotado na Revolução 
Industrial. Partiu-se do pressuposto de que os recursos naturais seriam inesgotáveis, 
podendo ser utilizados sem qualquer preocupação ambiental. Ainda, o homem era 
colocado como centro das preocupações mundiais (antropocentrismo), sendo a natu-
reza meramente serviente a suas vontades e necessidades.

Outro fator que gerou a crise foi o consumismo exacerbado. O consumo é a 
base do capitalismo moderno; mais consumo significa mais lucro. No entanto, o au-
mento do consumo atingiu níveis exacerbados, aumentando a produção de resíduos 
sólidos pós consumo e reduzindo a disponibilidade de recursos naturais. Em relação 
ao consumo, vale salientar que o padrão que hoje é mantido nos países mais abastados 
jamais poderia ser ampliado a toda a população, sob pena de esgotamento do planeta.

Esse consumismo é aliado à valorização que é dada atualmente à posse de 
bens materiais, ao invés da valorização de valores e princípios. O objetivo de vida das 
famílias muitas vezes é adquirir mercadorias, em detrimento da construção de valores 
éticos.

Durante a modernidade, foi muito difundida a ideia de individualismo como 
uma vertente a ser alcançada. Como as pessoas estavam se liberando dos feudos, era 
essencial a construção de uma identidade própria. No entanto, hoje esse individualis-
mo é danoso ao ambiente, pois leva a desconsiderar as preocupações com as futuras 
gerações e, assim, com a proteção ambiental.

Conforme ressalta Guimarães, a lógica desse modelo capitalista está baseada 
na dominação. Dominação sobre os recursos naturais, que se tornam cada vez mais 
escassos. Dominação sobre os seres vivos não humanos, que são reduzidos a meros 
objetos servientes à vontade humana. Por fim, dominação de uma classe sobre a outra, 
excluindo milhares de pessoas dos benefícios desse sistema.9

Evidente está que os valores éticos preponderantes na atualidade não mais 
atendem a uma realidade cercada por riscos transgeracionais e transtemporais, sendo 
essencial um novo modelo educacional.

2. o “EsVErdEaMEnto” do ordEnaMEnto 
JurÍdiCo brasilEiro E a EduCaçÃo 
aMbiEntal

Em território pátrio, sempre contamos com uma legislação ambiental. Toda-
via, a princípio essa legislação tinha um cunho extremamente antropocêntrico, prote-
gendo a natureza apenas pelo seu valor econômico. A década de oitenta foi o auge da 

8 NALINI, José Renato.  Ética Ambiental. 3. Ed. São Paulo: Milennium. 2010.p. XXIII. 
9 GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. Papirus editora. Campimas, 1995. p. 13
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positivação do direito ambiental brasileiro, em que, finalmente, o bem ambiental é 
protegido de forma abrangente, abarcando todos os seus aspectos e com fundamenta-
ção no valor intrínseco dos bens naturais. Em 1981, tivemos a promulgação da Lei de 
Política Nacional do Meio Ambiente (LPNMA, Lei n. 6.938 de 1981) e em 1985, a Lei 
da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347 de 1985).

Por fim, em 1988 é promulgada a Constituição Federal do Brasil, que inova 
no tratamento dado ao direito ambiental, tornando-o direito fundamental e estabele-
cendo deveres fundamentais para sua concretização. Trata-se de um viés solidarista, 
em que são assegurados direitos a todos, ao mesmo tempo em que a própria coletivi-
dade se torna responsável pela efetivação de seus direitos.

O constituinte de 1988 utilizou-se de diversos mecanismos de proteção am-
biental, formando um feixe complexo de direitos materiais e instrumentos que visam 
efetivar a garantia a um meio ambiente equilibrado, como forma indispensável ao di-
reito a uma vida com dignidade.10

Os cidadãos saíram de uma situação de meros beneficiários de um direito 
para receberem a responsabilidade de preservação desse direito. Dessa forma, eviden-
cia-se que a participação da sociedade é essencial no processo de construção desse 
novo modelo de sociedade, representando um pilar indispensável da concretização da 
proteção ambiental.

Destarte, esse novo padrão civilizatório precisa ser construído democratica-
mente, através da participação de todos na gestão pública dos bens ambientais, como 
forma imprescindível de assegurar a proteção ambiental. Todavia, a participação só 
poderá ser considerada realmente eficaz quando for acompanhada de educação am-
biental, pois somente essa é capaz de conscientizar acerca da importância da partici-
pação popular. Ainda, é essencial que o cidadão receba informações devidas e 
atualizadas em matéria ambiental.

Justamente com base em tais fatores que a Constituição estipula ser tare-
fa do Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (art. 225, §1°, 
VI). Esse dispositivo constitucional deve ser interpretado sistematicamente com 
outros dispositivos que tratam do direito constitucional a educação, em especial os 
artigos 6° e 205 e seguintes. Isso nos levará a percepção de que a educação é um 
direito fundamental e um dever da família e do Estado, devendo ter por objetivo 
não apenas o preparo para o mercado de trabalho, mas o pleno desenvolvimento 
humano e o exercício da cidadania. Ainda, é estabelecido o respeito a valores cul-
turais nacionais e regionais.

Com base em tal constatação, foi promulgada em 1999 a Lei da Política Na-
cional de Educação Ambiental (LPNEA, Lei n. 9.795/1999), a qual define educação 
ambiental como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade cons-

10 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do Ambiente e Ecologização da Constituição 
Brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. (Org.). Direito 
constitucional ambiental brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 57-130. p. 82.
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troem valores sociais, conhecimentos, 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.” (art. 1°).

A educação ambiental é obrigatória em todos os níveis de ensino em caráter 
formal e não formal (art. 2°), sendo uma incumbência não apenas do Estado, como 
também das empresas, da sociedade e do terceiro setor (art. 3° e incisos). 

Os artigos 4° e 5° da referida lei estabelecem respectivamente os princípios 
e os objetivos da educação ambiental. Através da sua leitura, é possível perceber uma 
clara intenção do legislador com a modificação de valores, o respeito à diversidade, a 
vinculação com as práticas sociais e a transversalidade.

Com base em tais princípios, é possível afirmar que a educação, e em espe-
cial a educação ambiental, não pode mais ser vista como a transmissão de conheci-
mentos, mas sim como um processo criativo de formação de valores e promoção de 
mudanças de paradigmas, formando seres humanos conscientes de sua posição no 
mundo, tal como pretendia Paulo Freire.

Daí defendermos no presente artigo uma educação ambiental transformado-
ra, entendida como aquela formadora de um sujeito ecológico, consubstanciada em 
valores éticos e tendo por base a diversidade cultural, que tenha por meta a identifica-
ção e problematização de problemas ambientais, solucionando-os. 11

É importante que se saliente que dentro da proposta de Educação Ambiental 
existem diversas linhas de estudo, não havendo unanimidade dentre os seus teóricos 
quanto à metodologia. Ecopedagogia, educação ambiental crítica ou transformadora, 
alfabetização ambiental, educação planetária e educação ambiental comportamental 
são apenas algumas das vertentes existentes. Não é possível afirmar que exista uma 
metodologia mais correta do que outra: apenas abordagens diferentes conforme os 
objetivos a que se propõe cada uma das abordagens.12

No entanto, Loureiro ressalta a tendência de uma homogenização simplista 
de todos esses movimentos, estabelecendo um consenso fácil em torno de suas ques-
tões, de forma a pregar um modelo educacional atemporal e regido por princípios 
únicos. Esse movimento é identificado pelo autor como ideológico, pois deixa de ex-
plicitar os conflitos e reproduz as relações vigentes opressoras. 13

No presente estudo, foi selecionada a educação ambiental crítica, por en-
tendermos ser a mais adequada para construção de uma justiça socioambiental. No 
entanto, reconhecemos a importância e a pertinência das outras abordagens supra-
citadas.

11 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental crítica: nomes e endereçamento da 
educação. In Ministério do Meio Ambiente. Identidades da Educação Ambiental Brasileira. Brasília: 
MMA, 2004.  p. 29. 
12 Para uma visão ampla de todas essas pedagogias, analisar: Ministério do Meio Ambiente. Identidades 
da Educação Ambiental Brasileira. Brasília: MMA, 2004
13 LOUREIRO, Carlos Frederico B. Trajetória e fundamentos da educação ambiental. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 2006. p. 140 
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3. Paulo FrEirE E a EduCaçÃo aMbiEntal CrÍtiCa

3.1.  a pedagogia como forma de intervenção no mundo
A educação para Paulo Freire não se restringe ao treinamento, pois deve ser 

entendida como formação social do educando. Para o autor, “ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”14

Baseando-se na problemática que circunda o homem, o educador deve pos-
sibilitar-lhe a discussão corajosa de sua problemática. Advertindo-o dos perigos de 
seu tempo, deve lhe dar a força e a coragem de lutar, ao invés de simplesmente ser 
arrastado à perdição de seu próprio ‘eu’, submetido às prescrições alheias.15

Welfort ressalta a importância da liberdade em tal metodologia, afirmando 
que ela “é a matriz que atribui sentido a uma prática educativa que só pode alcançar 
efetividade e eficácia na medida da participação livre e crítica dos educandos”16

Freire ressalta também a vinculação entre educação e formação ética, afir-
mando que todo ensinamento está baseado em ideologias, sendo a formação responsá-
vel ou por reproduzir a ideologia da classe dominante ou para desmascará-la.

É essencial também que o educador respeite os saberes populares dos edu-
candos, bem como questione alguns desses saberes, aproveitando a experiência dos 
educandos para a construção do conhecimento e questionamento da realidade circun-
dante.

Por fim, é importante ressaltar que a pedagogia freiriana tem por base a vin-
culação entre teoria e prática através de uma via de mão dupla. Inicialmente, a teoria 
deve ter por base a cultura e a experiência individual dos educandos. Ainda, a produ-
ção de conhecimento representa uma forma de intervenção do mundo, de forma que 
reconheça a capacidade humana de decidir e intervir no meio em que se encontra.

3.2. a educação ambiental transformadora
A educação ambiental transformadora surge como um contraponto à chama-

da educação ambiental conservadora, ou o que Paula Brugger17 chama de “adestra-
mento ambiental”, um tipo de instrução que prescreve determinados comportamentos 
sem o devido questionamento do universo em que estão inseridos, privilegiando so-
bretudo a leitura de que perdas na biodiversidade significam grandes prejuízos eco-
nômicos. Outra característica evidenciada pela autora é a utilização da educação 
como um veículo de subordinação ao status quo, carecendo de uma dimensão episte-
mológica.

14  FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 25. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. p. 25. 
15 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 2. Ed. Rio de Janeiro: Paz  e Terra, 1969. p. 89-90
16 WELFORT, Francisco C. Educação e política: reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da liberdade. 
In FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 2. Ed. Rio de Janeiro: Paz  e Terra, 1969. p. 5. 
17 BRUGGER, Paula. Educação ou adestramento ambiental? Ilha de Santa Catarina: Letras 
Contemporâneas, 1994. 
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Já Guimarães18 ressalta que a educação conservadora, “privilegiando uma 
dessas partes, o ser humano, sobre as demais, natureza, estabelece uma diferença hie-
rarquizada que constrói a lógica da dominação.” Ainda, reproduzindo uma violência 
que deixa de priorizar o diálogo e o amor, impossibilita um relacionamento adequado 
entre os próprios seres humanos e entre esses e a natureza. 

Para o mesmo autor, a educação ambiental crítica deve estar baseada em dois 
principais fundamentos: o desvelamento da crise ambiental e a atuação prática que 
forneça uma nova reflexão e compreensão da modernidade. Em suas palavras,

“Sendo assim, o que acreditamos alcançar com essa proposta é que pelo 
desvelamento das relações de poder, dos mecanismos ideológicos estruturantes 
da realidade, se instrumentalize para uma inserção política no processo de 
transformação da realidade socioambiental. Nesse processo pedagógico se 
estará promovendo a formação da cidadania, na expectativa do exercício de um 
movimento coletivo conjunto, gerador de mobilização (ação em movimento) 
para a construção de uma nova sociedade ambientalmente sustentável”.19

Quanto ao desvelamento dos problemas ambientais circundantes, o próprio Pau-
lo Freire nos traz um brilhante exemplo de como a questão ambiental poderia entrar em 
debate. O autor sugere que, partindo da constatação da experiência dos alunos de viver em 
áreas da cidade descuidadas pelo Poder Público, se questione, por exemplo, a poluição dos 
riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos 
que oferecem à saúde, bem como porque não há lixões nos bairros ricos.20

Jacobi ressalta a vinculação entre a educação ambiental e a cidadania, deven-
do aquela buscar, acima de tudo, a solidariedade, a igualdade e o respeito à diversida-
de, objetivo que é atingido por meio de formas democráticas de atuação baseadas em 
práticas interativas e dialógicas. A sensibilização de alunos e professores para uma 
participação mais consciente no contexto da sociedade, questionando comportamen-
tos, atitudes e valores será um compromisso para a concretização de um novo paradig-
ma civilizatório.21

Sendo a crise atual (não apenas a ambiental, como também a social e a eco-
nômica) uma crise ética, e ressaltando que a sua solução passa necessariamente por 
uma mudança paradigmática em valores e concepções, não será apenas modificando 
comportamentos individuais que teremos mudanças significativas. O que se torna ne-
cessária é uma profunda modificação nos princípios morais que sustentam a socieda-
de, superando-se o atual paradigma, caracterizado pelo consumismo, individualismo 
e antropocentrismo. 

18 GUIMARÃES, Mauro. Educação Ambiental Crítica. In Ministério do Meio Ambiente. op. cit. p. 26.
19 Ibidem. p. 33. 
20 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 25. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. p. 33. 
21 JACOBI, Pedro Roberto. Educação Ambiental: o desafio da construção de um pensamento crítico, 
complexo e reflexivo. In Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 233-250, 2005. p. 243. 
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O que é essencial é que se percebam as estruturas de poder em que estão 
alicerçados os fundamentos da crise, desvelando os interesses econômicos por trás da 
questão da proteção ambiental. A mudança de pequenos hábitos, como realizar a cole-
ta seletiva, diminuir o tempo de banho e economizar energia, tem sua importância, 
mas o que é fundamental é levantar os valores que alicerçam a postura ecológica e a 
nossa vinculação com a natureza, sob pena das mudanças de comportamento se torna-
rem mero adestramento. As medidas comportamentais que são almejadas devem ser 
alcançadas por meio da conscientização e da mudança de valores, e de modo algum 
dela desvinculada.

Por exemplo, promove-se a reciclagem de latinhas de alumínio ressaltando a 
sua importância ambiental. No entanto, não se questiona porque utilizamos latas de 
alumínio e não vasilhames recicláveis. Ou ainda, sequer se questiona porque consumi-
mos refrigerante. A reciclagem tem a sua importância e deve ser promovida, mas 
nunca desvinculada da percepção dos fatores em que ela é produzida: um contexto 
capitalista que promove o consumo supérfluo e automático, ancorada por uma publi-
cidade incessante.

Justamente por tais fatores, trata-se de uma questão a ser abrangida de forma 
transversal. A ética e os princípios morais estão dentro de todos os campos do saber, 
independentemente da divisão por disciplina que é realizada nos currículos. Também 
por tal motivo, ela deve ocorrer em todos os níveis de ensino e mesmo através de 
meios não formais (fora da instituição de ensino).

Loureiro22 ressalta também a importância do autoconhecimento a partir da 
consciência corporal, trabalhando essa questão vinculada com as demais esferas do 
processo educativo (afetivo, cognitivo, criativo, lúdico...).

O educador tem um papel de mostrar ao educando que o ser humano é a na-
tureza, em uma visão holística integrando homem e natureza em uma unidade. Supe-
ra-se, assim, a ideia de dominação, pois não há mais sequer a separação entre elas. 23

Para concretização da EA crítica, Guimarães indica a necessidade de plane-
jamento participativo. Diversos atores sociais, dentre professores, alunos e comunida-
de, devem contribuir com sua experiência acumulada, exercendo sua cidadania e 
diagnosticando problemas pontuais. O planejamento deve partir da realidade concreta 
e estar voltado para o fim mais amplo da educação, buscando a unidade entre teoria e 
prática. A grande contribuição do planejamento participativo é a interdisciplinarieda-
de, relacionando diversas áreas do saber e contribuindo para a eliminação da fragmen-
tação do conhecimento.24

Edgar Morin coloca como conhecimento essencial para uma educação do 
futuro ensinar a condição humana, questionando nossa posição no mundo. Para tanto, 
devemos partir de uma análise multidimensional, considerando o homem através da 
tripla análise indivíduo – espécie – sociedade. Nas palavras do autor, “todo desenvol-

22 LOUREIRO, Carlos Frederico B. op. cit. p. 137.
23 GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. Campinas: Papirus editora. 1995. p. 30.
24 Ibidem. p. 35.
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vimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autono-
mias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à 
espécie humana.”25

O autor ressalta também a importância de uma educação planetária (ensinar 
a condição terrena). Ao mesmo tempo em que acompanhamos uma mundialização da 
cultura e da economia, fatores sociais tornam as nações extremamente divididas. 
Unindo as diversas pátrias, é proposto um modelo de cidadania planetária, em que há 
responsabilidade por todo o planeta.

3.3. um exemplo prático de educação ambiental 
conservadora

Muito embora a obrigatoriedade legislativa da educação ambiental e sua im-
prescindibilidade para a garantia de uma vida digna, a educação ambiental em geral 
tem seguido um padrão conservador. A seguir, citaremos um caso de educação am-
biental que promove a manutenção do status quo e o paradigma liberal dominante, 
baseado no antropocentrismo e no individualismo.

Trata-se do Programa Agronegócio na Escola, promovido pela Associação 
Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto (Abagrp) em parceria com 
Secretarias Municipais de Educação, cujo objetivo manifesto é a valorização do agro-
negócio.26 

São outros objetivos do Programa “conscientizar os alunos sobre a necessi-
dade da preservação ambiental, do resgate dos valores de cidadania e da melhoria na 
qualidade de vida”, mostrar as diversas categorias profissionais envolvidas, fazer o 
aluno “orgulhar-se da região onde vivem” e possibilitar a conexão entre a teoria e a 
prática, levando os alunos para conhecerem as empresas cadastradas. O Programa 
envolve a capacitação de professores, concursos de redação e de frases e desenhos e 
visitas organizadas. Aproximadamente 112 mil alunos já passaram pelo programa.27 

Essencial nesse caso uma breve análise do contexto em que está inserido o 
Programa. A região de Ribeirão Preto é nacionalmente conhecida como polo nacional 
de produção de cana-de-açúcar, a qual, por sua vez, é caracterizada pela monocultura, 
concentração fundiária e consequente má distribuição de renda, exploração do solo, 
redução do trabalhador a níveis indignos, utilização da queima indiscriminada na pro-
dução da cana e utilização massiva de agrotóxicos e a consequente poluição hídrica.

A região já foi palco de sangrentos embates entre proprietários de terra e 
trabalhadores, como é o caso da Greve Geral de Guariba em 1985, quando trabalhado-

25 MORIN, Edgar. Os sete saberes essenciais a educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. da 
Silva e Jeanne Sawaya ; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. 2. ed. São Paulo : Cortez ;  Brasília, 
DF : UNESCO, 2000. p. 55
26 Dados sobre o programa estão disponíveis no site http://www.abagrp.com.br/index.php
27 COISSI, Juliana. Aula sobre agronegócio gera polêmica em Ribeirão Preto. Disponível em http://
www1.folha.uol.com.br/saber/891097-aula-sobre-agronegocio-cria-polemica-em-ribeirao-preto.shtml. 
Acesso em 13.05



269Teses	de	Estudantes	de	Pós-graduação/	PhD	and	Master	Studentsʹ	Papers 

res rurais, inconformados com as condições sociotrabalhistas impostas pela produção 
da cana, sitiaram a cidade, reivindicando melhores condições de trabalho.28

A Abagrp é formada, por sua vez, por grandes produtores rurais vinculados 
ao agronegócio sucroalcoleiro. Ora, é evidente o interesse dessa Associação existente 
por trás do projeto de educação ambiental: a formação de mercado de trabalho para o 
agronegócio e a manutenção do status quo, justificando um modelo econômico per-
verso e deletério à sociedade e ao meio ambiente.

O projeto não oferece qualquer tipo de visão crítica da realidade em que se 
inserem os alunos, muito menos questiona os fatores sociais envolvidos na produção 
da cana-de-açúcar, ignorando uma perspectiva histórica que demonstre a exploração 
diuturna do trabalhador e do meio ambiente.

As informações veiculadas pelo programa ainda são de conteúdo extrema-
mente duvidoso, como a inexistência de trabalho infantil no campo e o respeito pelos 
agricultores a todas as leis ambientais. Um simples passeio por entre os canaviais da 
região nos evidencia que todos os remanescentes florestais foram dizimados, não ha-
vendo respeito pelas Áreas de Proteção Permanente e Reservas Legais.

O Programa ocorre em escolas públicas, as quais são frequentadas por ado-
lescentes das classes mais baixas da população, excluídos das riquezas proporciona-
das pela produção sucroalcoleira da região e vítimas da desigualdade social que 
impera na região.

A despeito de fomentar a educação ambiental nas escolas públicas, o Progra-
ma promove uma ideologia opressora totalmente desvinculada da realidade dos edu-
candos, levando a uma alienação quanto aos reais fatores de produção que os 
circundam. Tal situação viola frontalmente a disposição legal sobre a educação am-
biental, que a prevê como processo educativo transformador, conforme visto supra.

Trata-se, no dizer de Paula Brugger29, de adestramento ambiental, ou seja, a 
mera reprodução de informações e conhecimentos. Dentro de um viés meramente 
unidimensional, treinam-se os alunos para que se tornem mão de obra para o agrone-
gócio, instruindo-os a exercerem determinadas tarefas meramente reprodutivas.

Dessa forma, além de moralmente repudiável a atuação da Abagrp, trata-se 
de uma inconstitucionalidade, pois viola o dever fundamental imposto a todos de pro-
teção e conscientização ambiental. Viola também a LPNEA, contrariando os objetivos 
e princípios dispostos em seus artigos 4° e 5°. É inconcebível, ainda, a conivência do 
poder público com tal programa, pois o Estado deveria ser o primeiro a fomentar uma 
educação transformadora, e não simplesmente se curvar aos interesses dos grandes 
produtores rurais.

Se o objetivo do programa é exaltação do agronegócio, bem como a divulga-
ção de suas práticas, deveriam ser utilizados mecanismos publicitários disponíveis no 

28 Conforme notícias divulgadas na ocasião, em especial: AGÊNCIA Estado, Greve atinge Guariba e 
ameaça mais vinte cidades. O Estado de São Paulo. 05.jan.1985. No mesmo sentido, Revolta de Bóias-frias 
provoca destruição e morte. A Folha de São Paulo. 16.mai.1985. Reportagens disponíveis em http://www.
abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=627. Acesso em 24.set.11.
29 BRUGGER, Paula. Op. cit. 



270 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

mercado, mas nunca inseri-lo no sistema público de educação a título de fornecer 
“educação ambiental”.

A educação ambiental na região de Ribeirão Preto deveria partir da análise do 
contexto cultural em que vive o educando, desmascarando a ideologia que é imposta 
pelo agronegócio sucroalcoleiro e indicando aos alunos a possibilidade de modificação 
e intervenção no  mundo através da prática. Deveria incluir aspectos polêmicos vincu-
lados à questão ambiental, como a exploração do trabalho e a concentração fundiária.

4. ConClusÕEs artiCuladas

4.1. A crise vivenciada na Modernidade é, em sua essência, uma crise ética 
provocada pelo paradigma liberal baseado no consumismo, antropocentris-
mo e individualismo. Para solução dessa crise, torna-se essencial uma modi-
ficação em valores e comportamentos.

4.2. Um caminho para essa modificação pode ser tomado a partir da educação 
ambiental transformadora, estando suas bases no ordenamento jurídico brasi-
leiro, o qual tem apresentado um crescente processo de “esverdeamento”.

4.3. A metodologia freiriana mostra-se adequada para a educação ambiental 
pretendida, pois almeja, a partir da cultura e da experiência do educando, 
fornecer as bases para uma mudança de paradigmas, transformando a prática 
cotidiana.

4.4. A educação ambiental não pode se restringir a uma transmissão de co-
nhecimento ou a estímulo a comportamentos determinados. Deve ter por 
base o questionamento da realidade socioambiental, bem como a construção 
de valores e virtudes mais adequados a uma realidade de mudanças climáti-
cas e multiplicação de riscos.
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1 introduçÃo

1.1. Participação coletiva: um direito constitucionalmente 
reconhecido

A participação coletiva na fiscalização da aplicação das normas ambientais 
apresenta-se como um indispensável complemento na efetivação de uma boa gover-
nança ambiental3. O conceito de governança, convém assinalar, diz respeito à forma 
como se exerce a administração de recursos de um determinado setor visando à sua 
máxima eficiência, sem se olvidar da necessária transparência no processo de tomada 
de decisões sobre o exercício daquela autoridade4.

Trazendo este conceito para a esfera da proteção do meio ambiente, pode-se 
afirmar que a governança ambiental está ligada ao conceito de efetividade de políticas 
públicas que estejam aptas a promover o desenvolvimento sustentável na sua acepção 
mais genuína, isto é, conciliar o desenvolvimento da sociedade sem olvidar da indis-

1 Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, tendo realizado seu estágio de 
doutoramento no “Centre for Environmental Law” da “ Macquarie University”, em Sidney na Austrália. 
Professora Adjunta do Curso de Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná e Professora Colaboradora do Curso de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal de Santa Catarina.
2 Mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
3 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
pag.112.
4 FONSECA, Igor Ferraz da; BURSZTYN, Marcel. A banalização da sustentabilidade: reflexões sobre 
governança ambiental em escala local. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/se/v24n1/a03v24n1>. 
Acesso em: 11 mai. 2012. 
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pensável preservação da natureza. Contudo, a governança ambiental não se subsume 
na atividade do Poder Público, mas envolve, também e, especialmente, a noção de 
distribuição de poderes entre instituições públicas, entre a sociedade civil, de forma 
que se estimule a implementação de formas de participação dos cidadãos na tomada 
de decisões relativas a assuntos ligados ao meio ambiente, por exemplo, na forma de 
criação de comitês locais de sustentabilidade, prestigiando-se a integração de parcela 
da comunidade na gestão pública sobre tema que afeta a todos, abrangendo, deste 
modo, uma gama de atores sociais que contribuirão para o aprimoramento do cumpri-
mento das normas ambientais5.

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 definiu como dever do Poder 
Público e da coletividade a defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Com efeito, passou-se a constituir, expressamente, um sistema de respon-
sabilidades mútuas ou compartilhadas entre cidadãos e entes federados no engajamen-
to para o enfrentamento da crise ecológica contemporânea.

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 o meio ambiente 
deixou de ser tema exclusivo da pauta de políticas públicas, muitas vezes limitadas e 
restritas a discursos inoperantes, para abranger a responsabilidade social da coletivi-
dade, chamando sua atenção para o problema da degradação ambiental. A preservação 
da natureza passou, neste viés, a ser uma tarefa de todos, e por todos, isto é, em prol 
da própria coletividade.

Além do sistema de responsabilidades compartilhadas, o constituinte elevou 
o meio ambiente sadio à categoria de direito fundamental, ensejando o desenvolvi-
mento de tomada de consciência ecológica coletiva. Essa tomada de consciência, 
menciona-se, é requisito essencial e imprescindível para que a efetiva participação 
coletiva seja viabilizada. 

Conforme leciona Leite6, “no Estado democrático ambiental, o bem ambien-
tal deve pertencer à coletividade”, ou seja, o bem não constitui patrimônio disponível 
do Poder Público, ao contrário, como bem indisponível que é, pertence a toda a socie-
dade, cabendo a esta os direitos e deveres inerentes aos cuidados exigidos no trato 
com o meio ambiente.

A relevância constitucional do meio ambiente, portanto, traduz o que Cano-
tilho7 denomina de “Estado Constitucional Ecológico”. Segundo o referido autor, o 
“Estado constitucional, além de ser e dever ser um Estado de direito democrático e 
social, deve ser também um Estado regido por princípios ecológicos”. E segue: “o 
Estado ecológico aponta para formas novas de participação política sugestivamente 
condensadas na expressão democracia sustentada”.

5 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em foco. 6ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. pag.298-323.
6 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2ª. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. pag.36. 
7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada. Estado 
de Direito Ambiental: tendências. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. pag.31.
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A democracia sustentável, assegurada pela Constituição Federal de 1988, 
conforme analisado, exige a integração da coletividade na defesa e proteção do meio 
ambiente. Esta colaboração e união de esforços da sociedade civil, evidentemente, 
nutre a ideia de solidariedade, compartilhamento de responsabilidades e pluralismo de 
ações de diferentes agentes, convergindo para a concretização do preceito constitucio-
nal de que a preservação das condições sadias do ambiente é um dever de todos.

Ensina Leite8 que “a introdução da visão democrática ambiental proporcio-
nará uma vertente de gestão participativa no Estado, que estimulará o exercício da 
cidadania, com vistas ao gerenciamento da problemática ambiental”. Trata-se, por-
tanto, “de um exercício de responsabilidade compartilhada na gestão ambiental que 
pressupõe uma unidade de ação de multi-atores”. 

Benjanim9, por sua vez, ressalta que a constitucionalização da natureza trou-
xe diversos benefícios à sociedade, dentre os quais destaca o “sexto benefício substan-
tivo”, que seria a “ampliação da participação pública”. 

Destarte, a consagração constitucional da participação da coletividade em 
discussões que envolvem o meio ambiente revela a importância dessa integração da 
comunidade com o Poder Público, como um fator diferencial na busca de soluções 
para a atual crise ecológica. No que se refere ao tema em estudo, considera-se ser esta 
uma ferramenta indispensável para a fiscalização das infrações ambientais.

2. a FisCaliZaçÃo das inFraçÕEs aMbiEntais

Entende-se por infração ambiental toda ação ou omissão que viole as regras 
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, nos ter-
mos do que prevê o artigo 2º, do Decreto nº 514, de 22 de julho de 2.008, cuja redação 
é uma reprodução do artigo 70, da Lei nº 9.605/98. Nesse sentido, pode-se considerar 
que as infrações ambientais são decorrentes de comportamentos inadequados frente à 
legislação ambiental. Comportamentos que, de alguma forma, violam o estado de con-
servação do meio ambiente.

Com efeito, comportamentos, quer sejam omissivos ou comissivos, que, de 
alguma forma, agridem o equilíbrio da natureza podem ser considerados como infra-
ções ambientais. Deste modo, uma pessoa que flagra outra despejando resíduos sólidos 
a céu aberto, em desconformidade, portanto, com as regras de separação e destinação 
final deste material, possui não somente responsabilidade social, mas também legal, de 
informar as autoridades competentes sobre o ocorrido a fim de que medidas cabíveis 
sejam tomadas. O legislador, portanto, não espera a omissão da sociedade.

Para ambas as condutas dos particulares, ativas ou omissivas, faz-se necessá-
ria uma atuação eficaz do Poder Público, de forma a prevenir ou reprimir ações ilegais 
perpetrados por particulares. 

8 LEITE, José Rubens Morato. V. Op. cit., pag.34.
9 BENJAMIM, Antonio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição 
brasileira. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. pag.76.
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Sabe-se que no exercício do poder de polícia constitui obrigação do Estado fis-
calizar as infrações ambientais e, se necessário, aplicar as penalidades administrativas 
cabíveis. Não se trata, deste modo, de uma discricionariedade. A despeito disso, constata-
se, cotidianamente a ocorrência das mais variadas espécies de infrações ambientais prati-
cadas por particulares sem que o Poder Público exerça o seu dever de fiscalizar e punir. 

A estrutura pública dos órgãos de fiscalização ambiental apresenta-se modes-
ta frente à demanda social, ou seja, das condutas infracionais, especialmente em se 
tratando de infrações ambientais praticadas por particulares.10.

Percebe-se que as infrações ambientais praticadas por particulares, diferente-
mente do que ocorre em relação ao dano ambiental, possuem grau de relevância dife-
renciado. 

O dano ambiental, como definiu Lyra11 “é toda e qualquer forma de degra-
dação que afete o equilíbrio do meio ambiente, tanto físico quanto estético, inclusive, 
a ponto de causar, independentemente de qualquer padrão preestabelecido, mal-estar 
à comunidade”.

Vê-se que o dano ambiental pressupõe lesão ao meio ambiente, gerando ma-
lefícios ao bem-estar social, ou seja, o dano altera nocivamente o meio ambiente, e 
repercute negativamente na sadia qualidade de vida de uma coletividade.

A par desta distinção entre dano e infração, as infrações ambientais, em razão 
de seu menor grau de lesividade, especialmente quando advindas de condutas de par-
ticulares, parecem não despertar tanta atenção da coletividade e das autoridades públi-
cas sobre as suas consequências. 

Um empreendimento, sem dúvidas, pode ser considerado potencialmente po-
luidor, e, por isso mesmo, justifica a presença fiscalizadora do Poder Público. Entre-
tanto, a observância das condutas individuais se mostra tão relevante quanto conferida 
aos empreendedores. Isso porque a crise ambiental é decorrência da soma de várias 
falhas sociais e neste viés, os indivíduos, mais numerosos que as empresas, ganham 
inegável representatividade. Por essa razão não se pode negar a importância dos ins-
trumentos de fiscalização que visam inibir comportamentos lesivos individuais. 

Ainda que existam normas ambientais prevendo a responsabilização de pes-
soas físicas por atividades tipificadas como infração ambiental, o que levaria à aplica-
ção das penalidades elencadas na lei de regência, este tipo de fiscalização parece ainda 
bastante deficitário12. 

10 LAMAC, Jacques. Responsabilidade Ambiental do Estado Aspectos Administrativos. Revista de Direitos 
Difusos - Interesses difusos: temas polêmicos. São Paulo: Esplanadas – ADCOAS, vol 17, jan./fev. 2003. 
pag. 2271-2290.
11 LYRA, Marcos Mendes. Dano ambiental. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, ano 2, v.8, out./dez. 1997. p.53.
12 Em sentido contrário, José Ricardo Alvarez Vianna entende que “não merece acolhida a tese de ausência 
de infra-estrutura por parte do Poder Público para executar adequadamente seu múnus fiscalizatório, de 
acordo com o preconiza o art. 225, caput, da Constituição Federal”. O autor defende a impossibilidade de 
uma “atuação amadora” da Administração Pública. (Responsabilidade Civil por Danos ao Meio Ambiente 
à Luz do Novo Código Civil, Juruá, 2006, 124).
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Na prática, o que se vê, invariavelmente, são fiscalizações ambientais junto 
aos empreendedores, quer pelo alto potencial de geração de dano, quer pelas próprias 
exigências legais para a concessão de licenças de funcionamento. Contudo, uma am-
pla e considerável parcela de comportamentos ambientalmente degradantes perpetra-
dos por particulares aqui referidos como infrações ambientais fica ao desamparo da lei 
ante a falta de uma fiscalização apropriada por parte do Poder Público.

Falta ao Estado, e, neste aspecto, ousa-se a generalizar, estrutura organiza-
cional destinada à solução das questões ambientais13. Em que pese a existência de 
Secretarias do Meio Ambiente, seja no plano estadual ou municipal, suas condições 
estruturais ensejam lacunas significativas na fiscalização das infrações ambientais, 
repita-se, praticadas por particulares. Tais desarranjos organizacionais se apresentam 
de formas diversas, a exemplo da carência de recursos humanos e financeiros, assim 
como de vontade política. Falhas na fiscalização, à propósito, podem ensejar a respon-
sabilização do próprio Estado14.

Tome-se como exemplo a cidade de Curitiba, considerada modelo nacional 
de desenvolvimento sustentável, recentemente contemplada com o prêmio Globe 
Award Sustainable City15 pela implementação do “Programa de Biodiversidade Urba-
na – Biocidade”. A despeito dos fatos mencionados, a cidade não dispõe de um siste-
ma de fiscalização ambiental eficiente voltado para as condutas lesivas que são 
praticadas por particulares. Conforme disposição da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, “a divisão de fiscalização atua no atendimento de denúncias de poluição e 
corte irregular de vegetação16”. Vê-se, assim, que a fiscalização das infrações am-
bientais é bastante restrita, dependendo, na prática, de denúncias. 

Não se faz referência, evidentemente, a completa inexistência de fiscalização 
ambiental direcionada para os comportamentos individuais que degradam a qualidade am-
biental, mas afirma-se que a sua atuação é insípida. Caminha a passos lentos, principal-
mente quando comparada as várias frentes necessárias de fiscalização ambiental. O que se 
percebe nesta seara são fiscalizações provocadas (no caso de denúncias) ou randômicas17. 

Por essa razão, conclui-se que a repreensão moral vinda de cidadãos fiscais é 
de extrema relevância, já que como visto no exemplo mencionado, a participação da 
comunidade, denunciando infrações ambientais, desperta a atuação do Poder Público, 
de forma, que essa participação pode suprir a omissão pública.

13 LAMAC, Jacques. V. Op. cit., pag.2271-2290.
14 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Proteção do Meio Ambiente: a omissão do Poder Público e o papel social 
do Judiciário no controle da Administração Pública. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 8, n.30, 
abr./jun. 2003. pag. 36.
15 PREFEITURA DE CURITIBA. Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-recebe-
premio-de-cidade-mais-sustentavel-do-mundo/19193>. Acesso em: 09 mai.2012.
16 PREFEITURA DE CURITIBA. Disponível em: < http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/smma-
controle-ambiental-fiscalizacao-secretaria-municipal-do-meio-ambiente/163>. Acesso em: 18 mai.2012
17 SILVA, Daniel Santos da. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público: possibilidade da 
participação do terceiro setor na fiscalização ambiental. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/
texto/19944/organizacoes-da-sociedade-civil-de-interesse-publico-possibilidade-da-participacao-do-
terceiro-setor-na-fiscalizacao-ambiental>. Acesso em: 18 mai.2012. 
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A ausência de fiscalização cria a sensação coletiva de inocorrência da infra-
ção, ou seja, a eventual falha na fiscalização de infrações ambientais praticadas por 
particulares tende a levar à descrença na efetividade da norma que previu aquela fis-
calização. E por razões que escapam aos contornos legais, o Poder Público não cum-
pre rigorosamente os preceitos normativos de fiscalizar com a mesma eficiência as 
atividades empreendedoras e as condutas individuais, comparativamente.

Com efeito, é visível que a tutela administrativa do Poder Público para en-
frentar os dilemas ambientais na seara das infrações individuais não está em conso-
nância com as exigências da realidade social. Em outras palavras, tem-se que o Estado 
não cumpre seu papel fiscalizador de forma integral, deixando ao alvedrio dos parti-
culares a prática de infrações ambientais, e comprometendo, em última instância, a 
própria sociedade na condição de detentora do direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado.

Evidente que a negligência do Poder Público não pode servir como supedâ-
neo para práticas infracionais. Nesse ínterim, deve-se recorrer a meios alternativos e 
eficazes para dar cumprimento à lei e, deste modo, não permitir que condutas indivi-
duais não condizentes com o dever de preservação da natureza deixem de ser fiscali-
zadas e penalizadas.

3. a PartiCiPaçÃo ColEtiVa CoMo FErraMEnta 
dE FisCaliZaçÃo dE inFraçÃo aMbiEntal

Diante de uma reconhecida crise de ineficiência do Estado em face da fisca-
lização de condutas particulares lesivas ao macrobem ambiental, convém refletir sobre 
formas alternativas de fiscalização para que a proteção da natureza não reste compro-
metida. Nessa perspectiva, pontua-se: não é possível justificar as falhas do Poder Pú-
blico e simplesmente aceitar a ausência de fiscalização ambiental.

Até que o Estado alcance níveis de gestão satisfatória no que se refere à fisca-
lização ambiental, mecanismos de controle e fiscalização alternativos devem ser imple-
mentados. Isso porque parece impensável a manutenção de um estado de omissão na 
seara das infrações ambientais. Com efeito, a participação coletiva é o mote para auxi-
liar o Poder Público na atuação fiscalizadora, sobretudo, das condutas individuais.

Yoshida18 destaca que “a realidade social é complexa e contraditória e mes-
mo os objetivos e planos puramente técnicos refletem interesses e valores de grupos 
sociais em campos diferentes”. Por isso faz-se necessária a implementação de novos 
paradigmas que estimulem a sociedade a participar de soluções para problemas so-
ciais, dentre eles, o das infrações ambientais, valorizando a participação de diferentes 
atores sociais. A autora, neste sentido, propõe “a construção de um novo modelo de 
transformação social, baseado na cooperação e solidariedade e com a participação 
da população, na concepção, execução e avaliação dos projetos”. 

18 YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Direito Socioambiental. Curitiba: Juruá, 2010. Vol 2, pag. 315.
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Tem-se, portanto, a responsabilidade ambiental como ponto de partida para a 
inserção da coletividade no seio das questões ecológicas.

A Constituição Federal de 1988 prestigiou a principiologia fulcrada na coo-
peração, solidariedade e participação democrática no engajamento para a solução dos 
problemas ambientais. 

Também a Lei nº 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação 
Ambiental, revela a importância conferida à integração da sociedade como fator dife-
rencial na gestão ambiental. Deve-se ainda mencionar a Lei nº 12.305/10, que ao ins-
tituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos elencou dentre os seus princípios 
norteadores o da cooperação entre as diferentes esferas do Poder Público, o setor em-
presarial e demais segmentos da sociedade, assim como o da responsabilidade com-
partilhada.

No âmbito internacional, destaca-se que a Agenda 21, decorrente da Confe-
rência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 
de Janeiro em 1992, ressalvou a importância da “responsabilidade comum na defesa 
do ambiente”. Conforme Lanfredi19, os objetivos da Agenda 21 são: permitir “o aces-
so às condições básicas para promover a participação, formação e informação”; 
“contribuir para a formação e o fortalecimento da cidadania”; e promover a “substi-
tuição de valores inexpressivos pela participação e solidariedade”.

Percebe-se, portanto, que a responsabilidade pela preservação do meio am-
biente é um dever de todos. Neste viés, não se pode atribuir exclusivamente ao Poder 
Público o dever de fiscalizar, ao fundamento de que o fazendo o cidadão se desonera 
do compromisso de zelar pelo ambiente em que vive. Evidente que ao Estado cumpre 
o papel de gestor da aplicação de políticas públicas destinadas a preservar o meio 
ambiente, mas sem olvidar da relevância da participação coletiva nesta empreitada. 
Afinal, esta atuação da sociedade civil encontra eco na Constituição Federal de 1988. 
E, neste viés, o Poder Público, gestor ambiental, deve proporcionar mecanismos que 
façam valer esse direito constitucional de integração da coletividade na elaboração de 
soluções para a crise ambiental. 

Em um contexto não tão imediatista que considere a perspectiva macroam-
biental, é indiscutível que o compartilhamento de responsabilidades se faz necessário 
para preservar a vida, em todas as suas formas. Assim sendo, diante de uma atuação 
pública omissa frente a questões ambientais, especialmente na fiscalização de condu-
tas infratoras de particulares, não há como negar que o compartilhamento dessa res-
ponsabilidade com a coletividade é uma forma indispensável de alcançar melhores 
resultados na proteção da natureza.

Não se pode adotar uma “visão individualista sobre a proteção ambiental, 
sem solidariedade e desprovida de responsabilidades difusas globais”20. A participa-
ção coletiva, portanto, é um dever da presente com as futuras gerações. No dizer de 

19 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política Ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. pag.73.
20 LEITE, José Rubens Morato. V. Op. cit., pag.36.
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Ost21, é uma “responsabilidade-projeto”, ou seja, aquela dirigida para a proteção da 
natureza de forma a garantir a satisfação de uma vida sadia às gerações futuras.

A participação coletiva apresenta-se, portanto, como uma importante ferra-
menta de gestão ambiental, pois, em que pese a ocorrência de omissão do Estado, 
devem os cidadãos atuar como fiscais da lei a fim de garantir a inocorrência de infra-
ções que lesem a natureza. Esta participação social, todavia, tem sido pouco explora-
da. E um dos motivos que parece fundamentar este desinteresse da comunidade pelas 
questões que envolvem o meio ambiente é ainda, a falta de educação ambiental. 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que data de 1981 já previa a 
indispensabilidade da educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 
educação da comunidade objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do 
meio ambiente22. 

Evidente que a educação ambiental exige, novamente, a atuação do Poder 
Público, através da aplicação de processos de conhecimento sobre conservação do 
meio ambiente, de forma a despertar na coletividade a compreensão e o interesse na 
defesa da natureza, sensibilizando os indivíduos sobre as questões ambientais e a im-
portância da sua participação na defesa da qualidade do meio ambiente23.

No escopo da educação é imprescindível conferir efetividade ao direito de 
informação ambiental. Ambos são direitos assegurados na Constituição Federal e 
constituem mecanismos indispensáveis na elaboração e implementação da participa-
ção coletiva.

Sobre a relação entre informação e participação social, Machado24 afirma que 
“a qualidade e a quantidade de informação irão traduzir o tipo e a intensidade da 
participação na vida social e política”.

O acesso da coletividade à esta educação ambiental e à informações que lhe 
assegurem formas de participação na fiscalização de infrações contra a natureza, além 
de proporcionar a defesa do meio ambiente também constitui em um fortalecimento 
da democracia.

No plano internacional a Convenção sobre o Acesso à Informação, à Partici-
pação do Público no Processo Decisório e o Acesso à Justiça em Matéria de Meio 
Ambiente, idealizada por um comitê integrante da Comissão Econômica para a Euro-
pa, da Organização das Nações Unidas25, enfatiza a relevância da informação, atrelan-
do-a na contribuição para o desenvolvimento da perspectiva da coletividade sobre seu 

21 OST, François. A natureza à margem da lei: ecologia à prova do direito. Tradução de Joana Chaves. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1995. pag.338.
22 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Artigo 2º, inciso X. Disponível 
em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 18 mai.2012.
23 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 8. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris , 2005. pag. 213-220.
24 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. São Paulo: Malheiros, 2006. 
pag. 34.
25 Esta Convenção ficou conhecida como Convenção de Aarhus, porque adotada, em 25.6.1998, na cidade 
de Arrhus, na Dinamarca. Possui vinte e dois artigos e dois anexos. 
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papel participativo. Concatenando essa premissa informativa com a participação cole-
tiva em matéria ambiental, resta evidente que o comprometimento social é despertado 
por meio da informação26.

Cumpre mencionar que a educação ambiental não será o objeto desta tese, 
porque requer uma abordagem mais detida e profunda. No entanto, faz-se necessário 
frisar que a participação coletiva somente poderá ser viabilizada quando for trabalha-
da conjuntamente com a educação ambiental.

A participação popular que se almeja, definitivamente, não pode ser reduzida 
às audiências públicas em processos de licenciamento ambiental, ou a participações em 
conselhos de meio ambiente, ou, ainda, ao processo legislativo, através de ação popu-
lar. Trata-se de uma pretensão que extrapola esses limites de integração da sociedade. 

Não se ignora, por óbvio, que essas formas de participação coletiva são rele-
vantes, contudo, constituem expressões sociais ainda limitadas e pontuais. Destarte, 
faz-se necessário por em prática o que, em princípio e previsão legal, já está garantido: 
responsabilidade compartilhada de zelar pelo meio ambiente. Neste ensaio, particular-
mente, através da fiscalização de infrações ambientais praticadas por particulares.

4. ForMas dE PartiCiPaçÃo ColEtiVa na 
FisCaliZaçÃo das inFraçÕEs aMbiEntais

Concluída esta sucinta análise sobre a participação coletiva e sua importân-
cia no contexto democrático, resta entender como se procederia na prática tal partici-
pação. 

Como o enfoque do estudo é a fiscalização de infrações ambientais praticadas 
por particulares, reconhece-se que a efetiva participação coletiva neste processo deve 
se efetivar de forma objetiva, desburocrática e célere, isto é, os mecanismos postos à 
disposição dos indivíduos devem facilitar sua participação, e não desencorajá-los. Por 
outro lado, não se espera que o particular intervenha, pessoalmente, junto ao eventual 
infrator e que, como consequência, lavre o auto de infração. Esta conduta repressiva 
compete ao fiscal público. A participação da coletividade, deste modo, não exclui a 
interferência do Poder Público, ao contrário, são atuações que se complementam.

A participação social requer, neste viés, canais diretos de comunicação com 
os órgãos públicos ambientais.

Além do tradicional canal telefônico, como um disque denúncia, por exem-
plo, poderiam ser instalados totens eletrônicos em espaços públicos, como parques, 
calçadões, colégios, e universidades, bem como em locais de grande circulação, como 
regiões centrais, para uso da comunidade como forma de atuação na fiscalização de 
infrações ambientais, denunciando estas ocorrências às autoridades competentes no 
instante em que ocorre. A infração ambiental, deste modo, não passaria despercebida, 
pois a presença de uma ferramenta de comunicação direta com autoridades ambientais 
enfraqueceria, ao menos em tese, a possibilidade da não ocorrência de uma denúncia. 

26 MACHADO, Paulo Leme. V. Op. cit., pag.155-163.
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Acredita-se que totens verdes, como poderiam ser chamados terminais de 
auto-atendimento disponíveis em locais públicos para realização de denúncias de in-
frações ambientais, seriam um meio eficaz de participação coletiva no processo de 
fiscalização ambiental. Isso porque, em face da escassez institucional de recursos hu-
manos, esse canal direto da comunidade com o Estado funcionaria como importante 
instrumento de indicação sobre pontos estratégicos para atuação dos agentes públicos, 
reprimindo novas ocorrências, através de medidas coercitivas, quer por meio de noti-
ficação da infração ambiental ou aplicação de penalidade, mas também educativas, 
através do Poder Público que poderia estar mais presente nos locais onde se registra-
ram as denúncias de infrações. 

Os totens verdes englobariam além da função fiscalizadora efetivada por 
meio de denúncias sobre infrações por particulares, também informações sobre a cida-
de, legislação ambiental e estatística de acessos daquele terminal. Evidente que o Po-
der Público poderia melhorar o setor de fiscalização através de políticas públicas 
destinadas a corrigir as omissões observadas a partir das informações obtidas desses 
terminais de comunicação com a coletividade.

Os totens verdes aqui denominados são uma sugestão. Há experiências com 
terminais de auto-atendimento em outras searas à exemplo do setor de prestação de 
serviços, como bancos, cinemas, aeroportos. Certamente são hipóteses em contextos 
sociais diversos, mas podem servir como fonte de inspiração para a implementação 
desta proposta direcionada para a participação da coletividade na fiscalização das in-
frações ambientais.

Acredita-se que os totens podem permitir o estreitamento do canal de comu-
nicação entre o fiscal cidadão e o Poder Público. A proposta visa estabelecer uma nova 
forma de relação entre a coletividade e o Estado, garantindo a melhoria do gerencia-
mento das infrações ambientais e assegurando a participação dos indivíduos na fisca-
lização ambiental.

Evidente que a eventual criação do totem verde não exclui outras formas de 
se concretizar a participação coletiva na fiscalização das infrações ambientais, espe-
cialmente a tradicional denúncia feita por telefone, que é um canal usualmente dispo-
nibilizado por órgãos públicos ligados ao meio ambiente.

O importante, sem dúvida, é conferir mecanismos de atuação participativa, 
de forma a atender o escopo constitucional de garantir à coletividade participação 
conjunta com o Poder Público na solução dos problemas ambientais.

ConClusÃo

1. Para implementação de uma boa governança ambiental é imprescindível a 
valorização da participação da coletividade na atuação conjunta com o Poder 
Público, a fim de efetivar a proteção do meio ambiente;

2. A participação coletiva na fiscalização de infrações ambientais tem respal-
do constitucional e sua concretização estabelece o fortalecimento da demo-
cracia;
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3. As infrações ambientais praticadas por particulares não recebem a mesma 
atenção dos agentes fiscais que a despendida para os empreendedores, exis-
tindo, daí, uma vasta lacuna de infrações individuais excluídas da apreciação 
das autoridades competentes, que podem ser alvo, deste modo, de fiscaliza-
ção da coletividade participativa;

4. A participação coletiva implica na prévia e indispensável educação am-
biental dos indivíduos, de forma que despertem para importância da preser-
vação do meio ambiente, e da relevância do seu papel no contexto social.

5. Uma sugestão de forma de participação da coletividade na fiscalização de 
infrações ambientais seria a instalação de totens eletrônicos em pontos estra-
tégicos da cidade.

6. Os totens serviriam como um canal de comunicação entre os indivíduos e 
o Poder Público e também como forma de proporcionar à coletividade instru-
mento de atuação fiscalizadora em face de ocorrência de infrações ambien-
tais, e que, na maioria das vezes, não chegaria ao conhecimento das 
autoridades competentes.
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introduçÃo
Este estudo é parte do projeto de mestrado que analisará juridicamente as leis 

ambientais referentes à Reserva Extrativista do Rio Cajari, envolvendo o manejo sus-
tentável por parte das comunidades tradicionais locais, nos municípios do Laranjal do 
Jari, Mazagão e Vitória do Jari, pertencentes ao estado do Amapá, Brasil. Para então, 
num momento posterior, analisar, especificamente, a efetividade do seu instrumento 
jurídico plano de manejo em etapa inicial – chamado de plano de utilização - no perí-
odo de maio de 2012 à maio de 2014. 

O plano de utilização é o plano de manejo em etapa inicial que regulamenta 
o manejo equilibrado dos recursos naturais de uma unidade de conservação, mas, não 
possui ainda um estudo mais aprofundado sobre este uso e gestão, não há análises da 
questão antropológica, do zoneamento econômico ecológico, tudo isso exigidos pelas 
leis aqui analisadas.1

O plano de manejo aqui entendido é o que rege a gestão e uso adequado dos 
recursos naturais de acordo com a Constituição Federal, da obrigação de atentar-se 
para o manejo ecológico, garantindo a efetividade do direito ao meio ambiente equili-
brado, de acordo com o art. 225, §1º, I.

A ideia de fazer este trabalho surgiu em virtude de uma percepção feita há 
alguns anos quando em um trabalho acadêmico ainda no curso de biologia, se teve 

1 Disponível em: www.icmbio.gov.br. Acesso em: 10 set. 2009



284 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

contato com comunidades ribeirinhas da Ilha dos arredores de Belém, Pará, e com 
suas formas tradicionais de pesca e extrativismo. A inquietação e observação pessoal 
fez perceber os povos do bioma amazônico como sábios ao se falar em manejo susten-
tável dos recursos naturais, observando-se há quantas décadas se fazem essas práticas, 
passadas de geração para geração. Assim, nasceu um sentimento de respeito e preocu-
pação para com o futuro dos povos da Amazônia. 

Posteriormente, já no curso de direito se observou a carência de estudo socio-
ambiental jurídico, notou-se que poucos (pelo menos na graduação em direito na cida-
de de Belém do Pará) magistrados, promotores, advogados e mesmo defensores, 
procuraram estudar juridicamente a floresta, tratando diretamente das comunidades 
moradoras da floresta, por diversos motivos, fosse pela dificuldade de se chegar a esses 
lugares mais longínquos, pela falta de políticas públicas, pela falta de visão socioam-
biental, mesmo quando tiveram acesso, havia a linguagem jurídica inacessível ao ama-
zônico. Com raras exceções como a do procurador, aplicador das normas jurídicas, 
Felício Pontes que tem atuado junto às comunidades amazônicas no Pará, tratando de 
problemas como a violência rural e a morte de líderes sociais como a de Dorothy Stang.

Mesmo na universidade de direito, viam-se colegas da graduação mais preo-
cupados em fazer trabalhos voltados para os interesses civis, privados, com exceção 
daqueles que pretendiam exercer cargos ministeriais ou de defensorias, havia pouco 
interesse para com as comunidades tradicionais da Amazônia, para perguntar da ma-
terialização de seus direitos. 

Atualmente, por meio do curso de mestrado, vislumbrou-se a possibilidade 
real de execução desta pesquisa, sobretudo porque uma das autoras deste trabalho tem 
uma bolsa de estudos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Supe-
rior – CAPES ─ por um período de dois anos ─ de maio de 2012 a maio de 2014

Desta forma, procurou-se uma corrente de pesquisadores, estudiosos da 
Amazônia que também aceitassem a relevância do manejo sustentável dos recursos 
naturais das comunidades extrativistas. Neste estudo, é importante elencar, do ponto 
de vista sócio ecológico, que as populações tradicionais relacionadas às reservas ex-
trativistas encontram-se organizadas de maneira que a natureza tem papel fundamen-
tal no desenvolvimento de seus modos de vida específicos a observar a interação com 
as regras básicas dos ecossistemas. 2

Nesse sentido, esta apreciação jurídica também considera pertinente a pers-
pectiva histórico-cultural, analisando as populações extrativistas da Amazônia rica de 
uma agregação de técnicas de manejo dos recursos naturais advindas desde a coloni-
zação europeia, africana e indígena criando um sistema produtivo extremamente rele-
vante para o abastecimento não só local, mas, do de grandes cidades na Amazônia, sob 
esta conjectura, está à atividade extrativista da resex em foco.3

2 DIEGUES, Antônio Carlos. C. O Mito moderno da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC, 1996.p.155.
3 FILOCREÃO, Antônio Sérgio Monteiro. Extrativismo e capitalismo na Amazônia: a manutenção, o 
funcionamento e a reprodução da economia extrativista sul do Amapá. Macapá: Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, 2002. p.24, p.68, p.137
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Nesta reserva, ainda de acordo com o autor acima, há uma rica biodiversida-
de de espécies vegetais de grande potencial econômico, com a presença de “madeiras 
de lei, castanha-do-brasil, seringais, açaizais, copaíba, andiroba” e, além disso, a 
riqueza mineral. Atualmente, a atividade extrativista vegetal da resex investigada é a 
mais expressiva do estado Amapá e tem seus solos considerados os melhores desse 
estado, com campos naturais de várzeas propício à criação de búfalos. 

Além do que, a Reserva Extrativista do Rio Cajari é uma das maiores reser-
vas extrativistas do país em área ─ perde apenas para a de Alto Juruá e de Chico 
Mendes ─ abrangendo terras dos municípios de Mazagão, Laranjal do Jarí e Vitória do 
Jarí, com limites naturais como os rios Ajuruxi – município de Mazagão; rio Amazo-
nas; rio Matauaú – município de Vitória do Jarí; e Igarapé Santo Antônio – município 
de Laranjal do Jarí. 4 Além disso, possuindo 13 comunidades extrativistas com cerca 
de 3.800 habitantes numa área de 4.816 km2. 5

Assim, neste contexto multidisciplinar lança-se mão da tutela jurídica para 
essas comunidades amazônicas, surgindo a regulamentação das Unidades de Conser-
vação (UC) e em especial dessas reservas que vieram com a Lei Nº 9985/2000 ─ Lei 
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) ─ 
a estabelecer princípios e diretrizes gerais para a criação, implantação e gestão das 
Unidades de Conservação, especificamente no que se refere às reservas extrativistas 
(art. 18 da referida lei).

Neste conjunto de normas, a lei do SNUC lança mão do instrumento jurídico 
de gestão dos recursos ambientais, o plano em questão. Neste trabalho, esse documen-
to é compreendido como ferramenta fundamental inserida nas unidades de conserva-
ção surgindo com suas regras de manejo sustentável internamente e peculiaridades 
locais das comunidades envolvidas. Deste modo, não se permitindo atividades estra-
nhas ao plano de manejo, ou seja, atividades que não respeitem o uso sustentável dos 
recursos naturais por parte das comunidades amazônicas ora estudadas, tal como de-
terminado nos preceitos gerais do já citado art. 18. 

Portanto, compreende-se nessa análise que é o plano de manejo que dita as 
regras de manejo da maneira equilibrada que o meio ambiente precisa para se manter 
para as presentes e futuras gerações.

Ao esmiuçar as leis relacionadas à Reserva do Rio Cajari, considera-se, no 
mote ora apresentado, que usos e costumes expressamente colocados em normas, dou-
trina ambiental, princípios jurídicos e decisões de tribunais poderão deixar claro qual 
manejo sustentável correto (juridicamente falando) a ser acatado pelas comunidades 
extrativistas envolvidas. Aqui se apresenta a parte descritivo bibliográfica do projeto 

4 SILVA, José Bittencourt. Unidades de conservação e organizações de populações tradicionais 
sul-amapaenses: problemas, tendências e perspectivas. 2007. 374f. Tese (Doutorado em Ciencias – 
Desenvolvimento Sócio Ambiental). Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Universidade Federal do Pará-
NAEA. 2007.
5 IBAMA/CNPT – Projeto RESEX, 1999
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de mestrado que será complementada ainda nestes dois anos posteriores, e no momen-
to oportuno, se mostrará o resultado da análise da efetividade do plano de manejo da 
resex em foco.

Assim, a par deste exame das normas ambientais aqui explicadas, pretende-
se posteriormente, no decorrer do mestrado, confrontá-lo com a realidade do manejo 
local das comunidades no período de 2012 a 2014. Avaliando a possibilidade do plano 
de manejo não estar sendo efetivado por conta de não ter sido concluído, mesmo já 
tento passado 20 anos da criação da reserva extrativista do Rio Cajari.

De acordo com a EMBRAPA, a reserva extrativista em tela tem poucos estu-
dos sobre como vive as comunidades envolvidas nessa reserva, como esses grupos 
sociais tem utilizado seus recursos ambientais, podendo esta carência estar contribuin-
do para “à inibição de ações públicas ou privadas que visem atender às necessidades 
dessa população”, deixando de garantir a conservação ambiental. Nesse contexto, não 
se tem estudos jurídicos a respeito das comunidades tradicionais da unidade em ques-
tão, dando caráter exploratório a este trabalho.6

Compreendendo ser relevante analisar a exigência da elaboração e da aplica-
ção do plano de manejo, entendido aqui como uma alternativa jurídica cabível e com-
pleta de direitos e garantias das comunidades inseridas na reserva investigada, já que 
o aparato legal prevê que nesse plano deva haver estudos científicos, sociais, econô-
micos, geológicos, culturais e ambientais, dando os requisitos básicos a serem respei-
tados quando da vigência da reserva. 

Além disso, há obrigatoriedade quanto à elaboração do plano de manejo em 
cinco anos da criação da unidade de conservação de maneira geral, ou seja, todas as 
unidades de conservação devem ter o seu plano neste período.7

Em função dessa realidade, é justificável saber qual o fundamento legal do 
plano de manejo para a Resex do Cajari e a sua relação com os interesses das comuni-
dades locais, para que sejam resguardados os seus direitos. 

No Brasil, as reservas extrativistas sofrem com a carência de recursos huma-
nos, infraestrutura, planejamento da gestão, pesquisa, avaliação e monitoramento, fal-
ta de aplicação das leis e ausência de plano de manejo8. A Reserva Extrativista do Rio 
Cajari  que abrange parte dos municípios de Laranjal do Jari, Mazagão e Vitória do 
Jari também sofre com mazelas ambientais, econômicas e sociais que interferem dire-
tamente na qualidade de vida das comunidades tradicionais dessa unidade.9

Neste contexto, em meio a problemas relacionados à insatisfação de certos 
extrativistas com a ausência do poder público no sul do Estado amapaense e a opres-

6 Disponível em: http://www.cpafap.embrapa.br/embrapa/wpcontent/arquivos/2009/11/Boletim200255.
PDF. Acesso em: 20 fev. 2012
7 Art. 23, §3º, Lei Nº 9985/2000, º, que diz dos cinco anos, da portaria Nº 51/ 1994 do roteiro metodológico 
referentes às reservas extrativistas.
8 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. 
Efetividade de Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil. Brasília: IBAMA, 2007, p.67 – 69.
9 COMITÊ CHICO MENDES. Conservação da floresta tropical. Disponível em: http://www.chicomendes.
net/ Acesso em: 10 mar. 2012
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são latifundiária e capitalista sobre as populações tradicionais locais, surgiu a reserva 
ora investigada, criada em 1990 por meio do Decreto Federal Nº 99.145. 10 

Ainda a esse respeito, os interesses políticos na década de 90 do século 20 
eram contrários aos da reserva, os políticos estaduais a época queriam estimular a 
construção de uma estrada federal cortando a Resex do Cajari e, não havendo Estudos 
de Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), as comunidades locais foram alija-
das dessa decisão de construção.11 

O autor acima conta ainda que através das alianças entre o Conselho Nacio-
nal das Populações Extrativistas – CNS e Organizações Não Governamentais – ONG 
- internacionais, conseguiu-se impedir a construção dessa estrada, havendo sempre 
uma preocupação para com o “nível de desmatamento resultante do modelo de desen-
volvimento para a Amazônia via grandes projetos”.

Nesta perspectiva, criou-se a resex amapaense como instrumento jurídico 
para a conservação e preservação do ambiente, mas até os dias de hoje padece da falta 
de elaboração do seu plano de manejo por completo. A ausência desse instrumento 
técnico completo nessa Reserva Extrativista há 22 anos, pode estar contribuindo para 
o impedimento da materialização dos seus objetivos de cunho conservacionista junto 
às comunidades locais e dando abertura para práticas degradadoras que visem prepon-
derantemente interesses econômicos.

Deste modo, ensejando a análise de mecanismos jurídicos como a Lei do 
SNUC, bem como os dispositivos dessa lei, especificamente, o plano de manejo. Frente 
à tradução jurídica desse plano que regula segundo particularidades locais, a sua ausên-
cia pode estar causando problemas ambientais ante à ação antrópica nessa unidade, no 
sentido de não estar havendo uso adequado e regulamentado dos recursos naturais.

Diante disso, questiona-se, ao investigar as normas relacionadas à Reserva 
extrativista supracitada: qual o conteúdo normativo do plano de manejo/utilização da 
Resex Extrativista do Rio Cajari? 

Sendo assim, este trabalho quanto ao objetivo geral, visa analisar as normas 
jurídicas sobre a Reserva Extrativista do Cajari, incitando a busca de alternativas jurídicas 
que viabilizem a permanência dessas comunidades e garanta às mesmas o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, peculiar de uma reserva extrativista amazônica.

Em relação aos objetivos específicos, o presente estudo pretende: analisar as 
normas jurídicas contidas na Lei Nº. 9985/2000, doutrina ambiental e o plano de uti-
lização dessa área protegida, além da doutrina e jurisprudência pátria.

A pesquisa será exploratória, descritiva e bibliográfica, porque pouco se conhe-
ce sobre o assunto plano de manejo do ponto de vista jurídico, sendo necessário interpre-
tar o que se diz a respeito em princípios jurídicos, leis, doutrina e jurisprudência.

10 SILVA, José Bittencourt. Unidades de conservação e organizações de populações tradicionais 
sul-amapaenses: problemas, tendências e perspectivas. 2007. 374f. Tese (Doutorado em Ciências – 
Desenvolvimento Sócio Ambiental). Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Universidade Federal do Pará-
NAEA. 2007.
11 FILOCREÃO, Antônio Sérgio Monteiro. Extrativismo e capitalismo na Amazônia: a manutenção, o 
funcionamento e a reprodução da economia extrativista sul do Amapá. Macapá: Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, 2002. p.24; p.137.



288 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

rEVisÃo dE litEratura

1. PrinCÍPios JurÍdiCos 

Para compreender melhor o assunto jurídico em questão, dispõe-se do con-
ceito de princípio. De maneira geral o princípio jurídico é como ordem nuclear, pilar, 
alicerce de um sistema jurídico, é disposição fundamental que perpassa por diferen-
tes normas, é por conta dos princípios que os “sistemas constitucionais ganham a 
unidade de sentido e auferem valores de sua ordem normativa, são a alma do direito 
e servem para melhor compreensão e interpretação, tornando as normas mais 
coerentes”.12

Em outras palavras, são como um o farol para aclarar as necessidades da reali-
dade social diante de uma norma jurídica positivada, essa ordem nuclear dá o sentido de 
justiça diante de uma regra jurídica do estado, que por muitas vezes não tem eficácia.13

Esses pilares jurídicos foram elevados na Constituição Federal de 1988, notados 
e consolidados não apenas para resolver interpretação de lacuna da lei, a adotar força de 
normatividade, o operador do direito deve observá-los como “fundamento do direito”.

Cabe explanar um dos princípios jurídicos ambientais marcadamente presen-
tes em nosso ordenamento jurídico, importante para o trabalho em foco como: o prin-
cipio do desenvolvimento sustentável, no item a seguir:14

1.1 Princípio do desenvolvimento sustentável
O princípio essencial para o entendimento do trabalho ora apresentado é o do 

princípio do desenvolvimento sustentável e visa equilibrar o desempenho da econo-
mia com a preservação do equilíbrio ecológico. Nesse contexto, a Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu o desenvolvimento sustentável 
como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilida-
de de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades.” 15.

O princípio 02 da Conferência de Estocolmo de 1972 também veio para dar 
uma ideia do que é esse desenvolvimento. Diz que:

“Os recursos naturais, incluindo-se o ar, a água, a terra, a flora, a fauna e, 
especialmente, amostras representativas dos ecossistemas naturais, devem ser 
salvaguardados em benefício das gerações atuais e das futuras, por meio do 
cuidadoso planejamento ou administração, conforme o caso”.

12 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 18. ed. São Paulo. Malheiros, 
2005, p. 902; BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18ª ed., São Paulo:
13 FONSECA, Vicente Malheiros. Anotações ministradas no curso de graduação em direito da Universidade 
da Amazônia (UNAMA). Disciplina: Direito Processual do Trabalho 01. 9º sem. 2009.
14 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: gestão ambiental em foco. 2009 p.818.
15 VIANNA, José Ricardo Alvarez. O Direito Ambiental e o princípio do desenvolvimento sustentável. 
Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2974. Acesso em: 10 fev. 2010
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Esse princípio encontra-se previsto, implicitamente, no artigo 225, caput, da 
Constituição Federal e consagra uso equilibrado entre atividade econômica e uso ade-
quado, racional e responsável dos recursos naturais, respeitando-os e preservando-os 
para as gerações atuais e subsequentes.

A atividade econômica visa prioritariamente o lucro sem se importar com os 
inúmeros danos ao meio ambiente, colocando em risco o equilíbrio ecológico e a so-
brevivência das espécies no planeta, inclusive a espécie humana. Na procura desenfre-
ada por reduzir custos e ampliar as margens de ganhos econômicos, no caso em estudo, 
as reservas extrativistas veem seus recursos florestais sendo esgotados prejudicando 
diretamente a vida das comunidades envolvidas.

Neste aspecto, vem ao encontro a Constituição Federal de 1988, em seu arti-
go 170, trazendo diretriz que não autoriza o profissional do setor produtivo a se eximir 
de seu compromisso social e ambiental. O texto constitucional dispõe que a “ordem 
econômica”, precisa atentar para “a valorização do trabalho humano e para a livre 
iniciativa”, garantindo a dignidade e a “justiça social”, observando-se, dentre outros 
princípios, “a defesa do meio ambiente” 16.

Assim, observa-se que o princípio da defesa do meio ambiente, taxativamen-
te expresso na Constituição de 1988, impõe um limite preciso na atividade econômica, 
pois esta tem como finalidade a “dignidade da pessoa humana” 17, e não há existência 
digna sem qualidade de vida. 

Neste sentido, a norma constitucional apresenta duas características simulta-
neamente: o de “nível de vida material e o do bem estar físico e espiritual”. Ao se 
falar no direito a sadia qualidade de vida está se falando nesta visão bidimensional de 
que é necessário dar condições mínimas materiais ao ser humano para que o mesmo 
possa agradar-se em outros aspectos sejam religiosos, emocionais. O bem- estar de 
vida do ser humano não permite que a concretização das normas econômicas possam 
andar em dissonância com a realização das normas ambientais.18

Dessa forma, não se pode atuar de maneira indiferente em relação aos bens 
ambientais, empregando os avanços tecnológicos a serviço da sociedade, mas em har-
monia com o meio ambiente. Deve-se evitar e prevenir condutas lesivas ao meio am-
biente, como também empregar mecanismos eficazes na restauração de eventuais 
danos ambientais.

Cita-se quanto a isso o manejo dos recursos naturais e as atividades de reci-
clagem. Deve haver um relacionamento do homem com a natureza, mas que haja entre 
ambos um convívio ecologicamente equilibrado, propiciando ao homem de hoje e ao 
de amanhã, uma sadia qualidade de vida.

 Para que possa ser efetivamente adotado, o Plano de Manejo precisa ser 
aplicado a luz do princípio do desenvolvimento sustentável, já que no caso em tela, há 
de se falar em comunidades tradicionais extrativistas inseridas em uma reserva extra-

16 Inciso VI do art. 170.
17 Princípio Fundamental da CF/88 disposto no inciso III do art. 1º.
18 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 59.
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tivista, preocupando-se em deixar para o presente e o futuro, a biodiversidade amazô-
nica. No ponto a seguir ver-se-á o que diz a Constituição Federal a respeito do mote 
ora estudado.

1.2 Manejo Ecológico da Constituição Federal de 1988
Ainda sobre o caráter implícito de desenvolvimento sustentável, nota-se que 

no art. 225, §1º, I, VII, trata-se do manejo ecológico, como meio de proteção da bio-
diversidade (que cuida da variedade entre os seres vivos) dando força constitucional à 
obrigação do poder público de intervir na gestão ecológica da fauna e flora. Neste as-
pecto, há de ressaltar instrumentos como o plano de manejo de espécies e o inventário 
ecológico. Para a elaboração daquele deve-se antes realizar este que é a “coleta de 
dados” “de níveis de percepção ecológica”, com vista à elaboração de cartografia, a 
levar em consideração a relação dos seres vivos em estudo com o meio ambiente. 19

Aqui se cumpre ressaltar a relação desta “coleta de dados” com o plano de 
manejo, ao estudar-se este instrumento importante, ver-se-á a série de estudos no cam-
po da biologia, da ecologia, da sociedade que se exige para a elaboração desse plano, 
dai a dificuldade de grande parte das unidades de conservação em ter seu plano de 
manejo completo.

O inciso VII garante ainda a efetividade da proteção à fauna e à flora, veda-
das práticas que ameaçam sua função ecológica, ou seja, proibidas condutas que inter-
firam na relação do ser vivo com o seu meio, de forma que não se extingam as espécies, 
interferindo no direito a sadia qualidade de vida humana, causando problemas am-
bientais ao ser humano como a escassez de alimentos e a extinção das espécies.

Assim, dando fundamento constitucional a essa investigação jurídica, a par 
da relevância constitucional do manejo ecológico, adiante se apresentará o plano de 
manejo propriamente dito.

2. Plano dE ManEJo da rEsErVa EXtratiVista 
do rio CaJari

Para compreender o que diz a lei do SNUC sobre a reserva extrativista do 
Amapá é preciso saber que esta ferramenta jurídica é uma unidade de conservação, e 
além disso, de uso sustentável (art. 7º, § 2º). A Reserva é uma unidade de conservação, 
pois é um espaço que possui recursos ambientais importantes, sejam recursos ecológi-
cos, culturais, sociais, com peculiaridades marcantes, “legalmente instituído pelo Po-
der Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”, é o que diz o 
art. 2º, I da lei citada.

A par do conceito de unidade de conservação, a mesma norma em seu art. 14, 
IV, divide as unidades em duas categorias de acordo com seus objetivos: de Proteção 

19 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.91; 
MACHADO, Paulo Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14º Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 139.
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Integral e de Uso Sustentável. O “objetivo básico” da primeira “é preservar a natu-
reza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 
dos casos previstos nesta Lei.” Já o da segunda visa “compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. (art. 7º, I e II, 
§1º e § 2º). O uso indireto não permite consumo dos recursos naturais; o sustentável 
aduz do manejo sustentável “do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos”, respeitando a diversida-
de biológica e, ao mesmo tempo, a sociedade e a economia. (art. 2º, IX e X).

Neste sentido, a segunda categoria é a que importa para a análise deste traba-
lho, notando-se que própria lei esmiuça legalmente os conceitos ambientais antes de 
difícil compreensão para estudiosos do mundo jurídico.20

A Reserva extrativista, no art.18, prevê as questões centrais envolvendo es-
sas reservas: inserem-se os objetivos almejados – exploração auto-sustentável e con-
servação dos recursos naturais renováveis, acrescenta novos termos legais ao conceito 
das reservas mencionadas como “extrativismo”, “subsistência”, “agricultura” “cria-
ção de animais de pequeno porte” e “objetivos básicos econômicos e sociais” e “uso 
sustentável”. 

Ademais, nesse artigo, se colocam as populações extrativistas tradicionais 
em um lugar protegido legalmente, de proteção aos meios de vida e suas culturas, 
dando a essas garantia de uso dos recursos, no caso da reserva do Rio Cajari, florestais.

Ao falar em plano de manejo das reservas acima, no Brasil, o conceito legal 
de plano de manejo foi disposto no Art. 2º, inciso XVII da Lei do SNUC como: 

“Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 
de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas 
que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”.

Esclarece a doutrina que o plano de manejo é um regulamento interno, desti-
nado a disciplinar as atividades a serem incentivadas, controladas, limitadas e proibi-
das dentro de uma unidade de conservação.21 

Ainda a respeito, o Plano de Manejo é o instrumento de planejamento oficial 
das unidades de conservação. Trata-se de um processo dinâmico que, utilizando técni-
cas de planejamento ecológico, determina o zoneamento (Art. 2º, XVI, da Lei do 
SNUC) de uma unidade de conservação, caracterizando cada uma de suas zonas e 
propondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas finalidades, estabelecendo 
diretrizes básicas para o manejo da unidade.22

20 RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005.p. 24-28.
21 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: gestão ambiental em foco. 2009. p. 726
22 INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. 
1996. Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto. Brasília: IBAMA.
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Diante dessa visão doutrinária e jurídica do plano de manejo, verifica-se que 
esse documento técnico é condição sine qua non para o exercício de atividades nas 
Unidades de Conservação porque é ele que rege a vida dessas unidades, o manejo 
sustentável das populações tradicionais envolvidas.

É tão importante que a lei do SNUC vinculou a elaboração do plano de ma-
nejo das unidades de conservação a um prazo de cinco anos da data da criação desses 
espaços protegidos, deixando clara a obrigatoriedade deste instrumento jurídico para 
a implantação e gestão das unidades de conservação. Dispõe essa lei no art. 27, §3º, 
que são obrigadas as unidades de conservação a terem um “Plano de Manejo e que 
este seja elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação”.

Algumas ações judiciais já foram feitas nesse sentido, como a que obrigou 
a elaboração de plano de manejo: a ação do Ministério Público Federal de Alagoas na 
Área de Proteção Ambiental – APA- Costa dos Corais. Ou ainda ordenação da elabo-
ração, pelo Município de Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul, de um Plano 
de Manejo Emergencial a ser aplicado imediatamente no Parque Estadual Delta do 
Jacuí. 23

Uma decisão foi proferida condenando o Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade a elaborar um plano de manejo para o Parque das Emas, 
criando precedente para que outras iniciativas sobre o mesmo mérito sejam tomadas.24

Já, no Estado do Pará, em 2009, a Justiça Federal obrigou o governo do Pará 
a criar o conselho gestor e a elaborar o plano de manejo da Área de Proteção Ambien-
tal (APA) Algodoal/Maiandeua. Além disso, que a União promovesse a regularização 
fundiária da área, isso porque o acúmulo de lixo na área ecológica e o descaso dos 
órgãos executivos em nível municipal eram latentes. O próprio Ministério Público 
Federal moveu uma ação requerendo a condenação do prefeito, sendo acusado de 
improbidade administrativa 25

Mas, afora estas ações judiciais esparsas, não se pode dizer ainda, das pes-
quisas que foram feitas até o exato momento que existe jurisprudência a respeito – 
decisões reiteradas sobre o assunto plano de manejo.

A doutrina jurídica diz que a lei do SNUC, quando da não elaboração do 
plano de manejo de uma Resex, permite que as atividades desenvolvidas desde 
antes da criação da unidade, continuem. Entendendo-se que o silêncio do legislador 

23 PORTAL ECODEBATE. Ação do MPF/AL pede plano de manejo para APA Costa dos Corais. Disponível 
em: http://www.ecodebate.com.br/2009/08/26/acao-do-mpfal-pede-plano-de-manejo-para-apa-costa-dos-
corais/ Acesso em:17 mar 2010; MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE ALAGOAS. Ação do MPF/
AL pede plano de manejo para APA costa dos corais. Disponível em: http://www.pgr.mpf.gov.br/noticias/
noticias-do-site/meio-ambiente-e-patrimonio-cultural/acao-do-mpf-al-pede-plano-de-manejo-para-apa-
costa-dos-corais/. Acesso em:17 mar. 2010. 
24 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. IBAMA condenado a instituir novo plano de manejo para o Parque 
das Emas. Disponível em:  http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=1074. Acesso em: 10 abr. 2010
25 Justiça obriga governo do pará a criar conselho gestor de área de proteção ambiental. Disponível 
em: http://agregario.com/justica-obriga-governo-do-para-a-criar-conselho-gestor-de-area-de-protecao-
ambiental. Acesso em: 10 dez. 2010
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quanto à categoria uso sustentável, significa permissão para o uso dos recursos 
ambientais das unidades. 26

Então, aqui se nota que se há alguma prática antrópica que degrada o meio 
ambiente continuará acontecendo até que se elabore o plano em questão. Até o presente 
momento, não houve nenhuma ação judicial como essa voltada para obrigatoriedade de 
elaboração de plano de manejo em todas as suas etapas em resex no estado do Amapá.27

Ainda de acordo com os autores acima, apenas para expor certa insatisfação 
com a não efetividade da obrigatoriedade do plano de manejo, este trabalho atenta 
para as 57 unidades de conservação federais das categorias resex instituídas, no ano de 
2009, que somente duas tinham Plano de Manejo completo concluído (Resex Chico 
Mendes e Resex Cazumbá-Iracema, ambas no Estado do Acre) e 22 possuíam Plano 
de Utilização (representando cerca de 40% das unidades destas categorias). Deste úl-
timo grupo, nove unidades tinham portaria formalizando e oficializando o plano, mas 
muitos destes documentos necessitavam passar por um processo de revisão, caso da 
resex em estudo.

Importante observar que existe uma metodologia a ser seguida ante a elabo-
ração do plano de manejo, dividida em três fases: Fase 01, 02 e 03. Na Fase 01 se 
objetiva conhecer a unidade de conservação e tornar mínimos impactos, fortalecendo 
a proteção da unidade e sua relação com as comunidades envolvidas. Na Fase 02, se 
aprofunda o conhecimento sobre a unidade, procuram-se efetivar ações de proteção da 
diversidade biológica da unidade, incentivando alternativas de desenvolvimento. Já, 
na Fase 03, continuam as ações visando ampliar o conhecimento sobre a realidade da 
unidade e começam ações específicas de manejo dos recursos naturais, garantindo seu 
desenvolvimento e amparo.28

O estágio que se encontra a maioria das unidades pelo Brasil é o da Fase 01, 
o que há é o chamado plano de utilização sem muitos estudos aprofundados.

Tanto a Portaria Nº 51 de 1994, quanto a Instrução Normativa Nº 01 do Ins-
tituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade de 2007 cuidam do roteiro 
metodológico a ser seguido pelos planos de manejo de reservas extrativistas. Nesta 

26 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Editora Malheiros. 2009. P 259; 
Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de 
utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos. Parágrafo 
único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de 
conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos 
que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área as 
condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais.
27 SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA. Plano de manejo da Reserva 
extrativista de Soure, Pará. Disponível em: http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/4357.
htm.  Acesso em: 10 abr. 2010.
28 INSTITUTO DE EMPREENDEDORES AMBIENTAIS E SOCIAIS. O que é um Plano de Manejo 
? Roteiro de um plano. Disponível em: www.recanta.org.br. Acesso em: 10 abr. 2010; INSTITUTO 
BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. 
Roteiro para criação e legalização das reservas extrativistas. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/
resex/textos/c7.htm. Acesso em: 14 mar. 2010 
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portaria, há o chamado plano de utilização, plano relacionado à Resex apresentada, 
também chamado plano de uso e manejo dos recursos naturais, mantem-se enquanto 
instrumento de gestão vinculado ao Plano de Manejo, sendo o plano de uso conside-
rado o foco da primeira fase da elaboração do mesmo. Sob essa perspectiva, a Portaria 
Nº 51/1994 do ICMbio ─ antigo IBAMA ─ no item 7 conceitua o plano de utilização 
das reservas extrativistas: “(...)é o instrumento administrativo para provar que a utili-
zação dos recursos naturais será autossustentável, não prejudicará o meio ambiente 
e respeitará a legislação ambiental vigente.” 

Neste trabalho, entende-se que o plano de utilização é como uma medida 
emergencial, primária, de uso dos recursos naturais de maneira sustentável até que 
seja elaborado o plano de manejo como um todo, este com uma gama de informações 
e regulamentações bem mais aprofundadas, com zoneamento, análise de cenários, 
estudo aprofundado socioambiental. É só comparar o plano de utilização deste estudo 
com o da Reserva Chico Mendes completamente elaborado.29

Com base na portaria analisada, que vem com suas várias etapas durante a 
vigência de uma resex, perquire-se a sétima fase, a do plano de utilização, sendo im-
portante mencionar que antes desta já se exige toda uma coleta de dados por parte das 
entidades governamentais, tais como dados cadastrais e socioeconômicos sobre os 
moradores da Reserva, tomando como base seus conhecimentos e suas experiências.

Dentro deste plano de utilização existem outra série de exigências e a Porta-
ria Nº 51/1994 é bem clara, como quando obriga que os planos tenham “finalidades”, 
faz-se uma sucinta exposição de como se usará a reserva de maneira sustentável pelos 
seus moradores; deve conter a listagem das condutas não predatórias incorporadas à 
cultura das populações tradicionais, e em harmonia com a legislação brasileira.

Nesta perspectiva, comprova-se que do ponto de vista jurídico, não há um 
documento técnico interno preparado segundo os moldes dos roteiros na reserva per-
quirida, o que existe é o plano de utilização da Reserva Extrativista do Rio Cajari, que 
será abordado na sequencia.30

Esse plano possui 43 itens a serem obedecidos pelas comunidades envolvi-
das que tratam de: “finalidades do plano, responsabilidade pela execução do plano, 
intervenções agroextrativistas e agropastoris, intervenções na floresta, intervenções 
na fauna, intervenções nas áreas comuns, fiscalização da reserva, penalidades e direi-
to a fiscalização”. Aqui não serão dissecados todos os pontos, mostrar-se-ão os itens 
acima de maneira interpretativa e sucinta.

Quanto às finalidades, chama-se atenção para o que diz no item 03, nova-
mente a ressaltar o caráter de provisoriedade deste plano que é considerado como um 
guia para que os agroextrativistas locais usem os recursos naturais respeitando a “sus-
tentabilidade econômica, ecológica e social”.

29 INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
– IBAMA.  Plano de Manejo da Reserva Extrativista Chico Mendes Xapuri. Disponível em: http://
observatorio.wwf.org.br/. Acesso em 12 abr. 2012
30 Disponível em: http://www.ibama.gov.br/resex/cajari/plano.htm. Acesso em: 12 mai. 2012.
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Em relação às responsabilidades, aqui se elege o item 04 que diz que todos 
os moradores da reserva são responsáveis pela sua “Administração, de forma coletiva 
ou individual”, e também “pela execução do presente Plano de Utilização”. Correla-
ciona-se este ponto com o direito a “todos” ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado, mas também o dever de “todos” de proteger esse meio ambiente.31

Sobre as intervenções agroextrativistas e agropastoris, ressalta-se o ponto 17 
que diz da “agricultura e a pecuária no interior da Reserva” como atividades que 
podem ser realizadas, mas que sejam “para o sustento e sobrevivência das famílias”. 
Trazendo para esta intervenção o que fora explicitado no art. 18, caput, da lei do 
SNUC já mencionado neste estudo, é resguardado o direito a meio ambiente por estas 
comunidades tradicionais, mas, em especifico, conforme os moldes de subsistência, 
sem o caráter capitalista de produção em larga escala, de desmatamento desenfreado.

Há também pontos sobre intervenções na floresta, como no 22 que trata da 
“extração de cipós, óleos, essências e mel de abelha, para fins comerciais,” aqui pode 
até se realizar, mas que respeite-se a sugestão de manejo previamente analisada por 
técnicos e que será deliberada como os demais extrativistas da floresta.

Nas intervenções quanto à fauna, novamente, reitera-se a questão do manejo 
dos recursos naturais para a subsistência, é o que se verifica na intervenção nº 27, onde 
“os moradores da Reserva tem o direito de pescar para sua sobrevivência e alimenta-
ção, respeitando a legislação em vigor”. 

Quanto às intervenções nas áreas de uso comum como os rios (nº 30) serão 
usados pelos “moradores da Reserva, respeitando as tradições e os costumes reconhe-
cidos pelas comunidades”. Aqui há de se ressaltar a proteção a cultura dessas comu-
nidades extrativistas. 

Em se tratando de fiscalização da reserva, nº 33, todos são fiscais, cabendo a 
qualquer um, denunciar aos responsáveis, desvios que aconteçam na Reserva.

Quando das penalidades, o morador pode perder a concessão de uso da terra na 
reserva. Em relação ao direito à fiscalização, enfatiza-se o papel do Órgão executivo 
IBAMA, que “promoverá treinamentos aos moradores de forma a capacitá-los e creden-
ciá-los na atividade de fiscalização”. Para que os mesmo possam realizar esta função.

Portanto, aqui se mostrou o plano de utilização da reserva amapaense esco-
lhida para realizar o trabalho de investigação jurídica sobre o plano de manejo em fase 
inicial, comparando as normas jurídicas ambientais sustentáveis anteriormente citadas 
e fazendo uma análise interpretativa.

3. ConClusÕEs artiCuladas

3.1. Verificou-se a insatisfação das comunidades tradicionais da Resex do 
Rio Cajari e, neste sentido, buscou-se mostrar nesta tese um conjunto de 
doutrinadores, leis, o princípio do desenvolvimento sustentável, decisões ju-

31 Art. 225, caput da CF/88
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diciais, explorando o mundo das reservas extrativistas juridicamente para 
trazer a academia pioneiramente a relevância desse tema.

3.2. Em relação ao princípio jurídico do desenvolvimento sustentável, é este 
que dá alicerce para o trabalho, a conciliar os direitos das comunidades, do 
meio ambiente não degradado e da economia de subsistência que envolve as 
unidades de uso sustentável como a reserva aqui analisada.

3.3. O manejo ecológico é posto em nível constitucional, percebendo-se aqui 
que existe fundamentação jurídica clara para a propositura de ações e deci-
sões judiciais reiteradas que tratem da exigência da elaboração do plano de 
manejo, bem como de sua efetividade junto às comunidades, para que estas 
realizem o uso e manejo sustentável dos recursos naturais.

3.4. Sobre o plano de utilização em tela, seria necessário começar os estudos 
teóricos a respeito, comprovando legalmente que esse plano é o instrumento 
correto de gestão e uso dos recursos naturais por parte das comunidades lo-
cais, porém, é importante mais apreciações a respeito, analisando na prática 
qual a relevância e efetividade deste plano.

3.5. A inexistência de estudos jurídicos aprofundados sobre a realidade das 
comunidades que vivem nas reservas extrativistas, juntamente com a falta de 
efetividade das leis referentes a reserva em estudo, e a carência de plano de 
manejo concluídos e consolidado podem estar impedindo a materialização 
dos direitos dessas comunidades.
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1. introduçÃo

Diversas propostas de alterações na Lei 4.771 que instituiu o Código Flores-
tal brasileiro de 1965 tramitam no Congresso Nacional desde sua promulgação há 
quase 50 anos, algumas objetivando o aumento da proteção das florestas e outras vi-
sando sua diminuição em nome da exploração de produtos madeireiros e expansão de 
áreas ocupadas pelo setor agropastoril. Inegável porém, a constatação de que nunca 
antes se falou tanto em um instrumento jurídico voltado ao ordenamento florestal no 
País e a participação popular jamais foi tão intensa quanto no recente contexto de 
votação do Projeto de Lei – PL 1.876/99.

Ainda assim, os esforços de entidades ambientalistas, comunidade científica, 
setores ligados à agricultura familiar, defensores do extrativismo sustentável, artistas 
engajados em causas ambientais, etc., foram frustrados no sentido de ter suas reivin-
dicações atendidas por deputados e senadores quando o referido Projeto de Lei entrou 
na pauta de votação nas duas Casas Legislativas federais. 

No presente trabalho, pretende-se discorrer sobre alguns eventos marcantes 
do ponto de vista da participação da sociedade civil, considerando que determinadas 
ocorrências apresentaram indícios do que foi positivo e do que esteve ausente durante 
o processo, possibilitando uma análise sobre as contribuições que diversos setores da 
sociedade poderiam apresentar neste contexto. Com destaque para o Poder Público e 
os meios de comunicação de massa, cujas obrigações estão previstas na Política Na-
cional de Educação Ambiental instituída pela Lei 9.795/99:
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“Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 
educação ambiental, incumbindo:
I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, 
definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 
educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade 
na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;
(...)
IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e 
permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio 
ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação;
(...)”.

2. HistÓriCo da PartiCiPaçÃo PoPular FrEntE 
Às ProPostas dE altEraçÃo do CÓdiGo 
FlorEstal brasilEiro

O primeiro Código Florestal Brasileiro foi instituído através do Decreto 
23.793 em 23 de janeiro de 1934 e foi revogado com a promulgação da Lei 4.771, que 
instituiu o Código Florestal de 1965. Desde então, o texto foi objeto de mais de trinta 
Projetos de Lei propondo sua alteração. No entanto, as tentativas de modificação do 
texto da norma visando principalmente a diminuição de áreas protegidas pela mesma, 
intensificaram-se após a edição da Medida Provisória-MP nº 1.511 em 25 de julho de 
1996, que aumentava a área de Reserva Legal Florestal na região Norte e na parte 
norte da região Centro-Oeste de 50 para 80% do tamanho total da propriedade, em 
resposta aos dados alarmantes de aumento do desmatamento nestas regiões divulga-
dos pelo Instituto Nacional de Proteção à Amazônia - INPA1.

A Medida Provisória mencionada foi objeto de 67 reedições, período em que 
seu texto foi bastante alterado a ponto de questionar-se a constitucionalidade do uso 
deste instrumento para a inserção de temas que não se caracterizavam como matéria 
de urgência e relevância (requisitos constitucionais das Medidas Provisórias). Neste 
contexto, destacou-se o deputado Moacyr Micheletto, que em parceria com o senador 
Jonas Pinheiro, apresentou na Câmara dos Deputados um Projeto de Conversão da MP 
1.511, então com o nº 1.885-43/99, em Lei. 

No entanto, o Projeto apresentando por eles continha diversos dispositivos 
contrários ao texto da MP original e do Código Florestal, o que levou a proposta a ser 
considerada já naquela época como uma grande ameaça para a proteção das florestas 
no País. Seguem alguns destaques do Projeto de Conversão.

1 Instituto Nacional de Proteção à Amazônia – INPA: www.inpa.gov.br.
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Em relação à Reserva Legal-RL, a proposta continha:
Permissão de plantios homogêneos de espécies exóticas em RL;
Diminuição da RL na Amazônia de 80 para 50%, podendo ser reduzida até 
25% de acordo o zoneamento ecológico-econômico; e de 35 para 20% em 
áreas de cerrado nos estados do Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia e 
Tocantins;
Dispensa de averbação em pequenas propriedades, possibilitando alterações 
da localização e tamanho das mesmas com o passar do tempo;
Possibilidade de desaverbação e realocação de reserva legal de uma propriedade 
para outra, dificultando o monitoramento e fiscalização. 
Em relação às Áreas de Preservação Permanente-APPs, apresentava:
Possibilidade de utilização sem restrições de APPs já desmatadas ilegalmente 
(ignorando proteção do solo e de recursos hídricos);
Dispensa da necessidade de proteção das APPs em áreas urbanas (ignorando 
as enchentes, deslizamentos de terra e assoreamento dos rios);
Possibilidade de construção de estradas, instalação de máquinas, equipamentos 
de sistema de exploração de atividade produtiva e aquicultura em beiras de 
rios e mangues – sem restrições em qualquer Área de Preservação Permanente. 

Percebendo as ameaças para a proteção das florestas e manutenção dos ser-
viços ambientais2 no País, diversos setores da sociedade realizaram atividades promo-
vendo debates e manifestações sobre o tema. Dentre eles destacaram-se as Organizações 
Não Governamentais – ONGs Instituto Socioambiental – ISA, SOS Mata Atlântica, 
Instituto o Direito Por Um Planeta Verde e associações de promotores públicos fede-
rais e estaduais. Também algumas instituições de ensino se envolveram no processo, 
com destaque para a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/
USP, onde um grupo de estudantes passou a se reunir com o intuito de compreender 
melhor os trâmites legais e manifestar-se em relação ao que se julgava prejudicial à 
conservação ambiental no país. Percebeu-se então, a necessidade de apoio no sentido 
de oferecer informações contextualizadas aos participantes no processo e, principal-
mente, de Políticas Públicas que pudessem auxiliar as organizações populares a terem 
suas demandas e questionamentos ouvidos e debatidos pelos representantes parlamen-
tares eleitos pelo voto popular.

Em meio aos debates e manifestações da sociedade a respeito das Medidas 
Provisórias que alteravam o Código Florestal, no 19/10/1999, o deputado Sérgio Car-
valho apresentou o Projeto de Lei 1.876/99 que propunha revogar, e não apenas mo-
dificar o Código Florestal em vigor. A proposta não agradou os setores favoráveis à 

2 Dentro do termo “serviços ambientais” utilizado aqui, pode-se incluir o equilíbrio ecológico, a 
manutenção da biodiversidade, o controle natural de pragas, o conforto climático, a proteção dos recursos 
hídricos, etc.
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proteção das florestas, pois não apresentava limites mínimos de metragem para as 
Áreas de Preservação Permanente e diminuía a Reserva Legal para 50% do tamanho 
da propriedade na Região Amazônica. 

A mobilização dos ambientalistas e da sociedade civil na época impediu que 
este projeto fosse votado no Congresso Nacional no mesmo ano de sua propositura, 1999. 

No início de 2000, o Conama promoveu diversas audiências públicas jun-
to às quais recolheu sugestões para a elaboração de uma proposta de consenso, 
negociada com representantes dos setores interessados no aumento da área produ-
tiva de um lado, e outros grupos sociais que clamavam pela manutenção dos dis-
positivos do Código Florestal de 1965 e, se necessário, inclusão de melhorias no 
texto visando garantir sua maior aplicabilidade. A possibilidade de compensação 
de Reserva Legal fora da unidade rural, é um exemplo de dispositivo fruto de ne-
gociações. 

Na ocasião, o setor produtivo alegava que a destinação de 20% da área das 
propriedades em algumas regiões para comporem a Reserva Legal, poderia prejudicar 
a produção agropecuária, enquanto ambientalistas e cientistas preocupados com o do-
mínio de monoculturas em grandes extensões e com a dificuldade que a ausência de 
Reserva Legal na própria unidade rural poderia trazer para os órgãos de fiscalização, 
tiveram que ceder à proposta de compensação, com a condição que ocorresse dentro 
da mesma microbacia em que se encontrasse a propriedade rural que desejasse fazer 
uso deste dispositivo legal. 

No entanto, em 11/05/2000, uma Comissão Mista do Congresso Nacional 
aprovou o Projeto de Lei de Conversão apresentado por Micheletto, ignorando as 
propostas efetuadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

Respondendo a esta ação da Comissão Mista, ONGs e estudantes de diversas 
Universidades do país, iniciaram um movimento denominado: “BRASIL FLORES-
TAL EM LUTO”. Produziram panfletos e convidaram a comunidade a refletir sobre as 
ameaças contidas na proposta do Deputado Micheletto. Em 17/05/2000, realizou-se 
na ESALQ/USP, um debate sobre os projetos de alteração do Código Florestal, con-
tando com a participação de aproximadamente 250 pessoas.  

Em 18/05/2000, foi anunciada a anulação da decisão da Comissão Mista 
devido à pressão da sociedade. Disseram na época que o projeto do Micheletto seria 
arquivado. Ainda assim, em 21/05/2000, entidades ambientalistas promoveram uma 
grande manifestação no Parque do Ibirapuera em São Paulo, quando houve até um 
enterro simbólico do deputado.

Porém, no final de 2000, Moacyr Micheletto e Jonas Pinheiro apresentaram 
novamente um Projeto de Lei de Conversão (agora da MP 1.956-48/00). Este projeto 
continha propostas tão comprometedoras para a manutenção das florestas quanto o 
anterior, e consequentemente, com ameaças ao equilíbrio ambiental e à manutenção 
da biodiversidade. 

Em 20/02/2001, o Instituto Sócio Ambiental-ISA promoveu reunião em São 
Paulo, demonstrando que a sociedade civil voltava a se mobilizar.

No dia 14/03/2001, a Câmara Técnica do CONAMA se reuniu em Brasília 
para rediscutir a proposta de alteração do Código Florestal e em 24/08/2001, foi ree-
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ditada a última versão da Medida Provisória que alterava o Código Florestal na época: 
MP 2.166/673 de 2001.

Última versão pois, em 11/09/2001, a Emenda Constitucional nº 32 mudou 
as regras em relação às Medidas Provisórias. O Art. 62 da CF passou a vigorar com a 
seguinte redação: “As medidas provisórias (...) perderão eficácia, desde a edição, se 
não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, uma vez por 
igual período (...)”.  

Por ter sido reeditada antes desta data, a MP 2.166 continuou em vigor. 
Ao final do processo, o deputado Moacir Micheletto ganhou a Motosserra de 

Ouro de 2001. “Prêmio” dado pelo Greenpeace a pessoas que se destacam em atitudes 
que de algum modo trazem prejuízos ao Meio Ambiente. 

Dispersadas as manifestações populares, intensificaram-se as movimenta-
ções dentro do Congresso Nacional no sentido de fortalecer a chamada “bancada ru-
ralista”, sendo que novas propostas de alterações do Código Florestal bem semelhantes 
àquelas que anteriormente ameaçaram a proteção das florestas brasileiras, continua-
vam a ser apresentadas por Moacir Micheletto e outros deputados e senadores com 
interesses semelhantes.

Passado algum tempo, no dia 14/12/2005 o Senador Flexa Ribeiro apre-
sentou o PL 6.424/05. Após aprovação no Senado Federal, o projeto foi enviado 
para votação na Câmara dos Deputados e apensado a ele, o PL 6.840/06, do depu-
tado Jorge Khoury, que apresentava a ideia de compensação de RL fora da bacia 
hidrográfica e mesmo em outro estado da federação.  Também apensado, o PL 
1.207/2007, que trazia novamente a proposta de reduzir a RL de 80% para 50% na 
Amazônia Legal. 

Seguem alguns destaques do PL 6.424/05 em conjunto com os apensados:

Propunha a recomposição da Reserva Legal com espécies exóticas (50% da área); 
O estabelecimento de metragens e limites de uso de APP passava a ser 
atribuição dos Estados;
Em áreas urbanas as Áreas de Preservação Permanente seriam definidas pelo 
Plano Diretor e Lei de Uso do Solo do Município; 
Poderia haver sobreposição de RL e APP para qualquer tamanho de 
propriedade rural;
Altitudes superiores a 1800 m deixariam de ser APP; 
Receberiam anistia os desmatamentos realizados antes de 31/07/2006;
Passariam a ter sua manutenção garantida, as atividades econômicas já 
estabelecidas em topo de morro, encostas com declividade maior que 45º, 
borda de tabuleiros, etc., até a data de 31/07/2006.

3 O número 67 se refere à quantidade de vezes que a Medida Provisória original, a MP 1.511 de 1996, foi 
reeditada.
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O PL 6.424/05 teria sido votado na Câmara dos Deputados no dia 
17/10/2007, porém, foi aceito requerimento de adiamento da votação. Em 
02/04/2008, foi aprovada solicitação para a realização de audiência pública propos-
ta pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visando a 
discussão do PL 6.424/05.

Em 23/04/2008, o Relator Jorge Khoury entregou parecer sugerindo a apro-
vação do PL 6.424/05 e apensados pelos deputados. Após solicitação de diversos par-
lamentares por esclarecimentos e realização de audiências públicas, a Comissão 
decidiu no dia 07/05/2008, retirar o PL da pauta de votação. 

Observou-se neste momento, uma espécie de “calmaria” na mobilização po-
pular, acreditando-se estar “adormecida” a ameaça às florestas brasileiras.

Neste interim, ocorreu a publicação do Decreto nº 6.514 de 22/07/08, alte-
rando decreto anterior que regulamentava a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). 
O artigo 55 deste novo texto trouxe algo extremamente relevante em termos de efeti-
vação da implementação do Código Florestal Brasileiro ao determinar punição na 
forma de advertência e multa àquele proprietário que não averbasse Reserva Legal em 
sua unidade rural. 

Diz o Art. 55 do referido Decreto:

Deixar de averbar a reserva legal: 
Penalidade de advertência e multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
a R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração da área de reserva 
legal. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
§ 1o   O autuado será advertido para que, no prazo de cento e oitenta dias, 
apresente termo de compromisso de regularização da reserva legal na forma 
das alternativas previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965. (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.029, de 2009)
§ 2o  Durante o período previsto no § 1o, a multa diária será suspensa. (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
§ 3o   Caso o autuado não apresente o termo de compromisso previsto no § 
1o nos cento e vinte dias assinalados, deverá a autoridade ambiental cobrar a 
multa diária desde o dia da lavratura do auto de infração, na forma estipulada 
neste Decreto. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
§  4o  As sanções previstas neste artigo não serão aplicadas quando o prazo 
previsto não for cumprido por culpa imputável exclusivamente ao órgão 
ambiental. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
§  5o    O proprietário ou possuidor terá prazo de cento e vinte dias para 
averbar a localização, compensação ou desoneração da reserva legal, contados 
da emissão dos documentos por parte do órgão ambiental competente ou 
instituição habilitada. (Incluído pelo Decreto nº 7.029, de 2009)
§ 6o  No prazo a que se refere o § 5o, as sanções previstas neste artigo não serão 
aplicadas. (Incluído pelo Decreto nº 7.029, de 2009).
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Note-se que este regulamento, após entrar em vigor4, prevê um prazo de 180 
dias para que o proprietário rural que ainda não possua Reserva Legal averbada, regu-
larize sua situação. Isto é claro, se ele tiver sido fiscalizado e advertido sobre o assun-
to. Caso contrário, não há aplicação de multa.

Vale ressaltar que a proteção da vegetação nativa nas propriedades rurais do 
Brasil está prevista desde o Código de 1934, que naquela época determinava uma 
porcentagem de 25% do tamanho total da unidade rural. Em 1989, com a promulgação 
da Lei 7.803 de 18 de julho de 1989, introduziu-se a exigência de averbação ou regis-
tro da reserva legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel, sendo vedada a 
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou desmem-
bramento da área (Art. 16 do Código). No entanto, não havia a determinação de um 
valor de multa pelo desrespeito a este dispositivo legal, como veio apresentar o Decre-
to 6.514 em 2008.

Esperava-se que com sanções e prazos determinados pelo Decreto, haveria 
uma corrida de proprietários rurais para averbarem suas Reservas Legais e se adequa-
rem às antigas exigências da norma, mas o que se observou foi o contrário. Os esfor-
ços pareceram então, estarem sendo totalmente direcionados para a revogação da Lei 
4.771 - o Código Florestal de 1965. 

Assim, no dia 03/11/2008, o PL 6.424/05 voltou à pauta da Comissão de Meio 
Ambiente e só não foi votado por pressão da sociedade civil e alguns parlamentares.

No dia 30/04/2009, o Governo de Santa Catarina aprovou o “Código Am-
biental” do Estado, que possibilitava a diminuição de Área de Preservação Permanen-
te em pequenas propriedades, de 30 para 5 metros em determinados casos.

A governadora do Rio Grande do Sul na época, aderindo à ideia de Santa 
Catarina, declarou: “Cada estado deveria ter uma legislação própria para decidir os 
rumos de suas riquezas ambientais”, ainda que, em desacordo com as Leis Federais. 

Iniciava-se aí, outro debate caloroso sobre as questões de federação e respei-
to à hierarquia das normas.

No dia 04/08/2009, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu apen-
sar ao PL 6.424/05 o Projeto de Lei 5.367/09 do deputado Valdir Colatto, que propu-
nha a criação de um Código Ambiental Brasileiro, revogando as principais Leis 
ambientais do País. 

Destaques da Proposta de Código Ambiental Brasileiro (PL 5.367/09):

Propunha revogar as seguintes normas: a Lei 6.938/81 (Política Nacional de 
Meio Ambiente); a Lei 4.771/65 (Código Florestal Brasileiro); o Decreto-Lei 
1.413/75 (Sobre o controle da poluição provocada por atividades industriais); 
Decreto 4.297/02 (Regulamentação do art. 9 º, inciso II, da Lei no 6.938/81, 
sobre critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE); o 

4 O Art. 152 do Decreto 6.514/08 determinava na época, que o disposto no art. 55 entraria em vigor cento 
e oitenta dias após a publicação do Decreto. Este prazo foi ampliado diversas vezes, sendo que atualmente 
o prazo encontra-se em 11 de abril de 2012. (Redação dada pelo Decreto nº 7.640, de 2011).
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Art. 7º da Lei 9.605/98 (Sobre aplicação de penas restritivas de direitos, em 
substituição às privativas de liberdade); e o Art. 22 da Lei 9985/00 (Sobre a 
possibilidade de criar Unidades de Conservação por ato do Poder Público e 
não necessariamente uma Lei específica);
Dentre os princípios previstos no Art. 2º, apresentava uma ressalva ao princípio 
da precaução, dizendo que ele só se aplicaria se as partes o suportarem 
economicamente (VIII);
Retirava a função do CONAMA como órgão deliberativo, que passaria apenas 
a assessorar, estudar e submeter proposições ao Conselho de Governo;
Possibilitava a criação de gado, plantio de soja, etc. em APP ao considerar estas 
atividades como de interesse social (Art. 10: Para os efeitos deste Código e demais 
normas de caráter ambiental, as atividades rurais de produção de gêneros 
alimentícios, vegetal e animal, são consideradas atividades de interesse social);
Não previa faixa mínima de mata ciliar (o Art. 77 dizia que “A proteção da 
vegetação ciliar em cada corpo hídrico e reservatório artificial será determinada 
pelo órgão ambiental estadual, com base em estudos técnicos e deverá garantir 
o cumprimento das finalidades descritas em sua definição”);
Não aplicava os limites do Código Florestal para áreas urbanas (Art. 81,§ 
2º, diz: “No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o 
disposto nos respectivos planos diretores, leis de uso do solo e ZEE”);
Ameaçava as Reservas Legais já consolidadas, afirmando que as RL criadas 
por força da Lei 4.771/65, já consolidadas na data desta Lei com cobertura 
florestal nativa existente, poderiam ser descaracterizadas como tal após a 
definição do percentual mínimo de reservas ambientais no Estado pelo ZEE; 
Anistiava quem descumprisse a legislação de proteção ambiental, mantendo as 
atividades consolidadas em APP e transferindo ao poder público a obrigação 
de provar danos causados por esta ocupação antes irregular (Dizia o Art. 122: 
“Ficam mantidas as atividades consolidadas localizadas nas atuais APPs, 
exceto nos casos em que haja dano efetivo ao meio ambiente, comprovado por 
laudo de técnico habilitado”).

Enquanto a sociedade civil começava a discutir a possível criação de um 
Código Ambiental para o país seguindo ou não o que propunha o PL 5.367/09, no dia 
08/09/2009, um ato da Presidência da Câmara dos Deputados decidiu criar uma Co-
missão Especial para proferir parecer sobre outro Projeto de Lei, o PL 1.876/99. Três 
semanas após o ato formal de criação da Comissão (29/09/2009), o presidente da 
Casa, deputado Michel Temer, nomeou os membros desta Comissão Especial conten-
do 17 titulares e 17 suplentes. Dentre os titulares, o deputado Moacir Micheletto. 

No dia 14/10/2009, o deputado Aldo Rebelo foi nomeado relator desta mes-
ma Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
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Preocupados com o conteúdo do Projeto de Lei em vias de ser votado pela 
Câmara dos Deputados, em 12/11/2009, alunos e professores da ESALQ/USP promo-
veram o evento intitulado Ato Público em Defesa do Código Florestal, realizado no 
Anfiteatro da Faculdade de Economia da Escola. A iniciativa contou com a participa-
ção de cerca de 450 pessoas. O professor da ESALQ Paulo Kageyama conduziu os 
trabalhos e Paulo Affonso Leme Machado foi convidado para falar sobre o tema. Tam-
bém uma palestra sobre “Conceitos e Mudanças do Código Florestal Brasileiro” foi 
apresentada por Isis Akemi Morimoto no evento.

Esta mobilização resultou na elaboração de um documento intitulado Mani-
festo em Defesa do Código Florestal, entregue a parlamentares que visitaram a 
ESALQ no dia 10/12/2009.

Também algumas ONGs e redes sociais da internet, iniciaram um movimen-
to voltado ao envio de milhares de mensagens aos deputados e senadores em exercí-
cio, solicitando a priorização da proteção das florestas através da criação de políticas 
públicas e outros instrumentos que garantissem a melhor aplicação dos dispositivos 
do Código Florestal de 1965, e não a sua revogação.

Indiferente às inúmeras manifestações, em 08/06/2010, o deputado Aldo Rebe-
lo apresentou parecer sobre o PL 1.876/99 à Comissão Especial, pedindo sua aprovação.

Após análise do conteúdo do documento, retomaram-se as movimentações 
contrárias a estas alterações propostas para a Lei 4.771/65 e o Ministério Público Fe-
deral expos seu posicionamento. 

Em 28/06/10, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal divulgou uma Nota Técnica criticando o substitutivo do Projeto de Lei 1.876/99 
apresentado pelo relator Aldo Rebelo, chamando atenção para diversos problemas:

Ameaça de redução de ambientes caracterizados como de preservação 
permanente (topos de morros, montes, montanhas e serras, áreas com altitude 
superior a 1800 metros, restingas, ao redor de lagoas naturais ou artificiais 
de até 1 ha, áreas rurais consolidadas); flexibilização das normas atuais 
(demarcação de faixa a partir do leito menor e não mais o leito de maior 
inundação; diminuição da faixa mínima de APP para 15m; possibilidade de 
definição de APP em reservatórios artificiais no licenciamento; mudança na 
definição de nascentes, olho d’água, veredas, etc.); possibilidade de consolidar 
uso alternativo de APP em área urbana, independentemente de já estar ocupado 
ou não; eliminação da exigência de RL para propriedades com até 4 módulos 
fiscais (podendo chegar a 160 ha em São Paulo e 420 ha na Amazônia), o que 
representaria a redução de 71.000.000 ha (setenta e um milhões de hectares) 
de área protegida na região Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia 
e Roraima), área superior a todas as Unidades de Conservação na Amazônia 
Legal que totalizam hoje 61.598.042 ha; dentre outros pontos do Projeto de Lei.

Ainda assim, no dia 06/07/10, a Comissão Especial da Câmara dos Deputa-
dos aprovou o Substitutivo do Projeto de Lei 1.876/99 sob relatoria de Aldo Rebelo, 
contendo as seguintes disposições:
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Isenção da necessidade de manutenção de Reserva Legal – RL em pequena 
propriedade ou posse rural para imóvel com até 4 módulos fiscais (podendo 
chegar até 160 ha em São Paulo e 420 ha na Amazônia, sem necessidade de 
comprovação de trabalho familiar ou subsistência vinda da terra) (Art. 3, IX);
Alteração do local de início da medição de faixas marginais de cursos d’água 
para alocação das áreas de preservação permanente – APP, passando a ser “a 
partir do leito menor” (Art. 4, I); 
APP passando a ser de 15 m, para cursos d’água de menos de 5 metros de 
largura (Art. 4, I, a); 
Exclusão de topos de morros, montes, montanhas e serras das APPs (Art. 4);
Exclusão das áreas com altitude superior a 1800 m das APPs (Art. 4); 
Isenção da obrigação de possuir Reserva Legal para pequenas propriedades 
rurais (Art. 13);
Permissão da sobreposição de APP e RL sem os limites impostos pelo Código 
Florestal de 1965 (Art. 15); 
Possibilidade de haver supressão de vegetação de área que abrigue espécie 
de flora ou fauna ameaçada de extinção, com a simples condição de haver 
medida compensatória (Art. 20, §4);
Criação do Programa de Regularização Ambiental – PRA, dando anistia aos 
imóveis que tiveram a vegetação nativa suprimida antes de 22 de julho de 2008 
(Art. 23), assegurando a manutenção das atividades consolidadas em APP, 
RL, Área de Uso Restrito- várzea, Pantanal, áreas de inclinação entre 25° e 
45° (Art. 24);
Possibilidade de haver compensação de RL em qualquer estado da federação, 
desde que no mesmo bioma, sem a exigência de ser na mesma microbacia (Art. 
26, §5, II);
Cálculo da área com obrigação de recomposição ou compensação de Reserva 
Legal efetuado somente considerando o terreno que exceder a 4 módulos fiscais 
no imóvel (Art. 28).

Em resposta, a comunidade científica, ex-ministros de Meio Ambiente, artis-
tas, organizações sociais, dentre outros, apresentaram diversas cartas, manifestos e 
pareceres contrários ao relatório.  

No dia 03/08/2010, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Pau-
lo – FAPESP promoveu um Seminário sob o título “Impactos potenciais das alterações 
do Código Florestal Brasileiro na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos”, apre-
sentando argumentos técnicos que indicavam a inviabilidade que o Substitutivo do PL 
1876/99 trazia para o equilíbrio socioeconômico e ambiental do País.

A este evento científico, seguiram-se outras importantes manifestações da 
academia e da sociedade civil. 

Em 29/08/2010 a Faculdade de Saúde Pública da USP também realizou de-
bate sobre o tema. O professor Sergius Gandolf da ESALQ/USP proferiu palestra ao 
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lado do ambientalista da SOS Mata Atlântica Mario Mantovani. O Deputado Aldo 
Rebelo foi convidado, porém não compareceu ao evento.

No dia 29/10/2010, a Superintendência do IBAMA em São Paulo realizou 
um encontro intitulado “Sala de Discussão sobre o Código Florestal”, com o intui-
to de esclarecer dúvidas e propiciar a manifestação dos servidores do órgão sobre 
o tema. 

Em 18/03/2011, a Ordem dos Advogados do Brasil promoveu evento em São 
Paulo, convidando o Deputado Aldo Rebelo para falar a respeito do seu relatório sobre 
o Código Florestal. O deputado compareceu, no entanto, se ausentou da mesa antes de 
iniciar o momento de debates e questionamentos. Atitude que gerou descontentamen-
to e levantou vaias por parte dos participantes do evento.

No dia 21/03/2011, nova mesa de debates sobre o Código Florestal foi orga-
nizada na ESALQ/USP. 

No dia 10/05/2011, no site da Câmara dos Deputados (http://www2.camara.
gov.br/agencia/), foi publicada uma enquete pedindo a opinião dos cidadãos brasilei-
ros sobre a votação do PL 1.876/99, presente na pauta da semana. O resultado foi que 
93% das pessoas consultadas optavam pelo adiamento da votação para uma melhor 
discussão do tema e apenas 7% defendiam uma votação imediata. 

A mesma demanda foi apresentada por centenas de pessoas que participaram 
de uma manifestação no Parque o Ibirapuera em São Paulo, no dia 22/05/2011. Cla-
mava-se por adiamento da votação e ampliação das oportunidades de discussão sobre 
os Projetos de Lei que propunham alterações no Código Florestal.

Ainda assim, em 24/05/2011 a Câmara dos Deputados aprovou por 410 votos 
a favor e 63 contra, o PL 1.876/99. 

Movimentos sociais e diversas entidades manifestaram indignação frente à 
conduta dos deputados federais.

No dia 01/05/2011, o Ministério Público de Meio Ambiente realizou uma 
mesa de debates sobre o tema dentro do seu XI Congresso Brasileiro e os participantes 
do evento também demonstraram descontentamento com a votação realizada na Câ-
mara dos Deputados.

Em 07/06/2011, mais de 100 movimentos e redes ambientalistas, ex-minis-
tros de Meio Ambiente do Brasil e diversos artistas, lançaram o Comitê em Defesa das 
Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. O evento ocorreu na sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil, em Brasília. 

No dia 11/06/2011 o Instituto Datafolha publicou pesquisa realizada entre os 
dias 03 e 07/06/2011 que indicava que 85% da população defendia a priorização da 
proteção das florestas e dos rios mesmo que isso viesse a prejudicar a produção agro-
pecuária, 79% manifestavam-se contra o perdão das multas sobre os desmatamentos 
efetuados até junho de 2008 e 84% não votariam em um candidato que votou a favor 
de isenção de multas e punições para quem desmatou ilegalmente.

O resultado da pesquisa confirmou o fato da votação realizada pelos deputa-
dos federais ter ocorrido em total descompasso com o desejo da opinião pública. 

Em 05/08/2011, o Comitê em Defesa das Florestas realizou o lançamento do 
Comitê Paulista e a sociedade civil foi convidada a formar comitês locais e regionais.
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Diversas atividades e campanhas foram conduzidas em todo o país, solicitan-
do a ampliação das oportunidades de debates e instigando o Senado Federal a promo-
ver melhorias no texto do Projeto de Lei da Câmara – PLC então sob o número 30 de 
2011, enviado para avaliação daquela Casa Legislativa.

No dia 06/12/2011, o Senado Federal aprovou a matéria com 59 votos a favor 
e 7 contra, produzindo o Parecer nº 1.358 de 2011 contendo revisão do texto original 
e algumas alterações no PL 1.876/99. O documento foi recebido pela Câmara dos 
Deputados no dia 12/12/2011. 

Na mesma data, o Comitê em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento 
Sustentável publicou uma carta aos deputados e à sociedade brasileira, avaliando que 
a proposta aprovada pelo Senado apresentou algumas melhorias em relação ao texto 
original oriundo da Câmara dos Deputados, porém, manteve graves ameaças à prote-
ção das florestas no País. Diante desta realidade, foi reafirmada a posição do Comitê 
de rejeitar a aprovação de qualquer um dos dois textos aprovados no Congresso Na-
cional, visto que, ambos continham retrocessos tais como, anistia ambiental, redução 
de limites de APP e Reserva Legal e permissão de novos desmatamentos. Segue recor-
te do documento publicado pelo Comitê logo após a aprovação do PLC 30/11 pelo 
Senado Federal:

“(...) Apesar dos apelos de inúmeras entidades do Poder Público, como Agência 
Nacional de Águas (ANA) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
e da Sociedade Civil, como CNBB e SBPC, dentre outras, a sociedade brasileira 
foi desconsiderada em todas as quatro comissões pelas quais o PLC 30/2011 
passou no Senado, sendo que o senador Luiz Henrique (PMDB/SC) acumulou 
a relatoria em três dessas Comissões (CCJ, CRA e CCT), deixando ao relator 
Jorge Viana (PT/AC) menos de uma semana de prazo para o trabalho da 
comissão de mérito mais importante do Senado para o Código Florestal, 
a CMA. O texto do Senado mantém o eixo central de anistia e privilégio 
introduzido pelo relator Aldo Rebelo (PCdoB/SP) aos que, ao arrepio da lei, 
priorizaram seus interesses privados e imprimiram a destruição à natureza. 
(...)
ANISTIA AMBIENTAL
No passado o Brasil utilizou o instituto da anistia política de forma positiva, 
com objetivo de corrigir penalidades indevidas do período militar. Entretanto, 
no PLC 30/2011, anistia tem outro significado, extremamente danoso e 
negativo. Na área ambiental e no Projeto, Anistia Ambiental (denominada 
“área rural consolidada”, Art. 3, inciso IV) significa não só perdoar penalidades 
aplicadas a quem desrespeitou as regras de proteção às florestas, como, mais 
grave, desobrigará a recomposição de grande parte das áreas irregularmente 
desmatadas, conforme demonstrado a seguir: 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
• Anistia 1: Mantém ocupações agropecuárias ilegais ocorridas até julho de 
2008 em beiras de rio e nascentes, exigindo a recuperação de, no máximo, 
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metade das áreas que hoje deviam estar conservadas e que, segundo a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, causará impactos severos a 
nossas fontes de água (§4°, Art. 62);
·Anistia 2: Mantém ocupações irregulares com culturas lenhosas perenes, como 
pinus e eucalipto, em áreas com inclinação maior de 45° (Art. 64). São áreas 
muito vulneráveis a deslizamentos, que ficarão ainda mais expostas quando 
ocorrer o corte raso dessas espécies de uso industrial. Essa anistia é muito 
diferente da reivindicação da agricultura familiar, que é a manutenção de 
espécies como maçã, uva e café, que possuem ciclo temporal muito mais longo; 
o conceito de topo de morro foi alterado, o que representa fragilização de APP.
• Anistia 3: Mantém qualquer tipo de ocupação agropecuária em áreas de 
risco, como encostas e áreas inclinadas entre 25° e 45° (Art. 11);
• Anistia 4: Mantém, de forma irrestrita, atividades como a carcinicultura, 
altamente poluente e danosa, em apicuns e salgados, áreas ecológicas 
fundamentais dos mangues (Art. 65).
RESERVA LEGAL
• Anistia 1: Desobriga a recomposição de áreas de Reserva Legal ilegalmente 
desmatadas até julho de 2008 em imóveis rurais até quatro módulos fiscais. 
Como não assume o conceito de agricultura familiar, esse dispositivo permite 
um proprietário que possua duas ou mais propriedades de 4 módulos seja 
anistiado. Nessa anistia, serão dispensados de recuperar a RL, segundo o 
IPEA, um total de 4 milhões de imóveis, com uma área total de 135 milhões 
de hectares (Artigo 69). · Anistia 2: Possibilita que por meio de uma simples 
auto-declaração qualquer um seja desobrigado de recuperar a área de Reserva 
Legal, com a simples alegação (sem necessitar de meios de prova objetivos) que 
o desmatamento ocorreu numa época em que a legislação era diferente (§1°, 
Art. 70).
• Anistia 3: Nos casos em que tenha que haver alguma recomposição, ela 
poderá ocorrer com 50% de espécies exóticas. Isso significa que muitos poderão 
se regularizar fazendo plantios de dendê ou de eucalipto, desvirtuando 
totalmente o mecanismo (Inciso II, §3°, Art. 68);
• Anistia 4: O proprietário que desmatou ilegalmente pode ainda compensar 
sua RL em Estado diferente onde ocorreu o desmatamento ilegal, condenando 
regiões inteiras (principalmente na região Sudeste e Sul) a se tornarem 
“desertos” de monocultivos (Inciso III, §6°, Art. 68).

Novas manifestações tomaram as ruas, sendo iniciado o movimento intitula-
do “VETA, DILMA” como uma forma de alerta para a presidenta sobre os problemas 
do PL, caso houvesse aprovação pela Câmara dos Deputados do texto oriundo do 
Senado Federal.

No entanto, no dia 25/04/2012, o deputado Paulo Piau apresentou relatório 
modificando a proposta encaminhada pelo Senado Federal, excluindo algumas melho-
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rias ao texto elaboradas pelos senadores, e na mesma data, foi encaminhada a votação 
na Câmara dos Deputados.

Assim, em 25/04/2012, por 228 votos, foi rejeitado o Parecer 1.358/11 pro-
veniente do Senado Federal em relação ao PL 1.876/99, e por consequência, ficou 
aprovado o Relatório produzido pelo deputado Piau, sendo esta a versão do Projeto de 
Lei encaminhada para decisão final da presidenta Dilma Rousseff.

Frente ao ocorrido na Câmara e considerando que o Relatório Piau apresen-
tou diversos retrocessos à conservação das florestas e ao desenvolvimento sustentável 
do País, o movimento “VETA, DILMA” passou então a solicitar que a presidenta ve-
tasse não apenas alguns dispositivos do PL 1.876/99, mas toda a proposta encaminha-
da pela Câmara dos Deputados. A iniciativa passou a chamar-se “VETA TUDO, 
DIMA”.

Diversas manifestações passaram a ocorrer na internet e nas ruas, assim 
como alguns artistas se pronunciaram publicamente sobre a questão. 

Ainda assim, pouca visibilidade em relação à mobilização social foi dada 
pela grande mídia, havendo inclusive, situações em que se deu grande ênfase às opi-
niões de determinados representantes do setor do agronegócio favoráveis à aprovação 
do PL pela presidenta, sem mencionar os movimentos populares contrários ao mesmo.  

Em tal contexto, alguns questionamentos tomam assento:
O que seria necessário para que o processo de mobilização social passe a 

resultar de fato em ações concretas de proteção às floretas brasileiras? As pessoas es-
tão preparadas para associar determinadas questões como o respeito às causas socio-
ambientais, no momento de escolha dos políticos a quem confiarão seus votos? O que 
fazer para que não haja desmotivação de participantes em movimentos ambientalistas 
e falta de monitoramento/vigilância das ações governamentais em relação às questões 
ambientais? De que maneira se pode institucionalizar o atendimento às demandas de 
popularização do conhecimento sobre estes e outros temas relevantes? De que forma 
pode-se aproveitar o processo de mobilização de pessoas por algum tema ou causa 
específica para que as mesmas se sintam motivadas a se envolverem com maior pro-
fundidade em debates socioambientais mais amplos?

As respostas não são simples, mas o estabelecimento de Políticas Públicas na 
área de Educação Ambiental crítica5 e de fortalecimento da participação popular, cer-
tamente poderão trazer apoio aos processos de mobilização social.

4. liçÕEs aPrEndidas durantE o ProCEsso

Como demonstrado anteriormente, às tentativas de alguns legisladores em fle-
xibilizar as normas de proteção das florestas no Brasil, intercalam-se momentos de apre-
ensão e protestos por parte de organizações ambientalistas, estudantes, artistas, cientistas, 
etc., e momentos de total apatia, em que cessam os debates e toda a mobilização sobre o 

5 Conforme abordado por Paulo Freire em sua ampla literatura sobre o tema.
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tema, não havendo acompanhamento das ações dos políticos, da implementação das 
Leis, dos programas de fomento à adequação ambiental das propriedades, etc. 

Neste contexto, percebe-se a necessidade de Políticas Públicas voltadas a 
auxiliar a organização popular diante de acontecimentos nitidamente motivadores de 
mobilização em prol de uma determinada causa (como a proteção das florestas, por 
exemplo), de modo a canalizar os esforços para que os interesses coletivos sejam de 
fato considerados pelos políticos e para que não haja desmotivação dos cidadãos en-
volvidos devido aos percalços do processo.

Também essencial, o estabelecimento de Políticas Públicas focadas na popu-
larização do conhecimento, buscando nutrir as discussões com informações idôneas e 
contextualizadas cientificamente, de modo a evitar distorções e manipulações da opi-
nião pública.

O debate sobre a implementação das normas se faz mais do que nunca perti-
nente, uma vez que um dos principais argumentos utilizados pelos setores ligados ao 
agronegócio, baseia-se no seguinte discurso: “se é difícil ou caro se adaptar às Leis 
ambientais, o caminho seria flexibilizá-la”. Nesta lógica, os custos do esgotamento 
dos recursos naturais e do desequilíbrio ambiental que tais posturas possam vir a cau-
sar, são repassados para toda a coletividade enquanto poucos lucram com o uso insus-
tentável de suas propriedades.

5. ConClusÕEs artiCuladas

5.1. O histórico das alterações do Código Florestal brasileiro demonstra que 
o processo de participação popular oscila entre momentos de intensa mobili-
zação e períodos de total apatia.

5.2. Estes altos e baixos da participação popular sugerem a necessidade de 
Políticas Públicas de apoio à mobilização social.

5.3. O cumprimento das obrigações atribuídas a diversos setores da socieda-
de através da Lei 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Am-
biental, poderia representar avanços no sentido de prepara melhor a 
sociedade civil para acompanhar os processos de alterações nas Leis.

5.4. Uma maior atenção para a questão da implementação das normas am-
bientais no momento de seu estabelecimento poderia evitar que alguns textos 
legislativos considerados bons para o meio ambiente, fossem alterados de 
modo a flexibilizá-los para o favorecimento econômico de poucos em detri-
mento dos interesses da coletividade.
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1. ConsidEraçÕEs iniCiais

Apenas mais recentemente tem se dado maior atenção para os danos ambien-
tais relacionados à contaminação do solo, no direito brasileiro e na mídia2. No plano 
jurídico, merece ser destacada a edição da Lei de Áreas Contaminadas do Estado de 
São Paulo, publicada em 08.07.2009 (Lei n. 13.577/2009).

Para SalleS3, uma possível explicação para a pouca atenção que até então 
vinha sendo dada a esse problema está relacionada às características específicas desse 
tipo de degradação ambiental. Nesse sentido, o grande período de latência entre o fato 

1 * Os resultados apresentados neste trabalho são parte de uma pesquisa acadêmica desenvolvida a partir 
do início de 2010 sobre áreas contaminadas, no âmbito do Grupo de Estudos Aplicados ao Meio Ambiente 
(GEAMA), da Faculdade de Direito da USP, sob a coordenação da Profª Associada Patrícia Faga Iglecias 
Lemos (pesquisadora líder).
2  A título de exemplo, pode-se mencionar a grande repercussão na imprensa brasileira do caso de 
contaminação do Shopping Center Norte, localizado ao lado da marginal Tietê, na zona norte de São Paulo, 
tendo sido classificado como área contaminada crítica pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
– CETESB.  Tal órgão ambiental encontrou gás metano no terreno, que servira como depósito de resíduos 
na década de 1980 (Aterro Carandiru), antes mesmo da construção do shopping. Cf. notícia publicada em 
16.09.2011 na Folha, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/976372-shopping-center-
norte-e-area-de-contaminacao-critica-diz-cetesb.shtml>.  Último acesso em 15.05.2012.
3  SALLES, Carlos Alberto de. Propriedade imobiliária e obrigações propter rem pela recuperação 
ambiental do solo degradado, in Revista de Direito Ambiental, n. 34, São Paulo, RT, p. 9,  abr.-jun., 2004.
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causador do dano ambiental e a manifestação de efeitos mais graves faz com que o 
problema, por vezes, seja tratado com certa negligência. 

Além disso, comparativamente à poluição hídrica e atmosférica, o espectro 
populacional e territorial da contaminação do solo costuma ser bem menor, atingindo 
especialmente áreas próximas e pessoas mais diretamente expostas aos efeitos dano-
sos ambientais, produzindo, em princípio, uma menor mobilização de interesses para 
seu enfrentamento e solução.4

Guiada por diversos princípios estruturantes do Estado de Direito Ambiental5 
(prevenção, precaução, informação, publicidade, participação, responsabilização e 
cooperação), a Lei Paulista de Áreas contaminadas tem como objetivo garantir o uso 
sustentável do solo, de modo a protegê-lo de contaminações e de alterações em suas 
características e funções (art. 2º). 

Para viabilizar tal objetivo, serve-se de medidas para proteção da qualidade 
do solo e das águas subterrâneas, prevenindo a geração de áreas contaminadas, e ado-
ta procedimentos para identificação dessas áreas, impondo sua remediação, estimulan-
do a reutilização das áreas já remediadas e garantindo a segurança, a saúde, a 
informação e a participação da população afetada nas decisões relacionadas com as 
áreas contaminadas.

2.  dEFiniçÃo dE rEsPonsabilidadEs na lEi dE 
árEas ContaMinadas do Estado dE sÃo 
Paulo (lEi n. 13.577, dE 08 dE JulHo dE 2009)

Ao dispor sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do 
solo e para o gerenciamento de áreas contaminadas6, incluindo sua identificação, ca-
dastramento e remediação, a referida Lei Paulista trata do importante tema da defini-
ção de responsabilidades, especialmente, em seus arts. 6º, 12, 13 e 14, tanto por um 
viés preventivo quanto corretivo.

De forma ousada, a Lei Paulista estabelece no caput de seu art. 13 que:

4  Ibid., p. 9. 
5  LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (orgs.), Direito constitucional ambiental brasileiro, 4. ed., São Paulo, Saraiva, 
2011, p. 176.
6  Em seu art. 3º, II, a Lei n. 13.577/2009 define área contaminada como “área, terreno, local, instalação, 
edificação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem 
ou possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger”. Embora não se 
tenha sido utilizado o plural, Paulo Affonso entende que nada impede que a área contaminada tenha um ou 
mais proprietários, posseiros, detentores de posse efetiva ou superficiários, nem que contenha mais de uma 
matrícula no Registro de Imóveis, uma vez que nem sempre os limites da contaminação coincidem com a 
delimitação de cada matrícula: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, 18. ed., São 
Paulo, Malheiros, 2010, p. 614-615.
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“são considerados responsáveis legais e solidários pela prevenção, identifi-
cação e remediação de uma área contaminada: I – o causador da contami-
nação e seus sucessores; II – o proprietário da área; III – o superficiário; IV 
– o detentor da posse efetiva; V – quem dela se beneficiar direta ou indireta-
mente”. 

Já em seu parágrafo único, possibilita-se que a pessoa jurídica seja desconsi-
derada quando sua personalidade venha a constituir obstáculo para a identificação e 
remediação da área contaminada. Tal dispositivo, interpretado sistematicamente com 
o art. 50, do Código Civil de 2002, permite concluir que o juiz poderá decidir, a reque-
rimento da parte ou do Ministério Público, que os efeitos de certas e determinadas 
relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou 
sócios da pessoa jurídica, a exemplo da adoção de providências necessárias para iden-
tificação e remediação das áreas contaminadas, de maneira a promover a imediata re-
moção do perigo.

Em havendo perigo à vida ou à saúde da população em decorrência da con-
taminação de uma área, o art. 14 da Lei Paulista de Áreas Contaminadas prevê que o 
responsável legal deverá, imediatamente tal fato aos órgãos ambientais e de saúde, 
bem como adotar prontamente todas as providências que se fizerem necessárias para 
elidir o perigo. Se não o fizer, tais medidas poderão ser adotadas subsidiariamente pelo 
poder público, que terá, todavia, em face de qualquer dos responsáveis legais, direito 
de ressarcimento de todos os custos efetivamente despendidos pela administração pú-
blica em razão de sua atuação subsidiária.

Dentre tais situações de perigo à vida ou à saúde, que podem derivar de uma 
determinada área contaminada, pode ser mencionada a ocorrência de incêndios, ex-
plosões, exposição aguda a agentes tóxicos, reativos, corrosivos, patogênicos, muta-
gênicos e cancerígenos, migração de gases voláteis em concentração excessiva  para 
ambientes confinados e semiconfinados, comprometimento de estruturas de edificação 
e ainda contaminação das águas superficiais ou subterrâneas utilizadas para abasteci-
mento público e dessedentação de animais, bem como de alimentos.

A título de prevenção e controle da contaminação do solo, o seu art. 6º asse-
vera que qualquer pessoa física ou jurídica que, por ação ou omissão, possa contami-
nar o solo deverá adotar as providências necessárias para que não ocorram alterações 
significativas e prejudiciais às funções do solo.  Nessa perspectiva preventiva, com 
fundamento em seu art. 12, o órgão ambiental competente poderá exigir do “respon-
sáveis legais” (dentre eles, o proprietário), relativamente a uma área com fontes poten-
ciais de contaminação do solo e das águas subterrâneas, a manutenção de programa de 
monitoramento da referida área e de seu entorno. 

No âmbito da identificação, ao detectar indícios ou suspeitas de que uma área 
esteja contaminada, o responsável legal deverá imediatamente comunicar tal falta ao 
órgão competente ambiental e ao de saúde. Detectadas alterações prejudiciais signifi-
cativas às funções do solo, o órgão ambiental competente poderá exigir desse respon-
sável legal que realize investigação confirmatória na área (art. 17, III). Caso tal área 
seja classificada pelo órgão ambiental como Área Contaminada sob Investigação (pre-
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enchidos os requisitos do art. 167), poderá ainda solicitar ao responsável legal que 
inicie os procedimentos para ações emergenciais (art. 18, III). 

Além disso, o responsável legal pela área classificada como Área Contami-
nada sob Investigação deverá realizar investigação detalhada para conhecimento da 
extensão total da contaminação e para identificação de todos os receptores de risco, 
devendo, nos casos em que restar comprometida uma fonte de abastecimento de água, 
fornecer uma fonte alternativa de água potável para a população afetada (art. 20).

Caso os valores definidos para risco aceitável à vida, à saúde humana e ao 
meio ambiente sejam ultrapassados, a área passará a ser classificada como Área Con-
taminada, devendo ser realizada a sua remediação (art. 23). Para tanto, o órgão am-
biental deverá determinar ao responsável legal pela área contaminada que proceda em 
até cinco dias à averbação da informação da contaminação da área na respectiva ma-
trícula imobiliária (art. 24, III), bem como que venha a apresentar Plano de Remedia-
ção (art. 24, VII), cuja implementação será acompanhada pelo poder público.

Para assegurar que o Plano de Remediação aprovado seja implantado inte-
gralmente e nos prazos estabelecidos, o responsável pela área contaminada deverá 
apresentar ou garantias bancárias (art. 4º, IX) ou seguro ambiental (art. 4º, X), no valor 
mínimo de 125% do custo estimado do referido Plano.

Quando restabelecido o nível de risco aceitável para o uso declarado, a área 
contaminada será classificada como Área Remediada para o Uso de Declarado, deven-
do o órgão ambiental determinar ao responsável legal pela área contaminada que pro-
ceda no prazo de até cinco dias à averbação da informação quanto à contaminação da 
área, na respectiva matrícula imobiliária (art. 27, II).

Como se pode perceber, a Lei Paulista de Áreas Contaminadas estabeleceu 
hipótese de responsabilidade civil objetiva legal e solidária, sem prejuízo da criminal 
e da administrativa8, de modo que haverá obrigação de reparar o dano, independente-
mente de culpa, para qualquer uma das categorias de “responsáveis legais” elencadas 
no rol de seu art. 13, inclusive para o proprietário da área contaminada, mesmo que 
este não seja o causador fático (nem mesmo de modo indireto) da respectiva contami-
nação.9

7  Quando houver constatação da presença de: “I – contaminantes no solo ou na água subterrânea em 
concentrações acima dos Valores de Intervenção; II – produto em fase livre, proveniente da área; III – 
substâncias, condições ou situações que, de acordo com parâmetros específicos, possam representar perigo” 
(art. 16, da Lei 13.577/2009).
8  A propósito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, § 3º, estipulou que as condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais 
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
9  Nesse ponto, a Lei de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo se distancia da Resolução n. 420, 
de 28.12.2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que estabelece, na esfera federal, 
diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas, na medida em que esta Resolução se 
limita, em seu art. 21, V, à responsabilização do causador da contaminação pelo dano e suas consequências, 
deixando de responsabilizar o agente pela mera condição de ser proprietário da área contaminada. Em que 
pese a existência de tal Resolução, inexiste no âmbito federal legislação que cuide especificamente da 
questão do gerenciamento das áreas contaminadas, diferentemente do que ocorre no Estado de São Paulo. 
Apesar disso, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei federal n. 6.938/81) tangencia o tema 
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Em havendo mais de um responsável legal pela área contaminada, aplica-se 
a regra da solidariedade passiva pelo dano ambiental, podendo ser responsabilizado 
qualquer um dos corresponsáveis legais, que terá direito de regresso em face dos de-
mais10, nos termos dos arts. 264, 265, 275, 283 e 942, parágrafo único, todos do Códi-
go Civil de 2002, c/c art. 13, caput, da Lei Paulista de Áreas Contaminadas.

Para PatríCia lemoS11, em verdade, a prova do nexo causal seria muito mais 
uma questão jurídica do que fática, fazendo-se necessário o desenvolvimento de uma 
teoria da responsabilidade por dano ambiental que justifique juridicamente a imputa-
ção de reparar o dano, até porque tal obrigação poderia ser verificada mesmo diante 
situações de mera ameaça de dano injusto (inclusive de um potencial agravamento dos 
efeitos de uma contaminação já iniciada).

3. rEsPonsabilidadE do ProPriEtário da 
árEa ContaMinada

Como já referido, o proprietário da área contaminada constitui um dos res-
ponsáveis legais previstos no rol do art. 13 da Lei 13.577/2009 do Estado de São 
Paulo, que responderá objetiva e solidariamente pela prevenção, identificação e reme-
diação da área registrada sob sua propriedade.

Nesse sentido, a referida Lei Estadual de Áreas Contaminadas tratou de as-
pectos específicos da responsabilidade ambiental pela contaminação dessas áreas, ain-
da não contemplados em lei federal, como um resultado do exercício da competência 
suplementar pelo legislador do Estado de São Paulo que reforçou as normas federais 
gerais existentes sobre responsabilidade, a exemplo do Código Civil de 2002 e da Lei 
da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81). 

Vale lembrar que o art. 24, VIII, da CF/1988, estabelece competência legis-
lativa concorrente para União, Estados e Distrito Federal em matéria de responsabili-
dade por dano ao meio ambiente, de modo que, a princípio, não se justifica questionar 
a constitucionalidade do art. 13 da Lei Paulista por eventual usurpação de competên-
cia.

3.1. direito de propriedade e sua função social
O direito de propriedade é garantido pelo art. 5º, XXII, da Constituição Fe-

deral de 1988 (CF/1988), desde que atenda a sua função social, conforme prevê em 
seu inciso XXIII, considerando-se ainda que todos têm direito a um meio ambiente 

das áreas contaminadas ao tratar genericamente de conceitos de poluição e poluidor, estabelecendo sua 
responsabilização, independentemente de culpa, nos moldes de seu art. 14, parágrafo único.
10  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Aspectos jurídicos da reparação de áreas contaminadas por resíduos 
industriais, in Revista de Direito Ambiental, n. 29, São Paulo, RT, p. 163,  jan.-mar., 2003.
11  LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 
causal, 1. ed., São Paulo, RT, 2008, p. 144.
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ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia  qualida-
de de vida (art. 225, caput, CF/1988). Além disso, convivem como “princípios da or-
dem econômica” a propriedade privada, a sua função social e a defesa do meio 
ambiente (art. 170, II, III e VI, CF/1988).

No Código Civil de 2002, o art. 1.228, § 1º, estabeleceu cláusula geral para a 
função socioambiental da propriedade, na medida em que determina que, para além 
das faculdades de usar, gozar e dispor da coisa e do direito de sequela, previstos em 
seu caput, o direito de propriedade deverá 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 (como é o caso da Lei Paulista de Áreas Contami-
nadas), 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.

Do art. 2035, parágrafo único, do Código Civil de 2002, colhe-se ainda que 
nenhuma convenção prevalecerá caso contrarie preceitos de ordem pública, tais como 
aqueles estabelecidos para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.

Segundo tePedino e SChreiber12, a propriedade que não se conforma aos in-
teresses sociais relevantes não é digna de tutela como tal, o que se explica pela neces-
sidade de uma interpretação sistemática da CF/1988, a qual evidencia valores 
existenciais e solidários a serem concretamente realizados, inclusive, pela situação 
jurídica de propriedade. O efetivo controle dessa conformidade somente poderá ser 
feito pelo Poder Judiciário, no exame dos conflitos que se estabelecem entre os inte-
resses proprietários e aqueles não proprietários. Mais do que um limite, a função so-
cial integra a propriedade, moldando o estatuto proprietário em toda sua essência.

Ao enumerar as funções do solo13, a Lei Paulista de Áreas Contaminadas dá 
concretude à função socioambiental da propriedade e visa proteger tanto o solo públi-
co quanto o solo privado.14 Nesse sentido, diante de uma potencial contaminação, na 
qualidade de um de seus responsáveis legais (art. 13, II), o proprietário da área deverá 
adotar todas as providências necessárias para que não ocorram alterações significati-
vas e prejudiciais às funções solo (art. 6º), promovendo seu uso sustentável, que deve 
ser assegurado para as gerações presentes e futuras, na linha do prescreve o art. 225, 
“caput”, da CF/1988.

12  TEPEDINO, Gustavo, SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro, in 
Revista do Advogado, ano XXIV, n. 76,  p. 35-36, junho, 2004.
13  São consideradas funções do solo: “1 – sustentação da vida e do ‘habitat’ para pessoas, animais, plantas 
e organismos do solo; 2 – manutenção do ciclo da água e dos nutrientes; 3 – proteção da água subterrânea; 
4 – manutenção do patrimônio histórico, natural e cultural; 5 – conservação das reservas minerais e de 
matéria-prima; 6 – produção de alimentos; 7 – meios para manutenção da atividade socioeconômica” (art. 
6º, parágrafo único, da Lei 13.577/2009).
14  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, 18. ed., São Paulo, Malheiros, 2010, 
p. 611. Nesse sentido, o autor esclarece que “todos passam a ter uma maior ligação com o solo e devem 
responsabilizar-se por suas condutas em relação a ele”, sejam omissivas ou comissivas.
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3.2. responsabilidade civil objetiva legal e solidária 
do proprietário da área contaminada: uma relação 
propter rem?

O instituto da responsabilidade civil responde historicamente à questão de 
saber a quem devem ser imputadas as consequências desfavoráveis de um dano injus-
tamente causado a outrem, estabelecendo múltiplos critérios pelos quais uma pessoa 
deve responder a outra pelos prejuízos eventualmente causados. 

Para além da responsabilidade fundada na culpa (art. 186 c/c art. 927, caput, 
CC/02), o Código Civil de 2002 estabeleceu em seu art. 927, parágrafo único, previ-
são genérica da obrigação de indenizar independentemente de culpa, constituindo 
cláusula geral de responsabilidade objetiva15. Assim, mesmo que não haja culpa ou 
aparente ilicitude por erro de conduta, haverá obrigação de reparar o dano nos casos 
especificados em lei (como ocorre com o art. 13 da Lei Paulista de Áreas Contamina-
das) ou quando a atividade normalmente desenvolvida16 pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Outra cláusula geral de responsabilidade objetiva pode ser encontrada no art. 
927, caput, conjugado com o art. 187, ambos do CC/02, consistente na hipótese de 
abuso de direito, mediante o qual também comete ato ilícito (objetivo) o titular de um 
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social (inclusive ambiental), pela boa-fé ou pelos bons costumes. Dessa 
forma, pela remissão expressa do art. 927, caput, ficará obrigado a reparar o dano 
aquele que praticar o abuso de direito previsto no art. 187.17 

Para Paulo affonSo18, embora a responsabilidade sem culpa não tenha sido 
expressamente mencionada na referida Lei Paulista, aplica-se automaticamente o art. 
14, 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei federal n. 6.938/1981), o 
qual estabelece que “é o poluidor obrigado, independentemente da existência de cul-
pa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados 
por sua atividade”, tendo o Ministério Público legitimidade para propor ação de res-
ponsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente.

Em seu art. 3º, IV, a Lei n. 6.938/1981 define “poluidor” como a pessoa físi-
ca ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 
atividade causadora de degradação ambiental.

15  GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A responsabilidade civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral do 
Código Civil de 2002, Tese de Livre-Docência, Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2007, p. 11-12.
16  Acerca do conteúdo da chamada responsabilidade fundada no risco da atividade, prevista na segunda 
parte do parágrafo único, do CC/02, a I Jornada de Direito Civil, em seu enunciado n. 38, esclareceu que 
ela ocorre “quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada 
um ônus maior do que os demais membros da coletividade”, disponível em: <http://daleth.cjf.jus.br/revista/
enunciados/IJornada.pdf>. Último acesso em: 12.05.2012.
17  CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, 9. ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 
160.
18  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, 18. ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 
617.
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Como se pode perceber, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente utiliza 
a terminologia “poluição”19 em vez de “contaminação”, esta sim utilizada pela Lei 
Paulista de Áreas Contaminadas. Para Paulo affonSo, não há diferença essencial en-
tre os termos área contaminada, área poluída, área degrada ou solo contaminado.20 

Apesar disso, ao responsabilizar o poluidor, a Política Nacional do Meio 
Ambiente considera que ele tenha sido responsável, pelo menos, indiretamente pela 
atividade causadora de degradação ambiental, evidenciando algum nexo fático de cau-
salidade.

Já pela literalidade da Lei Paulista de Áreas Contaminadas, mesmo que o 
proprietário da área não tenha sido responsável nem mesmo indiretamente pela conta-
minação (a exemplo de alguém que tenha adquirido a propriedade de uma área já 
contaminada e que não tenha contribuído com agravamento de tal situação), será ele, 
de todo modo, considerado responsável legal, ainda que em solidariedade com as de-
mais categorias dos incisos de seu art. 13, caput, pela prevenção, identificação e reme-
diação da área contaminada de que é proprietário.

Pela dicção da Lei Paulista, para que o proprietário pudesse ser considerado 
responsável legal e solidário, não seria necessária qualquer ação ou omissão sua (com 
ou sem culpa), mas tão somente a sua ligação jurídica, ao longo do tempo, com o 
imóvel contaminado, por meio do vínculo de propriedade (relação propter rem)21, o 
que merece algumas reflexões.

A esse respeito, Steigleder22 afirma que o adquirente de uma área contami-
nada poderá vir a ser responsabilizado pela recuperação da qualidade ambiental em 
razão do caráter real da obrigação ambiental decorrente do princípio da função socio-
ambiental da propriedade. Além disso, pondera que, como o dano está sempre se agra-
vando, o novo proprietário, ao adquirir tal área contaminada, assumirá a obrigação de 
evitar o agravamento deste dano, o que apenas se torna possível por meio da recupe-
ração ambiental global da área degradada.

Mesmo antes da Lei de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo, publi-
cada em 2009, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e inclusive do 
Superior Tribunal de Justiça já havia se tornado pacífica em reconhecer a natureza 
propter rem da responsabilidade ambiental, inclusive em matéria de contaminação.23

19   Art. 3º, III, da Lei 6.938/1981: “poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  b) criem 
condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota;  d) afetem as 
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os 
padrões ambientais estabelecidos”.
20  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, 18. ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 
615.
21  Ibid., p. 617.
22  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Aspectos jurídicos da reparação de áreas contaminadas por 
resíduos industriais, in Revista de Direito Ambiental, n. 29, São Paulo, RT, p. 163, jan.-mar., 2003.
23  Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 650728/SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, T2,  j. 23.10.2007: “(…) 12. As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal 
de lixo ou resíduos no solo são de natureza propter rem, o que significa dizer que aderem ao título e se 
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A despeito do atual posicionamento pacificado na jurisprudência, que tem 
buscado a todo custo promover a mais ampla reparação dos danos ambientais (custe a 
quem custar), deve-se ponderar que a utilização do instituto da obrigação propter rem, 
como justificativa teórica para imputação de responsabilidade ambiental ao atual pro-
prietário adquirente pelo passivo ambiental antecedente, encontra limitações nas pró-
prias características do referido instituto do direito obrigacional. 

Isso porque constituem efeitos da obrigação propter rem tanto o chamado 
abandono liberatório quanto a ambulatoriedade dessa obrigação, os quais não seriam 
compatíveis com a ideia de solidariedade entre toda a cadeia proprietária de uma de-
terminada área contaminada, a qual permitiria a responsabilização não apenas do pro-
prietário atual como de seus antecessores, conforme pretende a mesma jurisprudência 
e a doutrina24.

Segundo maria helena diniz, a obrigação propter rem passa a existir quan-
do o titular do direito real é obrigado, devido à sua situação relativamente a um bem 
do qual é proprietário ou possuidor, a satisfazer certa prestação. Caracteriza-se basica-
mente pela vinculação a um direito real de que o devedor é titular, pela possibilidade 
de exoneração do devedor pelo abandono do direito real, renunciando o seu direito 
sobre a coisa, e pela transmissibilidade por meio de negócios jurídicos (dotada de 
ambulatoriedade), caso em que a obrigação passará a recair apenas sobre o novo pro-

transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não 
se está no âmbito da responsabilidade subjetiva, baseada em culpa. 13. Para o fim de apuração do nexo de 
causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa 
fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros 
fazem. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em 
questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais 
danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81”. Na mesma linha, tem se posicionado 
o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP): AgI 0458474-50.2010.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso 
Aguillar Cortez, j. 04.11.2010; Apel. Cível 9288690-87.2008.8.26.0000, Rel. Des. Lineu Peinado, j. 
13.08.2009; AgI 0210012-17.2008.8.26.0000, Rel. Des. Samuel Júnior, j. 13.03.2008. Dentre os julgados 
do TJSP, vale destacar ainda o seguinte trecho da ementa da  Apel. Cível 0125196-39.2007.8.26.0000, Rel. 
Des. Regina Capistrano, j. 28.08.2008: “(...) responsabilidade ambiental, que é objetiva e ‘propter rem’, 
vale dizer: deflui do negócio realizado, dos bens utilizados, do sítio ou local, afetando aos proprietários 
atuais, que assumem não só o risco do negócio, como o passivo ambiental. A atividade que era antes 
tolerada e tornou-se ambientalmente ilícita ou reprovável em vista de novas normas, acarreta ao proprietário 
ou empreendedor o dever de reparar ou recompor, nada importando que já tenha assumido o negócio da 
forma atual ou que sempre tenha desempenhado sua atividade da forma autuada como degradadora. ‘Ad 
argumentandum tantum’, em casos bastante análogos reiteradamente julgados por esta Colenda Câmara 
Especial do Meio Ambiente é corriqueira a afirmação por proprietários de vastos domínios no sentido 
de que adquiriram a terra desmatada,  que o registro de imóveis é centenário e não contém averbação de  
reserva legal, etc, sendo certo que esta Câmara Especial vem torrencialmente carreando àqueles novéis ou 
atuais proprietários a recomposição do passivo ambiental caracterizado pela falta da sobredita reserva legal, 
originada muitas vezes em regulamentação de agências ambientais posteriores à aquisição do domínio”.
24  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, 18. ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 
619: “A relação de sucessão no imóvel visa a fazer com que todos os que estiverem ligados ao bem sejam 
responsáveis. Os elos da cadeia da responsabilidade são percorridos em diversos sentidos temporais – do 
momento atual para o passado, só no momento atual e do momento atual para o futuro”.
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prietário adquirente.25

Dessa forma, verifica-se uma notável fragilidade da fundamentação jurídica 
desenvolvida pela jurisprudência para responsabilizar solidariamente o proprietário 
adquirente de área contaminada e todos os seus antecessores, independentemente de 
terem ou não causado o dano ambiental (nexo causal), com base na doutrina da obri-
gação propter rem, o que se refletiu na controversa previsão legal do art. 13, II, da Lei 
Paulista de Áreas Contaminadas, que certamente poderá vir a gerar situações de injus-
tiça.

Nesse sentido, imagine-se que A tenha adquirido de B um pequeno terreno 
baldio para construir sua modesta casa e nela habitar com sua família, não fazendo 
ideia de que, em verdade, a área se encontrava previamente contaminada com metais 
pesados provenientes de resíduos industriais depositados clandestinamente 30 anos 
antes da aquisição por A e até mesmo antes da aquisição por B. Suponha-se ainda que, 
transferida a propriedade do terreno e já construída a casa, o órgão ambiental, ao efe-
tuar fiscalização de rotina, descubra casualmente a incidência de tal contaminação 
naquela área e seu entorno.

Acrescente-se à situação conjecturada que não houvesse quaisquer indícios 
de contaminação na área do terreno nem constasse qualquer informação de contami-
nação do imóvel junto à respectiva matrícula imobiliária. Admita-se que também res-
tasse cabalmente comprovada a impossibilidade fática de A ter contribuído mínima ou 
indiretamente com aquela contaminação.

Ocorre que, pelo art. 13, II, da Lei Paulista de Áreas Contaminadas, não 
bastasse sua situação de vítima, o adquirente A ainda seria responsabilizado, em soli-
dariedade com o alienante B, pela identificação e remediação da referida área conta-
minada, a despeito de sua aparente boa-fé objetiva, da falta de informações disponíveis 
acerca da contaminação, da finalidade residencial do imóvel, bem como da total au-
sência de nexo causal entre sua conduta (atividade) e a contaminação preexistente 
recém-descoberta.

Nesse aspecto, merece ser revista a legislação Paulista de Áreas Contamina-
das, bem como o entendimento consolidado da jurisprudência, de modo que surjam 
critérios normativos para filtrar do campo da responsabilização situações de perplexi-
dade como essa. Para tanto, sugere-se que a análise da responsabilidade do proprietário 
de área contaminada leve em consideração, critérios como boa-fé objetiva (compatibi-
lidade entre o valor da compra e o preço de mercado de uma área não contaminada; 
dever de prestar informações ambientais aos órgãos competentes), possibilidade de 
acesso à informação ambiental de contaminação (auditorias ambientais e consulta à 
averbação junto à respectiva matrícula do imóvel contaminado), potencialidade de cau-
sação e agravamento do dano (ainda que parcialmente) e finalidade de utilização do 
imóvel (se empresarial, poderia vir a implicar riscos da atividade, por exemplo).

25  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v. II, 25. ed., São Paulo, Saraiva, 2010, pp. 11-
13. Na mesma linha, cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. II, 22. ed., Rio de 
Janeiro, Forense, 2009, p. 41.
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Proveniente do direito anglo-saxão, um interessante critério normativo ex-
cludente da responsabilidade civil do proprietário adquirente que também poderia ser 
adotado pela jurisprudência brasileira é a chamada innocent purchaser defenser (defe-
sa do comprador inocente), a qual consiste na possibilidade de o novo proprietário 
derrubar a presunção de que deveria ter tomado todas as medidas razoáveis para loca-
lizar qualquer indício de contaminação na área, quando não as tomou, devendo nesse 
caso demonstrar que não conhecia a situação da área e que não se poderia razoavel-
mente esperar dele que a conhecesse.26

Para provar ser um comprador inocente e se eximir do dever de reparação, o 
proprietário adquirente deverá demonstrar que não tinha razões para saber da existên-
cia da contaminação, tendo realizado uma inspeção detalhada no momento da aquisi-
ção, com a diligência devida, incluindo uma investigação do histórico da cadeia 
proprietária da área e os usos prévios da propriedade adquirida. Além disso, o juiz 
deverá levar em consideração o grau de conhecimento técnico ou experiência do réu, 
a relação entre o preço de compra e o valor de mercado de uma área não contaminada, 
se as informações sobre a contaminação eram razoavelmente acessíveis e se era facil-
mente detectável a visibilidade dessa contaminação. 27

Não obstante defender, em regra, a tese da responsabilidade do adquirente 
pelo passivo ambiental, PatríCia lemoS28 entende que ao mesmo tempo deveria haver 
uma norma expressa que obrigasse o alienante, em obediência ao princípio da boa-fé 
objetiva, a informar eventual uso danoso do meio ambiente, de modo a concretizar o 
direito à informação ambiental e a facilitar a prova do nexo de causalidade. 

Nesse sentido, parece ter avançado a Lei Paulista de Áreas Contaminadas, ao 
prever que o órgão ambiental determinará ao proprietário de uma área contaminada 
(ou a qualquer de seus responsáveis legais) que proceda à averbação da informação da 
contaminação da área na respectiva matrícula imobiliária, no prazo de cinco dias, uma 
vez classificada pelo órgão como Área Contaminada ou Área Remediada para o Uso 
Declarado (arts. 24, III e  27, II).

No que diz respeito à ideia de solidariedade entre os responsáveis legais do 
art. 13, da Lei Paulista, sugere-se que a jurisprudência deixe de caracterizar a respon-
sabilidade ambiental do proprietário como sendo de natureza propter rem, caracteriza-
da esta pelo abandono liberatório e pela ambulatoriedade da obrigação, ambas 
características incompatíveis, a rigor, com o objetivo de uma responsabilização soli-
dária. 

Em lugar disso, sem prejuízo dos critérios normativos excludentes de res-
ponsabilidade civil já sugeridos, seria preferível que a responsabilidade ambiental do 
adquirente pela recuperação da área adquirida, previamente contaminada por outrem, 

26  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Aspectos jurídicos da reparação de áreas contaminadas por resíduos 
industriais, in Revista de Direito Ambiental, n. 29, São Paulo, RT,  p. 146, jan.-mar., 2003.
27  Ibid., p. 146.
28  LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 
causal, 1. ed., São Paulo, RT, 2008, p. 175.
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passasse a ser justificada, pela doutrina e pela jurisprudência, a partir de um dever 
positivo pelo qual o novo proprietário estaria obrigado a evitar o agravamento dos 
danos causados pela contaminação de sua área, em decorrência da função socioam-
biental da propriedade e da própria boa-fé objetiva.

4. ConClusÕEs artiCuladas

1. São recentes a atenção e o destaque dados ao problema da contaminação 
do solo, tanto na mídia quanto no direito brasileiro, de modo que apenas em 2009 fora 
publicada a Lei de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo (LAC/SP), inexistin-
do até o momento lei federal no Brasil que trate direta e especificamente da matéria, o 
que, em parte, explica-se pelas características específicas desse tipo de degradação 
ambiental, seja pelo grande período de latência entre o fato causador do evento dano-
so e a manifestação de seus efeitos mais graves, seja por atingir um menor espectro 
populacional e territorial, comparativamente a outras formas de poluição.

2. De forma ousada, ao definir as hipóteses de responsabilidade sob um viés 
preventivo e corretivo, a LAC/SP estabeleceu cinco categorias de responsáveis legais 
e solidários pela prevenção, identificação e remediação de uma área contaminada, 
dentre as quais, o proprietário dessa área, que responderá, a princípio, independente-
mente de culpa ou de qualquer nexo causal fático, em solidariedade com o causador 
da contaminação e seus sucessores, e os demais responsáveis legais.

3.  Pela literalidade da LAC/SP, mesmo que o proprietário da área contami-
nada não tenha sido responsável nem mesmo indiretamente pela contaminação, seria 
ele, de todo modo, considerado responsável legal, ainda que em solidariedade com as 
demais categorias de seu art. 13, pela prevenção, identificação e remediação da área 
contaminada de que é proprietário:

3.1. Portanto, não seria necessária qualquer ação ou omissão do proprietário 
de área contaminada, mas tão somente a sua ligação jurídica com o imóvel contami-
nado, ao longo do tempo, por meio de seu vínculo jurídico de propriedade, ensejando, 
em tese, uma relação obrigacional propter rem, entendimento este já pacificado na 
jurisprudência do TJSP e do STJ antes mesmo do advento da LAC/SP, em 2009, que 
tem como escopo promover a mais ampla reparação dos danos ambientais, custe o que 
e a quem custar.

3.2. Não obstante essa tendência paternalista verificada na jurisprudência 
ambiental, deve-se ponderar que a utilização do instituto da obrigação propter rem, 
como justificativa teórica para imputação de responsabilidade civil ambiental, de ma-
neira solidária, a toda cadeia proprietária, inclusive ao atual proprietário adquirente 
pelo passivo ambiental antecedente, encontra limitações nas próprias características 
desse instituto do direito obrigacional, dentre elas, a ambulatoriedade da obrigação 
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correspondente e o abandono liberatório, que, em rigor, eximiriam de responsabilida-
de os proprietários antecessores. 

3.3. Tal concepção teórica se refletiu na controversa previsão legal do art. 13, 
II, da LAC/SP, ao possibilitar a responsabilização solidária do proprietário adquirente 
de área contaminada e todos os seus antecessores, independentemente de terem ou não 
causado o dano ambiental (nexo causal fático), o que certamente poderá vir a gerar 
situações de notável perplexidade, a exemplo da absurda responsabilização das pró-
prias vítimas de danos decorrentes de contaminação preexistente à aquisição da pro-
priedade de suas áreas, que em nada tenham contribuído para sua ocorrência ou 
agravamento, e que configurem hipótese de proprietário adquirente inocente. 

3.4. Nesse aspecto, mereceria ser relativizada a LAC/SP, bem como o enten-
dimento consolidado da jurisprudência, de modo que se construam critérios normati-
vos para filtrar do campo da responsabilização essas situações de perplexidade, 
sugerindo-se, para tanto, que a análise da responsabilidade do proprietário de área 
contaminada leve em consideração critérios como boa-fé objetiva (compatibilidade 
entre o valor da compra e o preço de mercado de uma área não contaminada; dever de 
prestar informações ambientais aos órgãos competentes), possibilidade de acesso à 
informação ambiental de contaminação (auditorias ambientais e consulta à averbação 
junto à respectiva matrícula do imóvel contaminado), potencialidade de causação e 
agravamento do dano (ainda que parcialmente), finalidade de utilização do imóvel (se 
empresarial, poderia vir a implicar riscos da atividade) e a chamada defesa do compra-
dor inocente.

3.5. Sem prejuízo dos critérios normativos excludentes de responsabilidade 
civil já sugeridos, em lugar de se caracterizar a responsabilidade ambiental do proprie-
tário como sendo de natureza propter rem, seria preferível que essa responsabilidade 
ambiental do adquirente pela recuperação da área adquirida, previamente contamina-
da por outrem, passasse a ser justificada, pela doutrina e pela jurisprudência, a partir 
da ideia de um dever positivo pelo qual o novo proprietário estaria obrigado a evitar o 
agravamento dos danos causados pela contaminação de sua área, em decorrência da 
função socioambiental da propriedade e da própria boa-fé objetiva.
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Filho de Jápeto, sobre todos hábil em suas tramas, apraz-te furtar o fogo 
fraudando-me as entranhas; grande praga para ti e para os homens que vi-
rão! Mas eu darei aos homens em troca do fogo um mal que seduzirá seus 
corações e os fará abraçar a própria destruição (Zeus para Prometeu. Hesí-
odo, Os Trabalhos e os Dias) 1

1. introduçÃo

O mito de Prometeu, no poema épico do grego Hesíodo, é uma das represen-
tações mais antigas da saga da humanidade na sua relação com a natureza e sua ordem 
sobrenatural.

Nessa obra, o autor da Teogonia, no fim do século VIII a.C., conta a história 
do titã Prometeu, a quem foi incumbida a tarefa de supervisionar a criação dos homens 
e os animais, junto ao seu irmão Epimeteu. O primeiro, herói da humanidade, rouba o 
fogo de Zeus e o entrega aos homens, que assim asseguram sua superioridade sobre 
todas as outras espécies terrenas e passam a rivalizar com os Deuses do Olimpo. 

Como conseqüência deste ato de afronta ao poder divino, Zeus inflige sobre 
a humanidade todo o tipo de mal, introduzidos no plano terreno pela jarra de Pandora 
- a primeira mulher - criada pelos Deuses para minar as ambições do homem. No fun-
do da jarra permanece apenas a esperança, por determinação de Zeus2.

1  LAFER, Mary de Camargo Neves. São Paulo: Iluminuras, 2002. In: HESIOD: Works And Days. 
Translated by Hugh G. Evelyn-White [1914], 54-59. Disponível em <http://teaching.shc.ed.ac.uk/classics/
myth_religion/documents/worksanddays.pdf> Acesso em 10/11/2011.
2  HESIOD, op. cit., 90.
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A mesma alegoria, com variações, se repete em diversas outras culturas anti-
gas. Na cultura judaico-cristã, encontra expressão no Antigo Testamento, na estória do 
pecado original, relatada no Livro do Gênesis3. O livro relata como a primeira mulher, 
seduzida por uma serpente4, prova do fruto proibido – da árvore do conhecimento do 
bem e do mal - transgredindo a ordem divina. 

O pecado original representa a perda da inocência humana e a causa da sua 
própria mortalidade. Como conseqüência da transgressão da ordem de Deus, vem o 
martírio, e o homem passa a trabalhar pela própria sobrevivência numa terra amaldi-
çoada. Enquanto o homem é expulso do paraíso, a sina bíblica é infligida sobre ele 
com uma advertência, na enigmática passagem em que Deus cuida da segunda árvore 
do Éden, a Árvore da Vida:

“Eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o 
mal. Não vá agora estender a mão também à árvore da vida para comer dela 
e viver para sempre”. E o Senhor Deus o mandou para fora do Jardim de 
Éden, a fim de cultivar o solo de que fora tirado. Tendo expulso o homem, 
colocou diante do jardim de Éden os querubins com o cintilar da espada 
fulgurante, para guardar o caminho da árvore da vida”. (Gênesis, 3, 22-24)

A saga da humanidade, sua relação com a natureza e a ordem natural foi, e 
ainda é, objeto de diversos mitos, alegorias, fábulas e estórias. A digressão histórico-
mitológica diz respeito a uma problemática central no assunto que será abordado nes-
te trabalho: os dilemas morais e éticos advindos do evolução científica (do saber) e 
tecnológica (do fazer) e seu impacto sobre a natureza, sobretudo na área da biotecno-
logia, na manipulação genética e na intervenção humana na vida.

Algumas das indagações fundamentais que se apresentam neste tema são: é 
lícito ao homem criar a vida ou mesmo apropriar-se dela em detrimento de outras es-
pécies? A transgressão dessa barreira ancestral representa a evolução ou a destruição 
da raça humana5? Estas questões de fundo têm raízes culturais profundamente arraiga-

3  “No dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a 
terra e a vegetação ainda não tinha brotado, porque o Senhor Deus ainda não fizera chover sobre a terra 
nem havia homem para cultivar o solo, extrair os mananciais da terra e irrigar a superfície do solo. Então 
o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem se 
tornou ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que 
havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e saborosas 
ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal [...]. O Senhor 
Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. O Senhor Deus deu ao 
homem uma ordem, dizendo: “Podes comer de todas as árvores do jardim. Mas da árvore do conhecimento 
do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que o fizeres serás condenado a morrer”. (Gênesis 2, 
5-9)
4  Disse a “serpente” a Eva: “De modo algum morrereis. É que Deus sabe: no dia em que dele comerdes, 
vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal” (Gênesis, 3, 5).
5  Traduzindo na linguagem bíblica: Comerá o homem o fruto da árvore da vida e viverá para sempre, 
como diz a Bíblia, ou padecerá pela punição divina ao segundo pecado original? Na mitologia grega: abrirá 
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das nas sociedades e seus precedentes influenciam o discurso sobre a temática, seja a 
favor de causas conservacionistas ou evolucionistas.

De um lado, há quem defenda a emancipação da humanidade de limites dog-
máticos, como Friedrich Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, onde procla-
ma a emancipação da humanidade pela “morte de Deus”6 e o advento do Übermensch7, 
o “super-homem” o livre do imperativo categórico Kantiano ou da moral judaico-
cristã8.

Aliás, tornou-se lugar comum associar este tipo de postura à ideologia nazis-
ta, cujos agentes se aventuraram em experiências hediondas de eugenia8 visando a 
criação de uma raça superior, substituindo o processo de seleção natural da teoria de 
Darwin, pela seleção artificial teorizado por Galton, contando com a intervenção dire-
ta do homem na ordem natural e a eugenia.

Prevaleceu na história recente o repúdio da civilização a este tipo de ideolo-
gia, mas o processo de seleção artificial da vida parece se acelerar por outras vias no 
Século XXI. Sendo assim, estaríamos, então, na iminência do surgimento de uma 
nova raça, o além-do-homem profetizado por Nietzsche, provocado por um processo 
artificial, pela intervenção humana, manipulação genética? Qual seria o impacto disto 
no mundo em que vivemos?

2. antroPoCEntrisMo E ECoCEntrisMo

Inegavelmente, os seres humanos são uma forma dominante de vida biológi-
ca, em termos de distribuição espacial e efeitos sobre a biosfera do planeta, principal-
mente a partir do surgimento do homo sapiens há cerca de duzentos mil anos9. 

A capacidade do homem de entender e manipular o mundo à sua volta é uma 
característica singular da espécie e os impactos da sua presença sobre o planeta multi-
plicam-se na medida em que avança sobre a fronteira científica e tecnológica.

o homem uma nova caixa de Pandora ou encontrará no fundo a esperança?
6  “Mas, quando ficou só, Zaratustra falou assim ao seu próprio coração: Será possível? Este velho santo, 
em sua floresta, ainda não soube que Deus está morto? NIETZSCHE, Friedrich W. Assim Falou Zaratustra: 
um livro para todos e para ninguém. Tradução de Mário da Silva. 6a ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1989, p. 29.
7  “E Zaratustra assim falou ao povo: “Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser 
superado. (...) Percorrestes o caminho que vai do verme ao homem, mas ainda tendes muito do verme. 
Fostes macaco, um tempo, e também agora, o homem é ainda mais macaco do qualquer macaco. Mas o mais 
sábio entre vós não passa de uma discrepância e de um híbrido de planta e de fantasma. Mas vos mando eu, 
porventura, tornar-vos fantasmas ou plantas? Vede, eu vos ensino o super-homem”! Ibid, p. 29-30
8  O termo Eugenia foi criado por Francis Galton (1822-1911), que o definiu como: O estudo dos agentes 
sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja 
fisica ou mentalmente. GOLDING, José Roberto. Disponível em <http://www.ufrgs.br/bioetica/eugenia.
htm>. Acesso em 21/11/2011.
9  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4a. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 48.



332 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

A tradição judaico-cristão e o racionalismo vigente desde a Grécia Antiga10-11 
acabaram por legitimar e reforçar o antropocentrismo dominante em nossa era que, na 
expressão de Édis Milaré: “faz do homem o centro do Universo, ou seja, a referência 
máxima e absoluta de valores [...] de modo que ao redor desse “centro” gravitem 
todos os demais seres por força de um determinismo fatal”12.

Contudo, o nascimento do sétimo bilionésimo ser humano, em novembro de 
2011, traz à tona novos temores malthusianos13 acerca da escassez dos recursos natu-
rais, num ambiente sublevado por padrões insustentáveis de produção e consumo, 
atormentado pelas mudanças climáticas e o aumento de desigualdades regionais e 
sociais.

Isto tem reforçado ultimamente a mudança do paradigma antropocentrista 
dominante por uma visão ética ecocentrista, a partir de uma percepção mais aprofun-
dada do sentido e do valor da vida, na ecologia e no valores intrínsecos da natureza, 
levada às últimas consequencias na Ecologia Profunda de Arne Naess14. De forma 
oposta ao antropocentrismo, a concepção da ecologia profunda busca romper com a 
lógica tradicional, contrariando a proeminência humana e negando a sua capacidade 
de subjugar a natureza15.

10  A descoberta da individualidade liberta o homem dos desígnios divinos e o torna capaz de construir o 
seu próprio caminho [...] Os sofistas vão proceder à passagem para a reflexão propriamente antropológica, 
centrando suas atenções na questão moral e política. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando: 
introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 1986, p. 219-220. 
11  Para Protágoras: “O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas 
que não são, enquanto não são.”
12  MILARÉ, Édis. op. cit, p. 86-87.
13  Os processos terrenos têm mudado de diversas formas dignas de nota para nós. Em primeiro lugar, 
existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas na terra agora e, lembrem-se, isto é 10 vezes o número de 
pessoas que viviam quando Malthus escreveu ‘Os princípios da população’ em 1798. Somos 7 bilhões de 
nós que estão demandando tanto alimento e uso intensivo da terra que os seres humanos estão se apropriando 
de quase metade de toda a fotossíntese que ocorre no planeta, a chamada ‘produtividade primária’. Estamos 
fazendo isto em terras agriculturáveis e pastoráveis. E estes cálculos ainda incluem a fotossíntese perdida 
por terras antes vegetadas que agora estão por baixo do asfalto das nossas cidades. Isto é extraordinário – 
estamos falando de metade, talvez 40-50 por cento – da produção primária de alimentos no planeta para uma 
só espécie. Você pode ter certeza do que isto significa. Significa o extermínio em massa de outras espécies 
porque estamos nos apropriando daquilo que antes iria para a biosfera. Isto pode parecer como uma disputa 
‘zero a zero’, mas trata-se de uma disputa negativa porque estamos pressionando tanto o fornecimento de 
alimentos que estamos ocasionando a morte ou o declínio dramático de populações de plantas e animais 
dos quais nós dependemos para a nossa sobrevivência. Os polinizadores: desaparecendo; classes inteiras 
de anfíbios: desaparecendo; pescados ao redor do mundo: desaparecendo. É absolutamente extraordinário. 
SACHS, Jeffrey. Globalization in the era of environmental crisis. UNITED NATIONS CONFERENCE ON 
TRADE AND DEVELOPMENT. The Road to Rio+20 For a development-led green economy 2011, p. 4. 
Tradução nossa.
14  A Ecologia Profunda foi proposta pelo filósofo norueguês Arne Naess em 1973 como uma resposta a 
visão dominante sobre o uso dos recursos naturais. Arne Naes se inclui na tradição de pensamento ecológico-
filosófico de Henry Thoreau, proposto em Walden, e de Aldo Leopold, na sua Ética da Terra. Denominou de 
Ecologia Profunda por demonstrar claramente a sua distinção frente ao paradigma dominante. Disponível 
em http://www.ufrgs.br/bioetica/ecoprof.htm. Acesso em 21/11/2011.
15  LEITE, José Rubens Morato: Sociedade de Risco e Estado. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
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Aliás, Keith Thomas já demonstrara em extensa pesquisa que o declínio da 
visão antropocentrica que se verifica atualmente decorre de um longo processo histó-
rico-filosófico de oposição a esta concepção16:

“Em fins do século XVIII, a própria tradição antropocêntrica sofria acentu-
ada erosão. A aceitação explícita da idéia de que o mundo não existe somen-
te para o homem pode ser considerada como uma das grandes revoluções do 
pensamento ocidental, embora raros historiadores lhe tenham feito justiça. 
Por certo, houve muitos pensadores antigos, cínicos, céticos e epicuristas, 
que negaram ser o homem o centro do universo, ou a humanidade objeto de 
especial preocupação dos deuses. Na era cristã, houve contestações ocasio-
nais à autocomplacência antropocêntrica, tal como a dos pensadores céti-
cos, entre os quais Celso, que no século II d.C. atacou tanto os estóicos como 
os cristãos, afirmando que a natureza existia tanto para os animais e plantas 
quanto para os homens”.

MORATO LEITE observa ainda que a proeminência humana (fruto da ra-
zão) – que possibilita o homem a escolha do seu modus vivendi – está diretamente 
relacionada à crise ambiental dos nossos dias, procedente de uma postura economico-
crêntica, que reduz o bem ambiental a valores de ordem econômica, fazendo com que 
qualquer consideração ambiental tenha como “pano de fundo” o proveito econômico 
pelo ser humano17.

3. os liMitEs do CrEsCiMEnto E 
dEsEnVolViMEnto sustEntáVEl

A percepção da crise ambiental e a consciência ecológica passaram a ser 
fruto de maiores considerações principalmente a partir da década de 70, como no cé-
lebre Relatório do Clube de Roma intitulado “Os limites do crescimento”, apontando 
para uma espécie “neomathusianismo”. 

Com base em estudos científicos conduzidos pelo renomado Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), o relatório concluiu que o crescimento contínuo da 
economia global nos padrões vigentes conduziria à exaustão dos recursos planetários 
em algum momento no Século XXI - provavelmente resultando num colapso popula-
cional e do sistema econômico; sugerindo que tal colapso poderia ser evitado com a 
combinação de mudanças no comportamento, política e na tecnologia18.

LEITE, José Rubens Morato (org.). Sociedade de Risco e Estado. In: Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. 4a ed. São Paulo: Saraiva, p. 158.
16  THOMAS, 1966 apud MILARÉ, Édis, op. cit., p. 88.
17  LEITE, José Rubens Morato: Sociedade de Risco e Estado. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (org.). op. cit., p. 152.
18  TURNER, Grahan. A comparison of the limits to growth with thirty years of reality. CSIRO Working 



334 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

Dentre outros feitos, a publicação divulgou o conceito de “steady state” ou 
“estado estacionário” formulado pelo economista clássico John Stuart Mill, propug-
nando pela adoção da chamada proposta do “crescimento zero” para a concepção e 
implementação de ações voltadas para refrear o crescimento econômico e populacio-
nal19.

Não é coincidência, portanto, que no ano de 1972 tenha sido realizada em 
Estocolmo a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano que culminou com a criação do Programa das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente (PNUMA). 

A Declaração de Estocolmo (Declaração da ONU sobre Meio Ambiente), 
com seus 26 princípios, introduziu no direito internacional a base primária sobre pro-
teção ao meio ambiente, servindo de inspiração da maioria das normas convencionais 
subsequentes sobre a matéria20, sobretudo a Declaração do Rio resultante da Confe-
rência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio (ECO-92), que deli-
mitou o conceito de desenvolvimento sustentável, além da Convenção-Quadro sobre 
Mudança do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica ou Biodiversidade. 

Para Guido Soares, a consagração do conceito de desenvolvimento sustentá-
vel foi um dos feitos mais importantes da ECO-92, particularmente para o países em 
desenvolvimento, como revela a citação que faz do embaixador brasileiro Marcos 
Azambuja, a qual vale transcrever:

“o conceito de desenvolvimento no seu uso internacional estava moribundo, 
se não morto. Era quase impossível, nos últimos anos, usar a palavra desen-
volvimento em qualquer foro internacional sem que aquilo causasse um efei-
to de rejeição, ou de indiferença tão extremo que era quase que 
contraproducente suscitar o tema. A adição do conceito de sustentabilidade 
ao desenvolvimento lhe dá duas características novas. [...] O vínculo com o 
desenvolvimento resgata para a causa do meio ambiente o elemento que o 
humaniza e universaliza”21.

A adição do termo “sustentável” ao conceito de desenvolvimento, em meio 
às advertências científicas acerca dos padrões de crescimento vigentes, acabou por dar 
sobrevida ao tema nos fóruns internacionais, na tentativa de dar respostas ao dilema 
sobre como aumentar ou manter a qualidade de vida das populações – particularmen-

Paper Series 2008-9. Disponível em http://www.manicore.com/fichiers/Turner_Meadows_vs_historical_
data.pdf. Acesso em 222/11/2011.
19  Corazza, Rosana Icassatti. Tecnologia e Meio Ambiente no Debate sobre os Limites do Crescimento: 
Notas à Luz de Contribuições Selecionadas de Georgescu-Roegen. EconomiA, Brasília(DF), v.6, n.2, 
p.435–461, Jul./Dez. 2005, p. 443.
20  SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Ambiental Internacional. In: PHILIPPI Jr., Arlindo; ALVES, 
Alôr Caffé. Curso interdisciplinar de direito ambiental. São Paulo: Barueri, 2005, p. 652.
21  SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Ambiental Internacional. In: PHILIPPI Jr., Arlindo; ALVES, 
Alôr Caffé. op. cit., p. 661-662.
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te onde ainda persistem a pobreza, a miséria e a fome – com a consciência da finitude 
dos recursos naturais do planeta.

Obras como a de Nicholas Georgescu-Roegen, La décroissance (1979), pas-
saram a influenciar uma corrente de pensamento mais pessimista sobre o futuro. O 
autor e seus seguidores sugerem a via do “decrescimento” como a única solução dis-
ponível para evitar a catástrofe, através de um“programa bioeconômico mínimo” no 
qual a “humanidade deveria diminuir progressivamente a sua população até o nível 
onde uma agricultura orgânica seria suficiente para nutri-la convenientemente”, den-
tre outras medidas de planejamento conservacionistas22-23.

Outras correntes, menos pessimistas, como a representada pelo Grupo de 
Bariloche, acredita no potencial do progresso científico e tecnológico para lidar com 
esses problemas, argumentando que a humanidade dispõe de graus de liberdade, que 
correspondem à possibilidade de mudanças da organização da sociedade24.

4. ProGrEsso CiEntÍFiCo-tECnolÓGiCo E 
soCiEdadE dE risCo

Nesse contexto, passou-se a enfatizar o papel que o progresso científico e 
tecnológico poderia desempenhar para enfrentar os problemas apontados acerca dos 
limites do crescimento, para evitar ou postergar as catástrofes anunciadas.

Muitos, hoje, depositam sua fé na ciência e tecnologia para oferecer as solu-
ções possíveis para evitar um desastre humanitário, cuja perspectiva mais evidente é a 
fome, mas que certamente trará profundos desdobramentos no campo político, econô-
mico, social e ambiental. Poderão a ciência e tecnologia nos salvar?

Se, por um lado, são pródigas nos benefícios para a humanidade nas áreas da 
saúde, na produção de alimentos, na eficiência energética e em outros campos, podem 
– e frequentemente o fazem - introduzir novas ameaças de conseqüências incalculá-
veis na natureza. Os mais evidentes estão relacionados à ciência nuclear e a sua apli-
cação para fins militares, mas outros, como na área da biotecnologia, podem trazer 
conseqüências ainda mais desconcertantes25-26.

22  Roegen, Nicholas Georgescu. La décroissance (1979), 2e édition, 1995, p. 106.
23  Curiosamente, Georgescu-Roegen recorre ao mito de Prometeu para explicar os dilemas que a 
humanidade enfrenta. ROEGEN, Nicholas Georgescu. op. cit., p. 147-151.
24  Corazza, Rosana Icassatti. op. cit., p. 445.
25  O que agora está fermentando nos laboratórios de pesquisas genéticas é indubitavelmente colocar 
a “essência” dos homens, sua própria humanidade, no escopo de propósitos sociais e princípios 
estruturais. ‘Seria uma quebra metafísica com a “essência” da humanidade, e, considerando a completa 
imprevisibilidade das suas consequencias, o mais estúpido dos jogos de chance – um demiurgo cego e 
presunçoso haqueando aquilo que é caro à criação’ (Jonas 1985, p. 197). Ainda, será que o compromisso 
de ‘abstinência tecnológica’, mesmo que eticamente bem fundado, será capaz de impedir a curiosidade, 
ambição e a eventual desproblematização da pesquisa e interesses econômicos-médicos? BECK, Ulrich. 
Ecological Politics in an Age of Risk. Polity Press, 1995, p. 22-23. Tradução nossa
26  Já o profetizara Mary Shelley em Frankenstein, curiosamente também chamado pela autora de “o 
Moderno Prometeu”.
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Não se pretende aqui sustentar um discurso dogmático, contra ou a favor 
dessas inovações do mundo contemporâneo. Cabe, entretanto, chamar a atenção para 
esta realidade, que de fato vem tomando força nos últimos tempos, e os riscos ou de-
safios que apresentam para a sociedade atual e suas gerações futuras.

Um dos precursores deste debate, Ulrich Beck, nos adverte das novas dimen-
sões que diferenciam o senso comum do risco da sociedade industrial clássica ao de 
uma civilização tecnologicamente avançada, na virada do Século XXI27. BECK sus-
tenta que os riscos inerentes a este novo modelo não podem ser delimitados no espaço, 
temporal ou socialmente; extrapolam nações, alianças militares e todas as classes so-
ciais, impondo novos desafios às instituições destinadas ao seu controle. 

No atual estágio de desenvolvimento em que vivemos, não há como negar 
que inovações tecnológicas desta natureza podem introduzir riscos não mensuráveis 
ou imprevisíveis, capazes de vitimar não só as gerações presentes, mas também as 
futuras. Por isso diz SENDIM que: “A descoberta da vulnerabilidade cêntrica dos 
sistemas ecológicos à intervenção humana veio modificar a compreensão ética acerca 
de nos mesmos, como fator causal no mundo, fazendo surgir a natureza como novo 
objeto do agir humano”28.

A respeito disto, MORATO LEITE explica que a sociedade moderna – forja-
da pela evolução da sociedade industrial para a sociedade de risco – criou um modelo 
de desenvolvimento tão complexo e avançado que faltam meios capazes de controlar 
e disciplinar esse desenvolvimento. O autor observa que, embora aja consciência da 
existência dos riscos, esta vem desacompanhada de políticas de gestão, fenômeno 
denominado irresponsabilidade organizada29. 

A doutrina acerca da matéria tem observado, com propriedade, que Estado e 
Sociedade de fato não estão preparados para essas mudanças que já se legitimam dia-
a-dia; sua velocidade e força na realidade transcendem os fóruns democráticos, seja 
pelo desconhecimento do público, falta de transparência de governos e instituições, 
ausência de um marco regulatório adequado ou pela simples falta de efetividade da 
jurisdição, notadamente quando se atém às dimensões internacionais do seu impacto 
ambiental.

É justamente por isso que, para BECK, na sociedade de risco, as regras de 
atribuição e responsabilidade, causalidade e culpa, tornam-se ineficazes; sendo que, 
na prática, a investigação e o uso da jurisdição acabam tendo o efeito o contrário: o de 
aumentar os riscos e legitimar o anonimato30. 

CANOTILHO aponta para o problema asseverando que:

27  BECK, Ulrich. Ecological Politics in an Age of Risk. Polity Press, 1995, p. 1.
28  SENDIM apud LEITE, José Rubens Morato: Sociedade de Risco e Estado. In CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). op. cit., p. 152.
29  Expressão cunhada por Ulrich Beck.
30  BECK, Ulrich. op cit., p. 1.
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“Um dos problemas fundamentais da sociedade de risco é o da radical assi-
nalagmaticidade do risco. Quer-se com isto dizer que o risco de catástrofes 
civilizatórias (Bophal, Chernobyl, terrorismo) é criado por uns e suportado 
por outros. Mas não é só isto. Quem participa nas decisões de risco são or-
ganismos e organizações a quem falta legitimação democrática para decidir 
sobre a vida e a morte de comunidades inteiras. Por último, a localização 
das fontes de risco pauta-se, não raras vezes, por critérios de injustiça am-
biental, situando industrias e actividades perigosas nas zonas e países des-
protegidos (em termos económicos, sociais, culturais, científicos)”31.

Em suma, todo o sistema de segurança, baseado na racionalidade da previsi-
bilidade dos séculos XIX e XX, se desfazem diante do advento de riscos em larga 
escala (nucleares, químicos, ecológicos, genéticos). Tais riscos, nunca podem ser eli-
minados, mas apenas minimizados pela própria tecnologia32.

5. o dirEito na soCiEdadE dE risCo

Como se viu, a questão aqui tratada reclama por uma reflexão teórica com 
implicações profundas no nosso modo de vida e nos institutos jurídicos, políticos, 
sociais e econômicos da sociedade contemporânea, como bem o acentua MORATO 
LEITE:

“O que se discute, nesse novo contexto, é a maneira pela qual podem ser 
distribuídos os malefícios que acompanham a produção de bens, ou seja, 
verifica-se a autolimitação desse tipo de desenvolvimento e a necessidade de 
redeterminar os padrões (estabelecer novos padrões) de responsabilidade, 
segurança, controle, limitação e conseqüência do dano. A isto tudo, porém, 
somam-se os limites científicos de previsibilidade, quantificação e determi-
nação dos danos”33.

Por isso, é inegável que a dimensão transnacional do meio ambiente impõe 
um concerto global acerca da matéria, sob pena de inviabilizar-se uma solução efetiva 
para o problema. Isto, contudo, tem implicações complexas em antigos institutos do 
direito internacional como o da soberania e da autodeterminação dos povos, e a diver-
sidade e multi-polaridade do mundo contemporâneo têm posto em evidência as ten-
sões entre estas causas, seus desdobramentos no cenário global e na política 
internacional. O fato é que, via de regra, o diálogo permanece estanque na persistente 

31  CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7a ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 1354.
32  BECK, Ulrich. op cit., p.1-2.
33  CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Sociedade de Risco e Estado. 
In: Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 4a ed. São Paulo: Saraiva, p. 152.
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rixa norte-sul e o impasse hoje pauta os debates existentes sobre a matéria34.
Os relativos avanços normativos em prol da proteção ambiental nos fóruns 

internacionais, notadamente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Genoma 
Humano (UNESCO, 1997) e a Convenção da Diversidade Biológica - CDB e seu 
Protocolo de Cartagena, não tem sido capazes de deter o ímpeto desenvolvimentista 
de agentes múltiplos, o que acaba por minar sua efetividade; o mesmo ocorre com as 
leis nacionais nessa seara.

Um bom exemplo disso é o campo da engenharia genética vegetal, animal e 
mesmo humana. Heline Ferreira adverte, com propriedade, para os riscos inerentes a 
este tipo de atividade cada vez mais comum no mundo contemporâneo:

No que se refere ao emprego da biotecnologia, pode-se afirmar que os riscos 
envolvidos no isolamento e na recombinação de genes são também diversos. 
De acordo com Ho (1999a), a nova era biotecnológica tem comprometido a 
integridade da ciência, reduzido os organismos a mercadorias, intensificado 
a exploração do meio ambiente, incentivado a biopirataria, ameaçado a 
saúde dos seres vivos e debilitado a diversidade biológica35.

Considerando que as novas técnicas existentes já permitem a manipulação 
genética em níveis profundos, como fazer para evitar que os agentes dedicados a isto, 
trancados em seus laboratórios, se atenham aos limites éticos e normativos e como 
garantir a transparência nesse tipo de atividade?

Como se sabe, embora existam normas que disciplinem a matéria, as normas 
que residem na dimensão do dever-ser, nem sempre são cumpridas pelos destinatários 
no mundo fático (ser). O que fazer, portanto, para prevenir os danos colaterais decor-
rentes da introdução de novas tecnologias no meio ambiente? Parece que as normas ou 
o direito, por si só, não serão capazes de enfrentar o desafio.

Nesse cenário inquietante, a doutrina tem defendido a criação do chamado 
Estado de Direito do Ambiente, com a proposição de um novo modelo estatal ambien-
talmente orientado36. Ao se debruçar sobre a questão, Heline Ferreira pondera que essa 
proposta: 

“não postula necessariamente a paralisação ou a proibição das tecnologias 
emergentes, mas requer que instrumentos e mecanismos adequados sejam 

34  MAZAUDOUX, Olivier. Política Internacional, direito ambiental e questões institucionais: defesa 
de uma ecologização das relações de força internacionais. In: Políticas públicas ambientais: estudos em 
homenagem ao Professor Michel Prieur / coordenação Clarissa Ferreira Macedo D’Isep, Nelson Nery 
Junior, Odete Medauar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 258-283.
35  FERREIRA, Heline Sivini. A biossegurança dos organismos transgênicos no direito ambiental brasileiro: 
uma análise fundamentada na teoria da sociedade de risco. Florianópolis : UFSC : 2008. Tese (Doutorado 
em Direito) - Universidade Federal Santa Catarina, 2008. Orientador(es): LEITE, José Rubens Morato.
36  LEITE, José Rubens Morato: Sociedade de Risco e Estado. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (org.). op. cit., p. 169.
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elaborados e implementados para que a expansão da ciência, da tecnologia e 
da indústria seja conduzida dentro de parâmetros razoáveis de segurança37”. 

CANOTILHO propõe uma visão mais ampla com a evolução do Estado de 
Direito para um Estado de Direito Democrático Ambiental alicerçado nos princípios 
da responsabilidade de longa duração, da solidariedade entre gerações e no do risco 
ambiental proporcional. Para ele, aliados a outros instrumentos não normativos (polí-
ticos, econômicos, técnicos e científicos) devem ser fixados limites normativos para 
assegurar a melhor defesa possível dos perigos, nomeadamente mediante a aplicação 
dos princípios da precaução e prevenção do risco ambiental segundo o patamar mais 
avançado da ciência e da técnica38.

Contudo, convém advertir - como o faz Cass Sunstein - que o princípio da 
precaução é frequentemente mal interpretado: se levado às últimas consequências, 
pode conduzir a sociedade a um estado de paralisia39, diante daquilo que denomina as 
“leis do medo”40. Como exemplo disso, o autor cita a jurisprudência dos tribunais 
europeus, que têm determinado reiteradamente que as atividades que possam afetar a 
saúde ou o meio ambiente devem ser prevenidas quando há incerteza científica quanto 
à natureza do dano ou a possibilidade do risco, até que exista evidência científica que 
demonstre que o dano não ocorrerá41.

Ora, como se sabe, toda a intervenção humana tem algum nível de impacto 
ao meio ambiente e será uma utopia pretender, pela aplicação do princípio da precau-
ção, um “grau zero” de risco ambiental, como o reconhece o próprio CANOTILHO42. 

Há de se buscar um equilíbrio entre riscos aceitáveis e preservação responsá-
vel, tal como preconiza Armatya Sen, para quem a idéia de desenvolvimento sustentá-
vel não deve estar tomada como uma preservação passiva (“passive preservation”), 
mas como uma busca ativa (“active pursuit”). Ainda que diversas atividades humana 
que acompanham o desenvolvimento gerem consequencias destrutivas, também está 
ao alcance do homem aprimorar o meio ambiente em que vivemos, através de uma 
intervenção humana construtiva (“constructive human intervention”)43. 

37  FERREIRA, Heline Sivini. Op. cit.
38  CANOTILHO, José Joaquim Gomes: Direito Constitucional Ambiental Português e da União Européia. 
In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). op. cit., p. 30.
39  SUNSTEIN, Cass R. Beyond the precautionary principle. The Law School. University of Chicago : 
2003, p. 3.
40  SUNSTEIN, Cass R. Laws of fear: beyond the precautionary principle, Cambridge University Press: 
2005. 
41  OLIVER, Adam. Review of Cass R. Sunstein ‘Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle’. 
Economics and Philosophy, 23 , pp 395-401.
42  CANOTILHO propõe a adoção de regras “densificadoras” das “ciências incertas”, inclusive novos 
modelos probatórios, como a inversão do ônus da prova, as conferências de consenso e os Standards de 
fiabilidade probatória. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes: Direito Constitucional Ambiental Português 
e da União Européia. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). op. cit. 
30.
43  SEN, Amartya. The Idea of justice. Cambridge, Harvard Press: 2009, p. 249.



340 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

Para o Nobel de economia, o conceito de desenvolvimento sustentável deve 
ser reformulado, para contemplar uma perspectiva de liberdade do ser humano, inclu-
sive a liberdade de satisfazer as suas necessidades; mas não apenas isso. Nem todos os 
esforços conservacionistas estão voltados para a satisfação das necessidades do ho-
mem; alguns enfocam precisamente em outros valores, consagrados na sociedade, e 
no reconhecimento da inerente responsabilidade perante as outras espécies. A liberda-
de para decidir quais valores consagrar e como atingir os valores almejados pode se 
estender muito além dos interesses e necessidades da humanidade44.

A partir desse ponto de vista, objetivos justos como o aumento na qualidade 
de vida dos seres humanos e a cura de doenças, o combate à pobreza e à fome, a redu-
ção das desigualdades sociais, ocasionalmente tornam aceitáveis os impactos ambien-
tais causados pela intervenção humana na natureza, desde que razoavelmente 
controlados por instrumentos democráticos de gestão ambiental. A consagração de 
uma tendência redutiva de aversão ao risco pode ser tão deletéria quando o interven-
cionismo irresponsável. 

6. ConClusÕEs

6.1. Os dilemas morais e éticos da humanidade com relação aos limites 
de sua intervenção na natureza e na ordem natural estão presentes em nossa tradição 
desde tempos imemoriais, como o ilustram a Teogonia de Hesíodo e no Livro do Gê-
nesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada.

6.2. Verifica-se, atualmente, a mudança do paradigma antropocentrista 
dominante por uma visão ética ecocentrista, voltada à ecologia e aos valores intrínse-
cos à natureza.

6.3. Aliado a isto, a percepção da crise ambiental e a consciência ecoló-
gica tornaram evidentes os limites para o crescimento humano, donde surgiu o concei-
to de desenvolvimento sustentável como resposta à exploração desordenada dos 
recursos naturais do planeta.

6.4. Nesse contexto, reconhece-se, por um lado, a importância do pro-
gresso científico e tecnológico para enfrentar os desafios da humanidade com relação 
à chamada crise ambiental, mas também a sua capacidade de introduzir novas amea-
ças, com consequencias incalculáveis para a natureza, num ambiente caracterizado 
como Sociedade de Risco.

6.5. Numa Sociedade de Risco, o direito, por si só, não é capaz de pre-
venir danos colaterais decorrentes da introdução de novas tecnologias para as quais 
não há certeza científica sobre suas consequencias.

44  Ibiden, p. 251-252.



341teses de Estudantes de Pós Graduação/ Phd and Master students’Papers

6.6.  A introdução de novas tecnologias, portanto, quando justificáveis 
em valores democráticos, deve estar acompanhada de outros instrumentos de gestão 
ambiental (políticos, econômicos, técnicos e científicos).

6.7.  O princípio da precaução deve ser aplicado nesse sentido num grau 
elevado de rigor técnico e científico, mas dentro de um critério de razoabilidade, sob 
pena de conduzir a sociedade a um estado de paralisia e de aversão a riscos, ainda que 
aceitáveis, o que, em alguns casos, pode ser tão prejudicial à sociedade como o inter-
vencionismo irresponsável.

6.8. Objetivos justos como o aumento na qualidade de vida dos seres 
humanos e a cura de doenças, o combate à pobreza e à fome, a redução das desigual-
dades sociais, ocasionalmente tornam aceitáveis os impactos ambientais causados 
pela intervenção humana na natureza, desde que razoavelmente controlados por ins-
trumentos democráticos de gestão ambiental.

6.9. Busca-se, assim, alcançar o equilíbrio entre a conservação respon-
sável do meio ambiente aos legítimos anseios evolutivos da humanidade, baseados, 
fundamentalmente, em valores democráticos, como liberdade e justiça.
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bIoenergIa noS tranSPorteS em faCe 
daS mudançaS ClImátICaS

LÍLIAN ARGENTA PEREIRA
MESTRANDA EM DIREITO O POLÍTICO E ECONÔMICO PELA 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. PESQUISADORA 
DO GRUPO DE PESQUISA: DIREITO E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL.

introduçÃo

Durante o século XX, o processo de desenvolvimento da sociedade foi im-
pulsionado por uma matriz de energia fóssil, sobretudo o petróleo. Propiciando um 
modelo de desenvolvimento baseado no crescimento econômico a qualquer custo 
como pressuposto de bem estar social. Com a perspectiva de seu esgotamento no sé-
culo XXI os problemas gerados pelas emissões de gases de efeito estufa com a produ-
ção e uso do petróleo, a humanidade se viu obrigada a buscar novas fontes energéticas 
não esgotáveis, menos degradantes ao meio ambiente e que propiciem um desenvol-
vimento autossustentado. Nesse contexto, destacam-se as bioenergias, merecendo es-
pecial atenção os biocombustíveis: etanol e biodiesel. Além de ser uma energia mais 
limpa que os combustíveis derivados de petróleo, estes tipos de combustíveis apresen-
tam possibilidades de promover a inclusão social, combatendo um dos principais pro-
blemas do Brasil, as desigualdades sociais. Apresentam-se também como solução 
promissora em relação a um dos principais problemas globais: os efeitos das mudan-
ças climáticas.

No Brasil, o clima além de diversos outros fatores geográficos favorecem a 
produção dos biocombustíveis, tornando-os extremamente promissores como alterna-
tiva para o desenvolvimento de uma matriz energética alternativa ao petróleo. E, se 
comparados com o petróleo, o processo de uso dos biocombustíveis, estes podem ser 
considerados como uma matriz energética “mais limpa”, se revelando menos poluen-
te, liberando menores quantias de gases de efeito estufa. Além disso, em alguns casos, 
a sua produção, quer dizer, o cultivo de sua matéria prima reduz igualmente a incidên-
cia de tais gases na atmosfera. Existem diversas matérias primas para a produção de 
biocombustíveis, como o dendê, a mamona, cana, entre outros. A principal delas usada 
atualmente para a produção de biodiesel no Brasil é a soja. Uma questão importante 
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nesse sentido se refere aos desmatamentos realizados para o cultivo das monoculturas 
de soja. Com relação ao etanol, sua principal fonte no Brasil é a cana-de-açúcar. Uma 
reflexão necessária nesse campo é a questão da produção desse biocombustível: cons-
tatam-se casos de trabalhadores rurais em condições de escravidão na colheita da 
cana. A essas questões soma-se a discussão sobre o mercado global de alimentos e a 
disputa entre produzir para alimentar a população ou produzir para o mercado de bio-
combustíveis.

Atualmente economistas, juristas, ambientalistas, políticos e a sociedade 
como um todo se indagam sobre a busca de soluções para combater os efeitos das 
mudanças climáticas, principalmente em relação aos transportes. E, nesse ínterim se 
por um lado, os biocombustíveis podem ser considerados como solução possível e 
viável, principalmente no Brasil diante de fatores favoráveis como clima e extensão 
territorial, por outro lado, é fundamental analisar as questões econômicas, jurídicas e 
ambientais relacionadas a essa produção e uso de biocombustíveis.

Apesar dos inúmeros debates sobre o problema do aquecimento global, exis-
tem ainda poucos estudos jurídicos acerca desse tema que o relacionem com a bioe-
nergia. No presente trabalho será analisado o papel das normas de regulamentação dos 
biocombustíveis nas políticas de mudanças climáticas, em face da segurança energé-
tica e alimentar. Será tratada também a questão da sustentabilidade da produção e uso 
de tais energias, comparativamente a utilização do petróleo e os mecanismos jurídicos 
utilizados para incentivar o uso de cada uma dessas formas de energia. 

Para tanto, optou-se por realizar uma pesquisa teórica, através de revisão 
bibliográfica do tema, identificando as contribuições científicas a seu respeito. No 
procedimento metodológico foi utilizado o método dedutivo, onde foram levantadas 
premissas, organizadas de forma lógica para se chegar às conclusões articuladas. E, 
em relação ao procedimento técnico, foram feitas análises interpretativas e temáticas 
das leituras realizadas.

1.  bioEnErGia nos transPortEs: 
bioCoMbustÍVEis

O modelo mundial capitalista de produção, distribuição e consumo em larga 
escala de mercadorias, se desenvolveu com base no consumo e exploração desmedi-
dos da natureza, onde essa é vista como instrumento de intervenção e satisfação das 
inúmeras necessidades humanas. Isso gerou a saturação dos recursos e alterações am-
bientais catastróficas. Durante o século XX, o processo de desenvolvimento da socie-
dade foi impulsionado por uma matriz de energia fóssil, sobretudo o petróleo. 
Propiciando um modelo de desenvolvimento baseado no crescimento econômico a 
qualquer custo como pressuposto de bem estar social. Com a perspectiva de seu esgo-
tamento no século XXI, a humanidade se viu obrigada a buscar novas fontes energé-
ticas não esgotáveis, menos degradantes ao meio ambiente e que propiciem um 
desenvolvimento autossustentado. Nesse contexto, destacam-se as energias renová-
veis.
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Segundo dados do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), a demanda de energia no mundo aumentará a uma média de 1,7% ao ano, de 
2000 a 2030.1 Diante desse quadro, tem-se também a informação de que as reservas 
mundiais comprovadas de petróleo permitem suprir a demanda mundial por cerca de 
40 anos, se mantido o nível atual de consumo. Tal situação revela a possibilidade con-
creta de escassez dessa fonte de energia, que é a mais utilizada no mundo atualmente. 
Diante da ameaça de escassez e a consequente elevação do preço do petróleo, os paí-
ses têm procurado diminuir a dependência do mesmo em suas matrizes energéticas e 
buscar fontes alternativas.

Por outro lado, a necessidade de redução da emissão de gases causadores do 
efeito estufa, imposta pelo Protocolo de Quioto, impulsiona a busca para que tais fon-
tes alternativas de energia sejam também menos poluentes que os combustíveis fós-
seis. Nesse contexto, a bioenergia2 se apresenta como solução possível para substituir 
o petróleo, de forma mais “limpa”. A utilização de fontes renováveis de energia, que 
abrange a hidrelétrica, a eólica, a solar e a agroenergia, representa significativa redu-
ção da emissão de gás carbônico, uma vez que a queima de combustíveis fósseis e a 
produção de cimento são responsáveis por 75% da emissão desse gás.3

A bioenergia tem como principais representantes o etanol, produzido a partir 
da cana-de-açúcar, o biodiesel, obtido de óleos vegetais e gorduras animais, e o bio-
gás, originário da digestão anaeróbica de matéria orgânica. Nesse trabalho, serão 
abordados especificamente os biocombustíveis4, usados para transporte, ou seja, eta-
nol e biodiesel5.

É indiscutível o fato de que o Brasil desfruta de fatores favoráveis à assunção 
de uma posição de liderança mundial na produção de biocombustíveis, tais como a 
extensão territorial, a posição geográfica, que lhe confere radiação solar intensa, a 
farta disponibilidade de água doce para irrigação dos plantios e a existência da tecno-
logia necessária. Inclusive, podendo tornar-se o primeiro grande exportador dessa 
fonte de energia. Embora, nesse caso, haja uma possibilidade de conflito com as regras 
do comércio internacional para importação devido à concorrência que ofereceria ao 
petróleo. Por outro lado, há também uma grande chance de conciliação entre o comér-
cio internacional de biocombustíveis e a mudança global do clima, pois um bem am-

1  Plano Nacional de Agroenergia. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/portal/page?_
pageid=33,2864458&_dad=portal&_schema=portal. Acesso em 17.11.2011.
2  Todos os tipos de energia derivados da biomassa, incluindo os biocombustíveis. Ex. eólica, solar, mar, 
geotérmica, hidráulica, células de hidrogênio.
3  Plano Nacional de Agroenergia. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/portal/page?_
pageid=33,2864458&_dad=portal&_schema=portal. Acesso em 17.11.2011.
4  Combustíveis líquidos para transportes produzidos a partir da biomassa. Ex. Etanol e Biodiesel.
5  De acordo com a definição legal, biocombustível é substância derivada de biomassa renovável, tal como 
biodiesel, etanol e outras substâncias estabelecidas em regulamento da ANP, que pode ser empregada 
diretamente ou mediante alterações em motores a combustão interna ou para outro tipo de geração de 
energia, podendo substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil (Lei nº 12.490/ 2011).
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bientalmente preferível6 mereceria maior acesso a mercados importadores.7 Mas para 
que isso ocorra, os ganhos ambientais e em relação às mudanças climáticas, devem 
ser efetivamente ser comprovados, considerando-se todo o ciclo de produção e uso 
dos biocombustíveis. 

Também devido à concorrência que apresentam aos combustíveis fósseis, 
atual base da energia e comercio mundial e outros fatores econômicos internos, como 
questões relacionadas à agricultura e transportes, existem setores nacionais contrários 
à produção e utilização dos biocombustíveis no Brasil. Contudo, o discurso naciona-
lista não pode ser usado para proteger interesses particulares e setoriais, o que seria 
uma reprodução dos arranjos institucionais deflagrados na década de 70, por ocasião 
do Proálcool.8

2.  PaPEl dos bioCoMbustÍVEis na MitiGaçÃo 
dos EFEitos das Mudanças CliMátiCas

As Mudanças Climáticas, conforme art. 1º, parágrafo 2º da Convenção-Qua-
dro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima se constituem em: 

                            “uma mudança de clima que possa ser direta ou indiretamen-
te atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mun-
dial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural 
observada ao longo de períodos comparáveis.”

Cientistas de todo o mundo discutiram a possibilidade de que essas altera-
ções no clima não teriam sido provocadas por ações humanas. Essa tese, entretanto, 
foi majoritariamente refutada. Hodiernamente a comunidade cientifica afirmou que as 
alterações climáticas são as que mais denunciam o desajuste provocado pela interven-
ção humana na natureza, entre elas o chamado efeito estufa, que consiste no aqueci-
mento anormal da crosta terrestre pelo acúmulo excessivo de gás carbônico.9 De 
acordo com pesquisas realizadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança do 
Clima (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), entre os anos de 1970 

6  Cf. UNCTAD, Trade and Environment Review 2003, p. 35, a UNCTAD define tais bens (EPPs, na 
sigla em inglês) como aqueles que causam impactos significativamente menores ao meio ambiente em um 
estágio do seu ciclo de vida do que produtos alternativos que servem à mesma finalidade, ou produtos cuja 
produção e venda contribuam significativamente para a preservação ambiental.
7  Krishna Brunoni de Souza. Biocombustíveis: possível conciliação entre mudanças climáticas e comércio 
internacional. Revista Pontes. Maio-Julho 2006 Vol. 2 Nº. 3
8  ROMANO, Ana Maria; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. O Brasil e os Biocombustíveis: quem 
ganha com isso? REID - REVISTA ELETRÔNICA INTERNACIONAL DIREITO e CIDADANIA. Out. 
2011 – Jan. 2012.
9  ROMANO, Ana Maria; MARTINS, Patrícia Tuma. O Brasil e os Biocombustíveis: quem ganha com 
isso? REID - REVISTA ELETRÔNICA INTERNACIONAL DIREITO e CIDADANIA. Out. 2011 – Jan. 
2012.



e 2004 houve uma elevação de 70% nas emissões de gases do efeito estufa de origem 
antropogênica10. Isso significa que a ação humana tem contribuído significativamen-
te para o aumento da temperatura global. Segundo Rees11, a espécie humana está im-
pondo à Terra um estresse sem precedentes, e as mudanças climáticas poderão 
provocar alterações significativas nos ecossistemas do planeta.

Estima-se que a concentração de gás carbônico na atmosfera tenha aumenta-
do 31% nos últimos 250 anos, justamente o período em que se verifica um aumento da 
atuação antrópica sobre o meio ambiente, utilizando-a para abastecer a industrializa-
ção crescente.12 Segundo Gore13, a maior fonte de poluição humana responsável pelo 
aquecimento global é a produção de energia baseada em combustíveis fósseis. Nesse 
mesmo sentido, Rees14 considera que “o consumo de combustíveis fósseis causou um 
acúmulo absurdamente rápido de dióxido de carbono [CO2] na atmosfera; o clima 
mudou, e mundo começou a se aquecer”.

Paralelamente ao aumento da emissão, a diminuição dos sumidouros ou de-
pósitos de gás carbônico, com a derrubada das florestas, também contribuiu para o 
aumento da temperatura da Terra. A esse respeito, Édis Milaré15 traz a seguinte opi-
nião: 

“Nesse contexto de ameaças, algumas iminentes, deparamo-nos com os ris-
cos globais, entre eles o incremento exagerado da população mundial [...]o 
perigo nuclear, a perda da diversidade biológica e, de certo modo, os “efei-
tos limiares” ou imprevisíveis de novas tecnologias. Mas o risco global das 
mudanças climáticas é, talvez, o mais iminente e, por isso, o mais temido.”

Acerca de tais riscos globais, seguindo os ensinamentos de Canotilho16, acre-
dita-se ser possível utilizar a seguinte classificação proposta pelo autor: enquanto os 
riscos concretos guardam simetria com os problemas ecológico-ambientais de primei-
ra geração, os riscos abstratos estão associados aos problemas ecológico-ambientais 
de segunda geração. No contexto dos diversos riscos citados por Milaré, o aquecimen-
to global ilustra claramente a abstração das ameaças típicas da sociedade contemporâ-
nea, encaixando-se no segundo grupo da classificação proposta por Canotilho. 

De acordo com as contribuições do Grupo de Trabalho I para a elaboração do 
Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Cli-
ma15, o aquecimento do sistema climático é um processo inequívoco que se torna cada 

10  PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA. Climate Change 2007: 
Synthesis Report. Disponível em: . Acesso em 15.11.2011.
11  REES, Martin. Prefácio. In: LOVELOCK, James. Gaia: o alerta final. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.
12  Plano Nacional de Agroenergia. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/portal/page?_
pageid=33,2864458&_dad=portal&_schema=portal. Acesso em 17.11.2011.
13  GORE, Al. Nossa escolha: um plano para solucionar a crise climática. São Paulo: Manole, 2010
14  REES, Martin. Prefácio. In: LOVELOCK, James. Gaia: o alerta final. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.
15  PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA. Working Group I: The 
Physical Science Basis. Disponível em: < http://www.ipcc-wg1.unibe.ch/publications/wg1-ar4/wg1-ar4.
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vez mais evidente através do aumento da temperatura média do ar e dos oceanos, um 
fenômeno causado principalmente pela elevação das concentrações de gases do efeito 
estufa na atmosfera. As consequências desse processo são diversas e podem ser senti-
das globalmente, conforme menciona o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 
2010: Desenvolvimento e Mudança Climática, elaborado pelo Banco Mundial16. Con-
forme esse relatório as mudanças climáticas afetarão inúmeros setores e ambientes 
produtivos, incluindo a agricultura, silvicultura, energia e zonas costeiras, tanto em 
países desenvolvidos como em desenvolvimento. Porém as economias em desenvol-
vimento serão mais afetadas, tanto por estarem mais expostas aos abalos climáticos, 
como principalmente por disporem de uma menor capacidade de adaptação. Mas ne-
nhuma região terrestre é considerada imune pelos estudos realizados a respeito. 

Acrescenta-se a isso, estudo realizado pelo Painel Intergovernamental sobre 
Mudança do Clima17 que afirma que caso as emissões de gases do efeito estufa perma-
neçam ou superem os índices atuais, as temperaturas continuarão a se elevar, provo-
cando diversas alterações no sistema climático global durante o século XXI. E os 
efeitos dessas alterações, alertam os estudiosos, tendem a ser mais severos do que 
aqueles observados durante o século passado. 

Diante do risco iminente exposto pelos estudos técnicos e comentado pelos 
juristas citados, países e governantes procuram, ao menos em tese, concentrar esfor-
ços em minimizar as consequências deletérias das condutas humanas prejudiciais an-
teriores. As diminuições da emissão de gases causadores do efeito estufa bem como a 
contenção do desmatamento estão no centro das políticas globais para o meio ambien-
te.18 Constituindo-se tal fato em grande oportunidade para os países que já oferecem 
uma alternativa ao petróleo, uma vez que a matriz energética mundial ainda é forte-
mente inclinada para as fontes de carbono fóssil, sendo 36% de petróleo, 23% de 
carvão e 21% de gás natural.19

A necessidade de se encontrar substitutos para as fontes fósseis que sejam sus-
tentáveis e de cumprir os compromissos assumidos no Protocolo de Quioto justificam a 
busca do governo brasileiro por produzir biocombustíveis e fundamentam o Plano Na-
cional de Agroenergia do Brasil. Com vistas a alcançar os mercados nacional e interna-
cional da chamada “energia limpa”, o Brasil almeja a posição de liderança no setor, 
favorecido, de um lado, pelo aumento do preço do petróleo no mercado mundial e, de 
outro, pela urgente necessidade de desenvolvimento de uma matriz energética limpa.

html>. Acesso em 15.11.2010.
16  BANCO MUNDIAL. World Development Report 2010: Development and Climate Change. Disponível 
em: pdf>. Acesso em 16.11.2011
17  PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA. Climate Change 2007: 
Synthesis Report. Disponível em: . Acesso em 15.11.2011.
18  ROMANO, Ana Maria; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. O Brasil e os Biocombustíveis: quem ganha 
com isso? REID - REVISTA ELETRÔNICA INTERNACIONAL DIREITO e CIDADANIA. Out. 2011 – 
Jan. 2012.
19  Plano Nacional de Agroenergia. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/portal/page?_
pageid=33,2864458&_dad=portal&_schema=portal. Acesso em 17.11.2011.
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Entretanto, nem todas as opiniões são favoráveis ao uso e produção dos bio-
combustíveis, apesar de os mesmos poderem figurar como a grande promessa atual na 
redução das emissões dos gases de efeito estufa em matéria de transportes. Ao analisar 
a produção dos mesmos a partir de culturas alimentares, algumas questões devem ser 
cuidadosamente ponderadas, como será visto no próximo tópico. Nesse contexto, afir-
ma Lovelock20:

“Acho improvável que um dano grave possa decorrer do uso em pequena 
escala de biocombustíveis produzidos a partir de resíduos agrícolas, óleo de 
cozinha reciclado ou uma modesta colheita de algas oceânicas. Entretanto, 
os cultivos de cana-de-açúcar, beterraba, milho, colza e outras plantas uni-
camente para a produção de combustível é quase certamente o ato mais da-
noso de todos.”

Far-se-á breve análise a seguir dos principais problemas apresentados atual-
mente como possíveis impeditivos para que os biocombustíveis cumpram o papel 
proposto para os mesmos na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

2.1 a queima da palha da cana-de-açúcar 
Na produção de etanol a queima da palha da cana-de-açúcar é amplamente 

utilizada no Brasil, como método despalhador e facilitador do corte de cana-de-açú-
car, o que gera um grave problema ambiental e climático, pois tal prática gera grandes 
quantidades de emissões de metano e óxido nitroso na atmosfera.21 Diante dos prejuí-
zos trazidos por tal forma de cultivo, onde se utiliza o fogo, com repercussão direta no 
aumento do aquecimento global, cabe aqui uma breve análise de como o ordenamento 
jurídico brasileiro disciplinou essa prática.

O Código Florestal, desde 1965, estabeleceu, em seu artigo 27, a proibição do 
uso de fogo “nas florestas e demais formas de vegetação”. Porém em seu parágrafo 
único, estabeleceu-se uma exceção a essa regra, que incidirá quando “peculiaridades 
locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou flores-
tais”. Nesse caso, a permissão deverá ser estabelecida por ato do Poder Público, que 
circunscreverá as áreas e estabelecerá normas de precaução para utilização de tal prá-
tica.

O Decreto n. 2.661, de 08 de julho de 1998, ao regulamentar o artigo 27 do 
Código Florestal, em seu art. 2º incluiu as práticas agropastoris e florestais como sus-
cetíveis de ‘queima controlada’, mediante autorização do SISNAMA e de acordo com 
condições pré-estabelecidas, nos seguintes termos: 

20  LOVELOCK, James. Gaia: o alerta final. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.
21  GARCIA, J. C.; SPERLING, E. V., Emissão de gases de efeito estufa no ciclo de vida do etanol: 
estimativas e fases na agricultura e industrialização em Minas Gerais. Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, Set.
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“Parágrafo único. Considera-se Queima Controlada o emprego do fogo 
como fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais, e 
para fins de pesquisa científica e tecnológica...”

No que se refere especificamente à cana-de-açúcar, esse Decreto prevê em 
seu art. 16 a eliminação gradativa do emprego do fogo em áreas passíveis de mecani-
zação da colheita, afirmando que não se pode operar a redução de tal prática em área 
inferior a um quarto da área mecanizável de cada unidade agroindustrial ou proprieda-
de não vinculada a unidade agroindustrial, a cada período de cinco anos a partir da 
data de publicação do referido Decreto.

Acerca desse tema, o Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) ao decidir nos autos do Recurso Especial n. 20070254811822 pela ratifi-
cação da aplicação de multa imposta pelo IBAMA e mantida pelo tribunal de origem 
pela queimada de 600 hectares em área de pastagem sem autorização do órgão am-
biental competente, assevera que “sobretudo em épocas de mudanças climáticas” 
qualquer exceção a proibição de se degradar o meio ambiente deve ser restritivamente 
interpretada pelo administrador ou juiz. Para sua decisão, conforme exposto por Heli-
ne Ferreira, Nascimento e Gonçalves, cita como precedente a decisão do Resp n. 
1094873/SP, em que o Ministro Humberto Martins cita como base para sua decisão os 
estudos acadêmicos que ilustram o fato de que a queima da palha da cana-de-açucar 
causa grandes prejuízos ambientais. Acrescenta ainda que nos casos em que as quei-
madas são autorizadas, objetiva-se unir os valores de proteção ao meio ambiente e 
cultura protegidos pela constituição, o que não é o caso quando se trata de atividades 
agroindustriais com vistas ao interesse meramente econômico, principalmente em lar-
ga escala, onde existem possibilidades menos danosas de exploração.23

Todavia, há outras questões envolvidas sobre esse contexto: o corte mecani-
zado (sem queimar) requer, para sua eficiência, glebas de no mínimo 500 hectares 
dispostas em longos talhões e cada máquina substitui um grupo de 80 a 200 trabalha-
dores. Sendo assim, destacam-se três consequências imediatas: o aumento da concen-
tração das propriedades, a inviabilização de vários fornecedores do produto e a 
inevitável perda de numerosos postos de trabalho.24 

Cabe ressaltar ainda em relação às queimadas da palha de cana, que essas 

22  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 200702548118. Relator: Ministro Herman 
Benjamin. Julgado em: 25 de agosto de 2009.
23  FERREIRA, Heline Sivini; NASCIMENTO, Osório; GONÇALVES, Ana Paula Rengel. Mudanças 
Climáticas, Etanol, e Sustentabilidade: A queimada da palha de cana-de-açucar em debate. In SILVA, 
Solange Teles da; CUREAU, Sandra; LEUZINGER, Márcia Dieguez (orgs.) Mudança do Clima: desafios 
jurídicos, econômicos e socioambientais. São Paulo: Editora Fiuza, 2011. P. 168 e 169.
24  ALVES, Francisco José da Costa. Diagnóstico e propostas de Políticas Públicas para o Complexo 
Agroindustrial Canavieiro na Macrorregião de Ribeirão Preto. In MORAES, Mária Azanha Ferraz Dias de; 
SHIKIDA, Pery Francisco Assis (Orgs.). Agroindústria Canavieira no Brasil: evolução, desenvolvimento e 
desafios. S.P.: Atlas, 2002, p. 338
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causam não apenas danos ambientais como na saúde pública das cidades e regiões em 
que ocorrem.25 Portanto, com base no exposto, verifica-se a necessidade de se banir a 
possibilidade de queimadas da legislação brasileira, pois ainda que em defesa dos 
valores culturais, sabe-se que tais práticas prejudicam a saúde não só dos envolvidos 
no processo como daqueles que vivem nas regiões onde ela ocorre. Já no caso de ati-
vidades estritamente econômicas, portanto de grande porte e maior possibilidade de 
efeito sob as mudanças climáticas, não há nem que se considerar tal possibilidade, 
pois o ideal é que se apliquem outras técnicas menos lesivas ambientalmente.

2.2  a monocultura da soja
Com o sistema utilizado atualmente para cultivo da soja, ou seja, a monocul-

tura, ela tem sido um dos principais vetores de desmatamento dos ecossistemas brasi-
leiros. De acordo com o IBAMA, 7 dos 20 principais municípios campeões de 
desmatamento do bioma amazônico estão no Mato Grosso, que é também o estado 
maior produtor de soja do Brasil, correspondendo a 28% da produção nacional.26 O 
avanço da soja, além de ser uma das principais causas do desmatamento do Cerrado e 
da degradação ambiental nas cabeceiras dos rios, também acirrou os conflitos de terras 
na região, porque o modelo de monocultura causa impactos negativos em comunida-
des camponesas, ribeirinhas, indígenas e quilombolas, que tem seus territórios amea-
çados pela expansão do capital.27 Dessa forma, como sugerem Ana Maria Romano e 
Patrícia Tuma Bertolin, o Mato Grosso é visto ( O que é visto... a frase não tem sujei-
to Lilian – vc diz que as autoras sugerem o que ? Seja clara no que vc quer dizer??) 
como exemplo dos problemas enfrentados pelos biocombustíveis no quesito sustenta-
bilidade, devido as grandes monoculturas da soja gerarem uma desigualdade social 
enorme para as populações tradicionais da região. Dentro dos três pilares nos quais se 
apoia o desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, preservação dos 
recursos naturais e equidade social, os dados são estarrecedores acerca do ultimo de-
les.28

Ainda a esse respeito, deve-se considerar seriamente que a experiência bra-
sileira de produção do biodiesel a partir da soja como um “combustível verde” deve 
ser questionada, devido ao fato de que a soja enquanto sua principal matéria prima, 

25  Ver a esse respeito: Queimadas e Mudanças Climáticas. CUREAU, Sandra e LEUZINGER, Márcia 
Dieguez. In: SILVA, Solange Teles da; CUREAU, Sandra; LEUZINGER, Márcia Dieguez (orgs.) Mudança 
do Clima: desafios jurídicos, econômicos e socioambientais. São Paulo: Editora Fiuza, 2011. P. 356.
26  Relatório sobre os impactos da soja em terras indígenas no estado do Mato Grosso produzido Centro de 
Monitoramento de Agrocombustíveis da ONG Repórter Brasil. Disponível em http://www.reporterbrasil.
org.br/documentos/indigenas_soja_MT.pdf. Acesso em 12.10.2010.
27  ROMANO, Ana Maria; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. O Brasil e os Biocombustíveis: quem ganha 
com isso? REID - REVISTA ELETRÔNICA INTERNACIONAL DIREITO e CIDADANIA. Out. 2011 – 
Jan. 2012.
28  Idem ibidem.
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associa-se diretamente aos desmatamentos na Amazonia e em outros biomas brasilei-
ros, como mencionado anteriormente.29

Isso sem que se adentre profundamente na problemática advinda das disputas 
por cultivar soja transgênica para a produção de biocombustíveis e até mesmo para 
consumo humano, ainda sem efetivos e necessários estudos que esgotem o tema e 
comprovem de fato alguma segurança em sua utilização30. Nesse ponto, esbarra-se 
claramente em desrespeito ao principio ambiental denominado princípio da precau-
ção31.

2.3  alguns entraves à utilização sustentável dos 
biocombustíveis

Pelo exposto até o momento, percebe-se que existe grande mobilização mun-
dial atual para formar uma opinião pública favorável à utilização dos biocombustíveis. 
Ocorre que na grande maioria das vezes, essa tentativa integra mais uma estratégia de 
crescimento econômico, visando criar um novo mercado mundial através da comer-
cialização dessa bioenergia, bem como de suas matérias-primas, do que uma real pre-
ocupação em que se estabeleçam critérios sustentáveis para seu uso. 

Acerca desse fato, Ferreira, Ferreira e Ayala lembram que não se pode esque-
cer que existem setores da sociedade organizada que anseiam pela formulação de po-
líticas pouco rigorosas para a produção e a comercialização de biocombustíveis. E 
nesse caso, ao invés de se atingir o propósito inicialmente buscado através dos bio-
combustíveis, que é o de se constituir uma energia mais “limpa”; as preocupações 
ambientais seriam consideradas verdadeiros obstáculos interpostos ao processo de ex-
pansão comercial do país.32 

Nesse sentido, Weid33 afirma que o setor automotivo defende o uso de bio-
combustíveis em um contexto mais amplo, procurando “evitar o estabelecimento de 
critérios mais restritivos na emissão de CO2 para carros de passageiros”. Já as em-

29  SILVA, Solange Teles da e DUTRA, Carolina. Política brasileira de biodiesel: Um caminho para mitigar 
os efeitos da mudança do clima ? In: SILVA, Solange Teles da; CUREAU, Sandra; LEUZINGER, Márcia 
Dieguez (orgs.) Mudança do Clima: desafios jurídicos, econômicos e socioambientais. São Paulo: Editora 
Fiuza, 2011. P. 396.
30  A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio – em todas as liberações comerciais acerca 
de organismos geneticamente modificados (OGMs), nunca determinou que se realizasse o licenciamento 
ambiental.
31  O princípio da precaução impõe que, havendo incerteza científica a respeito dos efeitos de determinada 
atividade sobre o meio ambiente e a saúde humana, deve-se restringi-la até que se tenha efetivo conhecimento 
acerca de tais efeitos.
32  FERREIRA, Heline Sivini; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti; AYALA,Patryck de Araújo. 
Mudanças Climáticas e Biodiversidade: A Vulnerabilidade da Floresta Amazônica em Face da Crescente 
Demanda por Etanol. REID - REVISTA ELETRÔNICA INTERNACIONAL DIREITO e CIDADANIA. 
Out. 2011 – Jan. 2012.
33  WEID, Jean Marc Von der. Agrocombustíveis: solução ou problema? In: ABRAMOVAY, Ricardo (org). 
Biocombustíveis: a energia da controvérsia. São Paulo: SENAC, 2009
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presas biotecnológicas, complementa o autor, pretendem vencer a resistência dos con-
sumidores europeus aos alimentos transgênicos investindo “em agrocombustíveis 
verdes e melhorando sua imagem perante o público”.

A respeito de tais considerações, Al Gore34 aborda uma questão fundamental, 
propondo a busca cada vez maior pela sustentabilidade da produção da matéria prima 
dos biocombustiveis, nas seguintes palavras: 

“Para que possamos fazer escolhas políticas inteligentes quanto à biomassa 
como fonte renovável de energia, precisamos antes de tudo dar os passos 
necessários para garantir que a matéria-prima da biomassa seja produzida 
de forma realmente sustentável...”

Caso isso não ocorra dessa forma, alerta Weid35 que tentar substituir combus-
tíveis fósseis na escala em que está sendo proposta pode ter “efeitos ainda piores para 
o meio ambiente, o aquecimento global e a produção de alimentos, sem resolver o 
problema energético do planeta”. 

Com o objetivo de viabilizar uma utilização realmente sustentável dos bio-
combustíveis e que de fato seja capaz de contribuir na mitigação dos efeitos das mu-
danças climáticas, deve-se estabelecer um critério rígido de padrões de produção das 
matérias primas, bem como uma ampla fiscalização do cumprimento desses, assim 
como incentivos para que a produção dessas matérias primas se dê de forma diversifi-
cada, buscando evitar as monoculturas, que por sua vez geram grandes desmatamen-
tos, bem como a concorrência com o mercado de alimentos. Em relação à 
comercialização, deve-se primar por preços atrativos em comparação aos combustí-
veis derivados do petróleo, também por meio de incentivos governamentais. Essa é 
uma questão que merece relevância central nas políticas publicas climáticas e ambien-
tais brasileiras, sobretudo considerando-se que apesar do seu grande potencial produ-
tor dessas fontes energéticas, ocorrem ainda problemas causados pelas monoculturas 
de soja e queimadas de cana, como já mencionado.

3.  sEGurança EnErGÉtiCa X sEGurança 
aliMEntar

Ao mencionar a segurança energética, José Goldemberg36 afirma que os prin-
cipais problemas relacionados ao atual sistema energético, baseado nos combustíveis 
fósseis, são a exaustão próxima de suas reservas e a insegurança do seu abastecimen-
to. Sendo assim, a urgência por novas fontes autossustentáveis de energia reside em 

34  GORE, Al. Nossa escolha: um plano para solucionar a crise climática. São Paulo: Manole, 2010
35  WEID, Jean Marc Von der. Agrocombustíveis: solução ou problema? In: ABRAMOVAY, Ricardo (org). 
Biocombustíveis: a energia da controvérsia. São Paulo: SENAC, 2009 
36  GOLDEMBERG, José; LUCON, O.Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. 3 ed. Ver. Ampl. São 
Paulo: Editora Universidade de São Paulo.
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desvincular as variadas atividades humanas do padrão de energia já existente e ampla-
mente utilizado no mundo.

Para cumprir esse propósito, o Brasil tem como projeto estratégico tornar-se 
o principal centro produtor de bioenergia e de tecnologias para o etanol. Para isso, o 
Governo Federal tem buscado a liderança nos biocombustíveis, procurando acesso 
competitivo do etanol nacional aos mercados dos Estados Unidos e Europa através das 
mesmas vantagens tarifárias que são disponibilizadas aos países da América Central e 
Caribe. Para tanto, o Plano Nacional de Agroenergia aponta para a expansão da pro-
dução de cana-de-açúcar e oleaginosas.

O Plano Nacional de Agroenergia estima como área potencial agricultável 
para a ampliação do cultivo com fins energéticos algo em torno de 200 milhões de 
hectares, nos quais estão inclusos a recuperação de áreas degradadas, reconversão de 
pastos e reflorestamento da Amazônia com palma. O plano também considera neces-
sária e ao alcance dos objetivos a construção de toda uma infraestrutura e uma logís-
tica capaz de permitir a eficiência da produção e escoamento.37

Dados disponibilizados pela Embrapa e IBGE mostram que a área total do 
território brasileiro é de 851 milhões de hectares. Deste total, 47% (402 milhões de 
hectares) têm potencial agricultável e apenas 15% desta área (62 milhões de hectares) 
são utilizados para o cultivo de lavouras. As florestas nativas e biomas ocupam cerca 
de 51% do território (440 milhões de hectares), sendo que a Amazônia Legal abriga 
79% (350 milhões de hectares) de nossas florestas.38 Os dados permitem inferir que 
existem 340 milhões de hectares viáveis para utilização na agricultura, porém, é ne-
cessário ressaltar que parte desta área é hoje destinada à pastagem. Nesse contexto, 
estima-se haver algo em torno de 90 milhões de hectares de terras disponíveis para a 
agroenergia.39

O Brasil, pelas suas características físicas e geográficas possui condições de 
alcançar o patamar de maior produtor mundial de biocombustíveis, porém este poten-
cial deverá ser aproveitado com respeito a preservação do meio ambiente como um 
todo e da biodiversidade em particular e com foco na segurança alimentar, nos termos 
da Política Nacional Agrícola e da legislação aplicável.

No que diz respeito ao biodiesel, é de se ressaltar que inúmeras barreiras 
ainda devem ser superadas, desde as especificações de qualidade de produto até o 
custo final possível de ser aceito pelo mercado consumidor, com destaque para o de-
senvolvimento de plantio de espécies oleaginosas de alto rendimento por hectare 

37  Biocombustíveis e Mudanças Climáticas – Interfaces e Potencialidades. Câmara Técnica de Energia e 
Mudança do Clima do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível 
em: www.cebds.org. Acesso em: 18.11.2011
38  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano Nacional de Agroenergia. Ministério da 
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, 2ª Edição Revisada. Brasília 2006.
39 Biocombustíveis e Mudanças Climáticas – Interfaces e Potencialidades. Câmara Técnica de Energia e 
Mudança do Clima do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível 
em: www.cebds.org. Acesso em: 18.11.2011
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como a palma e o pinhão manso. Sobre esse último, faz-se necessário ainda o aprofun-
damento dos impactos ambientais negativos. Já o etanol apresenta questão técnica 
relativamente bem resolvida e apresenta como desafio a introdução de novas tecnolo-
gias de transformação da biomassa da cana em etanol para otimizar ainda mais sua 
produção, bem como a necessidade ainda premente de melhorar a qualidade dos em-
pregos, que atualmente estão concentrados prioritariamente na etapa agrícola de co-
lheita da cana com o uso de mão de obra pouco qualificada.

Quanto aos impactos sobre o mercado de alimentos, registram-se preocupa-
ções no que concerne a possíveis substituições de culturas alimentares por oleaginosas 
para fins energéticos e industriais, face à maior rentabilidade dessas. Registram-se 
também preocupações quanto a possíveis deslocamentos das culturas alimentares para 
terras menos atrativas, o que pode estabelecer, em casos específicos, a redução da área 
destinada à produção de alimentos, contribuindo assim para a elevação de preços e 
impacto negativo sobre a segurança alimentar, em especial para as comunidades de 
menor renda.40

Conforme estudos realizados pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável41, o Brasil apresenta uma considerável disponibilidade 
de áreas agricultáveis, sem necessidade de desmatamento adicional. Observando uma 
forte diversidade tecnológica, registra-se uma real capacidade de expansão da produ-
ção voltada à agroenergia, compartilhada com a produção agrícola de alimentos. Sen-
do, dessa forma, imperativo, que se estabeleçam critérios regulatórios para a ampliação 
da produção de oleaginosas, de forma a evitar que a pressão advinda do mercado in-
ternacional, ou que o aumento da rentabilidade dessas culturas, possa repercutir em 
um desequilíbrio na produção alimentar. Necessário, portanto, adotar indicadores de 
sustentabilidade nesses casos. Tais indicadores devem ser adotados em conjunto42, 
quer dizer, devem possibilitar considerar-se e as variáveis ambiental, social e econô-
mica, além da variável cultural.

Sobre o mesmo tema, afirmam Ana Maria Romano e Patrícia Tuma Bertolin 
que dentre as diretrizes do Plano Nacional de Agroenergia destaca-se a necessidade de 
dedicar novas terras a essa atividade. Com base no discurso oficial que é o de expandir 
o cultivo da cana-de-açúcar sem ampliar a área desmatada, sem reduzir a área utiliza-
da na produção de alimentos e mantendo-se os impactos ambientais circunscritos ao 
socialmente aceitável. A realidade, contudo, é outra, segundo as juristas, havendo ver-
dadeiro abismo entre a retórica do governo e as práticas da agroindústria. Em concor-
dância com essa segunda opinião aqui exposta, não se pode negar que para atender à 
crescente demanda externa, os canaviais avançam sobre o território brasileiro. A pre-
visão é de que a área de cana plantada aumente 50% até 2015, o que traria grande 
prejuízo ambiental. Segundo dados do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais da Uni-

40  Idem ibidem
41  Idem ibidem
42  A esse respeito ver: VEIGA. José Eli da. Indicadores de Sustentabilidade. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/ea/v24n68/06.pdf. Acesso em: 20 de maio de 2012.
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versidade Federal de Goiás, até 2035 o Cerrado deve perder cerca de 600 mil hectares 
para a cana de açúcar, em virtude de novos desmatamentos.43 Além do desmatamento, 
a monocultura da soja acarreta a contaminação da água e das lavouras dos pequenos 
produtores e das comunidades indígenas pelo uso de agrotóxicos, interferindo na se-
gurança alimentar desses povos. Deve-se, portanto, passar a observar melhor, quando 
na produção de matérias primas para os biocombustíveis a esquecida dimensão social 
da sustentabilidade, apontada por Sachs.44

Ainda nesse contexto, ao se falar nas culturas para produção de matéria pri-
ma para os biocombustíveis, não se pode deixar de considerar a função social da pro-
priedade, exposta no art. 186 da Constituição Brasileira de 1988, a qual depende, entre 
outros requisitos, da observância das disposições que regulam as relações de trabalho 
e da exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, vale 
dizer, o próprio conceito de propriedade foi remodelado, à luz da norma constitucio-
nal, por uma cláusula geral, necessariamente includente.

Referente à segurança alimentar, a título de exemplificação, cabe demonstrar 
comparação entre o preço do açúcar em face da produção de etanol e em relação ao 
álcool, que foi substituído: o aumento da produção de etanol gerou uma competição 
com a produção do açúcar, que reduziu a disponibilidade da commodity, aumentando, 
desta forma, o preço de um dos alimentos essenciais na composição da cesta básica. 
Como resultado, foi encontrada uma relação de bicausalidade entre os preços do eta-
nol e do açúcar. Entretanto, essa relação foi de maior intensidade no preço do açúcar 
sobre o preço do álcool, sugerindo que o mercado de açúcar é consolidado e depende 
de fatores ligados ao mercado açucareiro. No longo prazo, os preços do açúcar e do 
álcool sofrem aumento com um choque no preço do petróleo, sugerindo uma depen-
dência das oscilações dessa commodity internacional. Portanto, a criação do novo 
mercado de biocombustível demonstrou ser um fenômeno recente, e com isso, parece 
não afetar significativamente o mercado de açúcar.45

Apesar de mais de 40% da matriz energética brasileira ser proveniente de 
energia hidrelétrica e não de combustíveis fósseis como o carvão, o desmatamento da 
Amazônia, impulsionado pela expansão da fronteira agropecuária, faz do país um 
grande emissor de GEE. Se instrumentos como o Zoneamento Ecológico Econômico 
não forem implementados, e se não houver uma priorização da exportação dos servi-
ços relacionados à produção de biocombustíveis no Brasil, essa posição brasileira 
poderá mudar com a expansão da produção de biocombustíveis.

Em 17 de setembro de 2009 foi editado o Decreto n. 6.961 aprovando o zo-
neamento agroecológico da cana-de-açúcar para a produção de etanol, cujo objetivo 

43  Relatório sobre a cana-de-açúcar produzido pelo Centro de Monitoramento de Agrocombustíveis da 
ONG Repórter Brasil. O Brasil dos Agrocombustíveis. Impacto das lavouras sobre a terra, o meio e a 
sociedade. Disponível em http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/o_brasil_dos_agrocombustiveis_
v6.pdf. Acesso em 12.10.2010
44  SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. R.J.: Garamond, 2004. p. 15.
45  MELO, André de Souza. Biocombustíveis e Culturas Alimentares: Um estudo da relação de causalidade 
entre os preços do açúcar e do etanol no Brasil.
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geral consiste em fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas, 
visando “a expansão e a produção sustentável” da cultura agrícola no território brasi-
leiro. O anexo do próprio documento, por exemplo, menciona que “os principais indi-
cadores considerados na elaboração do zoneamento agroecológico foram a 
vulnerabilidade das terras, o risco climático, o potencial de produção agrícola susten-
tável e a legislação ambiental vigente” Ainda assim, deve-se reconhecer a importância 
do Decreto para que a expansão do cultivo de cana-de-açúcar possa se dar de forma 
mais sustentável do que nos últimos anos.46

4.  instruMEntos JurÍdiCos dE inCEntiVo aos 
bioCoMbustÍVEis no brasil 

O papel do Estado como promotor do desenvolvimento é um problema de 
longa data no campo jurídico, conforme afirma Varella. Alguns autores argumentam 
que o Estado deve apenas regular os mercados, o que seria, então, gerar desenvolvi-
mento econômico e social próprios, já outros afirmam que o mesmo deve ser um ator 
econômico e agir como tal nos mercados.47 

O Estado utiliza dentre outros instrumentos, o Direito e as políticas públicas 
para concretização de objetivos específicos de interesse econômico, político ou social, 
como forma de se efetivar os direitos individuais, e com os biocombustíveis não é 
diferente. O Direito é o instrumento que contem as normas de conduta, para regular as 
relações sociais, usando seus instrumentos de responsabilização para determinar ao 
“ser” as balizas do “dever-ser”. E as políticas públicas são um conjunto de ações esta-
tais dirigidas à consecução de determinado objetivo.48

Ao se analisar os incentivos estatais e jurídicos aos biocombustíveis no Bra-
sil, ressalta-se a possibilidade de que o Estado atue simultaneamente como regulador 
e parte da atividade econômica, como é o caso do biodiesel, onde existe tanto a ANP 
regulando essa atividade econômica e quanto a Petrobrás atuando diretamente no se-
tor49. Para implementar a produção e comercialização dos biocombustíveis  no Brasil, 
o Estado agiu não apenas como regulador de mercado, mas como ator econômico. A 
justificativa dessas iniciativas do governo para inserir a bioenergia na matriz energéti-
ca brasileira se deve ao fato de que, se deixado ao livre jogo das forças do mercado, os 

46  FERREIRA, Heline Sivini; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti; AYALA,Patryck de Araújo. 
Mudanças Climáticas e Biodiversidade: A Vulnerabilidade da Floresta Amazônica em Face da Crescente 
Demanda por Etanol. REID - REVISTA ELETRÔNICA INTERNACIONAL DIREITO e CIDADANIA. 
Out. 2011 – Jan. 2012.
47  VARELLA, Marcelo Dias. Biodiesel. Mimeo.
48  DUTRA, Carolina. Análise Jurídica de Políticas Públicas de Produção e Uso de Biodiesel no Brasil: 
Impactos sobre o clima e a biodiversidade. Universidade Católica de Santos. Santos, 2009. p. 70.
49  CABRAL, Indhira de Almeida. A utilização de normas tributárias indutoras para a concretização do 
princípio constitucional da redução das desigualdades regionais. In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. 
(org.) Regulação Econômica e proteção dos Direitos Humanos: um enfoque sob a óptica do direito 
econômico. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008. P. 218. 
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biocombustíveis apesar das inúmeras vantagens, não estariam em condições de com-
petir com seus concorrentes fósseis, em grande parte devido ao seu custo de produção 
ser mais caro, todavia. 

Visando favorecer o mercado de biocombustíveis, o governo brasileiro, além 
de fornecer isenções de PIS e IPI para indústrias de biodiesel que possuam o Selo 
Combustível Social, adota assim uma intervenção estatal através da “extrafiscalidade”.50

Sobre a competência para legislar sobre a bioenergia, a Constituição nos traz, 
em seu art. 22 que:

“Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, comercial, 
penal, processual eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;(...) IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodi-
fusão;”  

Em relação aos instrumentos jurídicos econômicos e financeiros, utilizados 
em maior escala no que se refere aos biocombustíveis, incide a aplicação dos seguin-
tes princípios da ordem econômica: função social da propriedade, a livre concorrên-
cia, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente e redução das desigualdades 
regionais e sociais, previstos no art. 170, da Constituição de 1988, respectivamente 
nos incisos III, IV, V, VI e VII. O Estado apoia ainda a iniciativa da bioenergia finan-
ciando os projetos a ela relacionados através de linhas de crédito, ligadas ao mecanis-
mo do Sistema Financeiro Nacional (art. 192).

Na legislação infraconstitucional aplicada especificamente a energia relacio-
nando-a as mudanças climáticas, temos a lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que 
dispõem sobre a política energética nacional, que traz já em seu primeiro artigo:

art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de 
energia visarão aos seguintes objetivos:
XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de poluen-
tes nos setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de biocom-
bustíveis. (Incluído pela Lei nº 12490, de 2011)

E a lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional 
sobre Mudança do Clima e traz em seu texto:

 art. 11.  Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas pú-
blicas e programas governamentais deverão compatibilizar-se com os prin-
cípios, objetivos, diretrizes e instrumentos desta Política Nacional sobre 
Mudança do Clima.
Parágrafo único.  Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em consonân-

50  Tributo é para extra-fiscal “quando seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico, 
buscando um efeito diverso da simples arrecadação de recursos financeiros” conforme Machado. 
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cia com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de 
mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação 
de uma economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição 
de energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de 
transporte interestadual de cargas e passageiros [...], com vistas em atender 
metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verifi-
cáveis, considerando as especificidades de cada setor, inclusive por meio do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL e das Ações de Mitigação 
Nacionalmente Apropriadas - NAMAs.

Cabe destacar ainda a Lei Federal 11.097/2005 que incluiu o biodiesel como 
uma fonte renovável chave na matriz energética brasileira e instituiu um patamar mí-
nimo de 5% de biodiesel a ser misturado obrigatoriamente no diesel de petróleo. A 
esse respeito, destacam Solange Teles da Silva e Carolina Dutra que a Politica Nacio-
nal de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) se diferencia do Proálcool no sentido de 
que objetiva a criação de empregos e distribuição de renda às regiões mais remotas do 
país através de políticas sociais, ou seja, essa política tentou não repetir os mesmos 
erros do Proálcool.51

Pelos instrumentos jurídicos e políticos analisados, nota-se que há tanto na 
Constituição quanto na legislação infraconstitucional brasileira, uma atenção voltada 
à tentativa de mitigar e reduzir os efeitos das mudanças climáticas através da redução 
de CO2 e uma das estratégias buscadas nesse sentido é a produção e utilização de 
energias renováveis, sobretudo no que se refere aos transportes, que constituem atual-
mente uma das principais fontes causadoras das mudanças climáticas.

5.  Mudanças CliMátiCas: PEtrÓlEo X 
bioCoMbustÍVEis

Estudos da Agência Internacional de Energia (AIE) revelam que em 2010 ini-
ciou uma queda da produção de petróleo mundial, mesmo a despeito do pré-sal descober-
to no Brasil. O que demanda uma revolução energética mundial para a mudança da 
matriz, de fóssil para uma fonte renovável e auto-sustentável. Aliás, mesmo no Brasil, 
onde ocorreu a descoberta do pré-sal, deve iniciar-se um processo de preparação para a 
mudança da matriz energética, pois seguramente o petróleo não sustentará os padrões de 
produção e consumo atuais por muito tempo.Nesse contexto, as energias renováveis apre-
sentam-se como opção para suprir a demanda energética mundial como visto ao longo do 
trabalho, sendo uma possibilidade de desenvolvimento sustentável no setor energético e 
com implicações diretas nas dimensões sociais, econômica, política e ambiental.

51  SILVA, Solange Teles da e DUTRA, Carolina. Política brasileira de biodiesel: Um caminho para mitigar 
os efeitos da mudança do clima ? In: SILVA, Solange Teles da; CUREAU, Sandra; LEUZINGER, Márcia 
Dieguez (orgs.) Mudança do Clima: desafios jurídicos, econômicos e socioambientais. São Paulo: Editora 
Fiuza, 2011. P. 384.
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Caso o petróleo continue sendo a fonte primaria de energia no mundo, que 
segundo a AIE há previsão de que os combustíveis fosseis atendam a mais de 83 % do 
aumento da demanda energética, a demanda global por petróleo subiria de 84 mb/dia 
em 2005 para 116 mb/dia em 203052. Portanto, superar a dependência da matriz ener-
gética de derivados do carbono fóssil é um dos principais desafios desse século. Essas 
mudanças se devem ainda a um temor globalizado de que a escassez da principal fon-
te atual de energia gere um colapso do setor afetando o crescimento econômico. Mas 
sabe-se, graças às pesquisas e inovações tecnológicas, que já existem diversas opções 
de energias renováveis, capazes de manter a qualidade de vida às presentes e futuras 
gerações, atendendo ainda aos requisitos impostos pelo fator socioambiental de sus-
tentabilidade, dentre elas cumprem importante papel os biocombustíveis53. Essa ne-
cessidade premente de alteração da matriz energética global se dá, sobretudo devido 
ao fato de que o petróleo tem danosas consequências para o meio ambiente porque sua 
queima joga na atmosfera grandes quantidades de CO2, principal gás relacionado ao 
aquecimento global, fenômeno natural que tem sido recrudescido por diversas ativida-
des antrópicas.

Se comparado ao petróleo, o etanol representa ganho em reduções de GEE. 
Enquanto combustível alternativo ao petróleo, o etanol representa uma dupla função 
relacionada às mudanças climáticas: ele pode tanto ser um combustível alternativo, 
como pode atuar também no sequestro de carbono. Nesse ínterim, pesquisas revelam 
que o etanol brasileiro emitiria 73% menos CO2 que a gasolina, considerando-se todo 
o ciclo de produção tanto da gasolina quanto do etanol de cana, o que torna o etanol 
bastante vantajoso sob esse aspecto.54 Além disso, o etanol apresenta uma ótima rela-
ção energia renovável obtida/energia fóssil usada na produção (8,3%), além de um 
alto coeficiente de redução de emissões de GEE. A título de comparação, o etanol de 
milho americano não chega a 1,4%. Com isso, o etanol é responsável pela redução de 
cerca de 8,2 milhões de toneladas de carbono equivalente.55

Já o biodiesel, que pode ser produzido a partir de sementes oleaginosas como 
óleos de palmeiras (dendê, babaçú, buriti), mamona, girassol, amendoim, soja, colza, 
algodão e outras, além de contribuir para a redução dos efeitos das mudanças climáti-
cas e possibilitar que o Brasil se torne, no futuro, um exportador de biodiesel, também 
apresenta a possibilidade de diminuir a pobreza no campo pelo incentivo à agricultura 
familiar, conforme disposto no Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 
(PNPB). O biodiesel puro (B100) diminui as emissões de monóxido de carbono (CO), 

52  Internationa Energy Agency. Word Energy Outlook 2006. Paris: OECD/IEA, 2006. p. 38.
53  Biodiesel tem sido produzido e usado comercialmente em numerosos países do mundo, dentre eles os 
Estados Unidos, Áustria, Republica Checa, França, Alemanha, Itália, Malásia e Suécia. KNOTHE, Gerhard. 
Historical Perspectives on vegetable oil-based diesel fuels. In: INFORM, Industrial Oils. Vol.12, 2001. 
p. 1103. Disponível em: <http://www.biodiesel.org/resources/reportsdatabase/reports/gen/20011101_gen-
346.pdf>. Acesso em: 15 de julho de 2010. (livre tradução)
54  GOMES, M. S. P., ARAUJO, M. S. M. Bio-fuels production and the environmental indicators. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, Amsterdan, v. 13, 2009. p. 2201 – 2204.
55  Cadernos NAE, Biocombustíveis, 2005.
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em 48%, as de óxido de enxofre (SOx), causador da chuva ácida, em 100%, e as de 
fumaça preta (material particulado que causa problemas respiratórios), em 47%.Outra 
vantagem de sua utilização é a substituição de importações. O Brasil consome 37 bi-
lhões de litros de diesel por ano, dos quais mais de 6 bilhões de litros são importados, 
ao custo anual de US$ 1,2 bilhão. Mesmo com a “autosuficiência” em petróleo, have-
rá necessidade de importar diesel comum, pois boa parte do óleo extraído no país não 
tem qualidade para produção daquele combustível.56

Conforme pontua Zanatta57, estudos divulgados pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa em Agropecuária (EMBRAPA) indicam que mesmo levando em considera-
ção todo o processo produtivo do etanol, o biocombustível fabricado no Brasil poderia 
reduzir em 73% a emissão total do dióxido de carbono, do óxido nitroso e do gás me-
tano na atmosfera. Por outro lado, argumenta Timothy Searchinger, citado por Mar-
ques58, que caso o cultivo da cana-de-açúcar venha a se estender sobre áreas 
originalmente cobertas por florestas tropicais, as emissões de gases do efeito estufa só 
seriam compensadas em um prazo aproximado de 45 anos. Verifica-se, portanto, que 
quando pensada em um curto espaço de tempo, a estratégia de expansão dos combus-
tíveis de origem biológica não-fóssil desfavorece a mitigação dos efeitos do aqueci-
mento global. Deve-se, portanto, adotar a estratégia de utilização definitiva e cada vez 
mais de tais combustíveis de forma sustentável, para que a longo prazo possa ser efe-
tivada a mitigação dos efeitos climáticos. Dai a necessidade de uma reflexão sobre os 
indicadores de sustentabilidade. 

6. ConClusÕEs artiCuladas 

6.1 Diante do exposto, verifica-se que é iminente a necessidade de mudança 
e/ou diversificação da matriz energética, sobretudo nos combustíveis, por uma mais 
sustentável que a matriz fóssil, para que os efeitos das mudanças climáticas possam ter 
uma chance de mitigação.

6.2 Apesar de alguns avanços verificados, os preceitos que guiam a produção 
e o uso dos biocombustíveis no Brasil ainda requerem mudanças nas políticas públicas 
para que sejam de fato sustentáveis, sob pena de que o incremento desse setor venha 
a estimular a concentração de renda, a redução das oportunidades de trabalho e a de-
gradação do meio ambiente. 

56  Lançado no Programa Nacional de Biodiesel, Agência MCT, 09/12/2004. http://www.inovacaotecnologica.
com.br/noticia.php?artaigo=010115041209. Acesso em 15.11.2011.
57  ZANATTA, Mauro. Estudo da Embrapa aponta trunfo ambiental do etanol. Jornal Valor Econômico, São 
Paulo, 31 de março de 2009. Caderno de Agroenergia.
58  MARQUES, Fabrício. Balanço sustentável: estudo da EMBRAPA atualiza as vantagens do etanol no 
combate aos gases causadores do efeito estufa. Pesquisa FAPESP, maio/2009. Disponível em: pesquisa.
fapesp.br/?art=3848&bd=1&pg=1&lg= >. Acesso em 16.11.2011.
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6.3 O Brasil possui condições de se tornar grande produtor mundial de bio-
combustíveis, garantindo a segurança energética independente do petróleo, porém 
isso deve ocorrer com respeito ao meio ambiente e as áreas de cultivo alimentar, ga-
rantindo também sua segurança.

6.4 Para tanto a legislação pátria estabeleceu mudanças nas diretrizes energé-
ticas do país tanto na legislação infraconstitucional, quanto na Constituição, notando-
se preocupação com a sustentabilidade e efeitos das mudanças climáticas.

6.5 Por fim, destaca se que os biocombustíveis demonstram grande potencial 
e viabilidade para ser uma importante fonte de energia no Brasil e realizar a mitigação 
dos efeitos das alterações climáticas, desde que as políticas públicas adotem indicado-
res de sustentabilidade que possam demonstrar que da produção ao uso os biocombus-
tíveis são sustentáveis.
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dIreIto humano ao meIo ambIente: 
narratIVa e refleXão

LUÍSA ZUARDI NIENCHESKI
MESTRANDA EM DIREITO PELO PPGDIR/UFRGS

1.  introduçÃo

Não há tema mais urgente e importante no contexto dos direitos, tanto na 
ordem jurídica interna quanto na internacional, do que a proteção ao meio ambiente 
sadio e seguro. Seja por compreender a consecução de condições fundamentais ao 
completo bem-estar humano, ao influenciar nos aspectos da saúde, da alimentação, do 
saneamento básico, por exemplo, seja por promover a continuidade das espécies e do 
equilíbrio ecológico, a preocupação com a sustentabilidade ambiental deve ser inte-
grada com as necessidades decorrentes de um padrão de vida humana digna. 

O direito ao meio ambiente, neste cenário, emerge como resposta à crise 
ecológica vivenciada a partir dos anos 70, momento no qual os países afetados direta-
mente por estes impactos ambientais, que ecoaram seus efeitos também na esfera eco-
nômica e humana, foram impulsionados a adotar medidas preventivas que visassem 
evitar a poluição e as distorções nos ecossistemas. Direito este reconhecido como 
tendência internacional e, assim, positivado como integrante dos direitos humanos e, 
também, direito que foi incorporado nos sistemas jurídicos internos ao edificar o com-
promisso do Estado e da comunidade na valorização dos bens naturais que asseguram 
o equilíbrio ecológico como direito fundamental. 

Concomitante ao despertar da consciência internacional acerca da preserva-
ção ambiental, o modelo de desenvolvimento econômico capitalista, que propagava o 
consenso de que o meio ambiente estaria minimizado à concepção econômica ou de 
subalternidade direta dos interesses humanos, mostrou-se não ser mais uma opção 
para a sociedade moderna. Assim, o princípio do desenvolvimento sustentável passou 
a viabilizar a contemplação do aspecto econômico dentro da matriz ambiental. Com 
efeito, falar da preservação ambiental sob a ótica do desenvolvimento econômico im-
plica analisar a interdependência com os direitos humanos, de tal maneira que o direi-
to seja um instrumento transformador da realidade internacional ao serviço da 
consecução da qualidade ambiental e, assim, de uma vida digna e saudável. 
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2.  uMa aProXiMaçÃo dos dirEitos HuManos 

É inquestionável que a proteção dos direitos humanos ocupa hoje uma posi-
ção central na agenda internacional. Os direitos humanos, por constituírem a base 
normativa para a defesa e a promoção das condições de vida da comunidade interna-
cional, incluindo neste quadrante a preservação ambiental, são um referencial indis-
pensável para o reconhecimento de que os Estados não podem se eximir da obrigação 
fundamental de proteger a vida e a dignidade dos indivíduos. 

Segundo a definição de Perez Luño os direitos humanos são um conjunto de 
faculdades e instituições que, em cada momento histórico, “materializam as exigên-
cias da dignidade, liberdade e igualdade humana, as quais devem ser reconhecidas e 
positivadas pelos ordenamentos jurídicos a nível nacional e internacional.”1 Por isso 
mesmo, Herrera Flores argumenta que os direitos humanos são produtos culturais que 
instituem ou criam as condições necessárias para implementar um sentido político 
forte de liberdade,2 sempre tendo em vista os limites por ela estabelecidos, a fim de 
proporcionar a todos o caminho próprio para a luta da construção da dignidade, que no 
contexto da atual sociedade de riscos, está pautada em torno de um padrão ecológico.

Os direitos humanos, assim, constituem legítimo interesse da civilização hu-
mana, pois se formulam segundo as condições sociais, econômicas e políticas, deno-
tando o seu caráter de mutabilidade, suscetível de transformação e ampliação.3 

Pacífica a noção histórica que os direitos humanos encontram seu primeiro 
abrigo no liberalismo político que favorecia a proteção da liberdade individual. Neste 
primeiro momento, os direitos humanos “surgem como reação e resposta aos excessos 
do regime absolutista, na tentativa de impor controle e limites à abusiva atuação do 
Estatal”4, representando a emancipação do poder político e econômico face ao arbitrá-
rio poder soberano dos Estados. 

À medida que avançava o processo de industrialização, aqueles mais débeis, 
os desprivilegiados de toda a sorte, reivindicavam princípios e valores para além dos 
direitos individuais, isto é intentavam corroer o denso subjetivismo imperante. Os 
chamados direitos sociais, doutrinariamente conhecidos como de “segunda geração” 
são “direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade”5 que prescindem da 
atuação positiva do Estado para a implementação das garantias básicas sociais. Os 
direitos econômicos e sociais, assim denominados, surgem como resposta à necessária 

1 LUÑO, Antonio E. Perez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constituicion. 5. ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 1995. p.48. 
2 FLORES, Joaquín Herrera. Cultura y Derechos Humanos: La Construccíon de los Espacios Culturales. 
In: MARTÍNEZ. Alejandro Rosillo et al. Teoria Crítica dos Direitos Humanos no Século XXI. Porto Alegre: 
EdiPUCRS, 2008. p. 263.
3 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova Edição, Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004. p.52.
4 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. ed. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2010. p.143. 
5 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos. Um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p.127. 
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intervenção positiva do Estado, “assegurando uma repartição equitativa das cargas e 
vantagens da sociedade, procurando conceder a todos os cidadãos um nível cada vez 
mais elevado de moralidade, cultura e bem-estar.”6

Sob esta perspectiva, Herrera Flores aponta o que pode ser chamado de “ma-
lestar de la dualidad”. Por um lado a sociedade reivindica uma esfera autônoma, livre 
de interferências e, por outro, a necessária ingerência estatal com o intuito de resguar-
do frente às conseqüências perversas do mercado capitalista.7 Deste modo, o doutrina-
dor espanhol afirma que se denominam direitos humanos tanto os processos que 
asseguram a esfera de atuação autônoma do indivíduo, quanto os processos que com-
batem às implicações desta autonomia. 

Ambas as gerações, no entanto, compartilham da semelhança consubstancia-
da na titularidade do homem, na sua individualidade, para o pleno exercício deste di-
reito. Aspecto este que será diferenciador para o enquadramento dos direitos humanos 
de terceira geração, concebidos como de titularidade coletiva e “que expressaram o 
amadurecimento de novas exigências, como as do bem-estar e da igualdade não ape-
nas formal, e que poderíamos chamar de liberdade através ou por meio do Estado.”8 
Entre os direitos de terceira geração assume destaque o direito de viver em um am-
biente livre de poluição, o direito humano a um meio ambiente saudável que beneficie 
as gerações presentes e futuras. 

Com efeito, os direitos humanos correspondem à expressão de determinado 
momento histórico, “não um dado, mas uma construção, uma invenção humana, em 
constante processo de construção e reconstrução.”9

Entretanto, a dignidade da pessoa humana, ponto de referência para o direito 
humano, “se viu rompida com a irrupção do fenômeno totalitário”10 presente na 2° 
Guerra Mundial. A ideologia do terror, do medo, que propunha a legalidade totalitária, 
incitou o processo de ruptura do paradigma dos direitos humanos estabelecidos com a 
modernidade.11 

Subseqüente às duras lições deixadas pelo holocausto, tornava-se iminente a 
reconstrução dos direitos humanos. Logo, o fenômeno da universalização dos direitos 
humanos, surgido “a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores 
cometidos durante o nazismo”12 teve como expoente conformador a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos. 

6 LUÑO, op. cit., p. 121. 
7 FLORES, Joaquín Herrera. Los Derechos Humanos em el Contexto de la Globalización: Tres Precisiones 
Conceptuales. In: RÚBIO, David Sánchez et al (organizadores). Direitos Humanos e Globalização: 
fundamentos e possibilidades desde a teoria crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p.69. 
8 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova Edição, Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004. p.52.   
9 PIOVESAN, Flávia. Direito ao Desenvolvimento – Desafios Contemporâneos. In: PIOVESAN, Flávia; 
SOARES, Inês Virgínia Prado (coord.). Direito ao Desenvolvimento. Belo Horizonte: Editora Forum, 2010. 
p. 96.      
10 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos. Um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p.117.  
11 Ibid., p.77. 
12 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafios na ordem internacional contemporânea. In: PIOVESAN, 
Flávia (coord.). Direitos Humanos. vol.I, Curitiba: Juruá, 2006. p. 17. 



366 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

Instrumento internacional reconhecido universalmente, a Declaração de 
1948, fruto do trabalho da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, propôs 
uma abordagem integral dos direitos humanos, situando-os no mesmo plano de cate-
gorias de direitos.13 Daí se falar na indivisibilidade dos direitos humanos, ao tratar dos 
direitos civis e políticos em um mesmo patamar em que se abordam os direitos econô-
micos, sociais e culturais.      

Os direitos proclamados nesta ocasião foram concebidos como inerentes à 
pessoa humana, anteriores e superiores às legislações escritas, e como tais anteceden-
do a todas as formas de organização política. Estes direitos, que não são enraizados 
aos ordenamentos jurídicos, estão positivados em documentos de direito internacional 
por fazerem referência “àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano 
como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem 
constitucional.”14

As normas contidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eivadas 
de força jurídica vinculativa aos Estados membros, expressavam o valor de que deve-
riam ser observadas e cumpridas como fonte de direito internacional. Seu caráter uni-
versal apregoava que os preceitos nela contidos são aplicáveis a todas as pessoas, seja 
qual for o regime político dos países sobre os quais incide.   

A partir disto, Piovesan afirma que, a despeito da polêmica a respeito dos 
seus fundamentos e da sua natureza, os direitos humanos podem ser enquadrados na 
concepção contemporânea na qual são concebidos como direitos indivisíveis, interde-
pendentes e inter-relacionados.15 Na sua visão, o conjunto destes três elementos des-
caracterizam a separação das gerações dos direitos, de forma que “uma geração de 
direitos não substitui a outra”16. Isto é, os direitos civis e políticos, econômicos, sociais 
e culturais, em contraposição à perspectiva fragmentária dos direitos humanos, com-
plementam-se uns aos outros, participando de uma constante dinâmica de interação.    

Tanto que estes direitos foram proclamados em dois Pactos de Direitos Hu-
manos das Nações Unidas,17 que em conjunto com a Declaração Universal, conforma-
riam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Neste contexto, a 
complementaridade destes dois instrumentos de proteção aos direitos humanos no 
plano global e interno (através da consagração pelas Constituições) serviu de base à 
ação internacional e regional na salvaguarda dos direitos humanos.     

Da mesma forma que os direitos humanos, os direitos fundamentais consti-
tuem estruturas conexas com os valores que uma sociedade considera básicos para a 

13 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O direito internacional em um mundo em transformação. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.632. 
14 SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 29.
15 PIOVESAN, op. cit. 2010, p.13 
16 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. ed. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2010. p.146.
17 Em 1966 a Assembléia Geral das Nações Unidas elaborou o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.    
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sua vida coletiva. Os direitos fundamentais são entendidos como os direitos humanos 
positivados nas Constituições de cada país, enquanto os direitos humanos situam-se 
no plano das declarações e convenções internacionais.18 À luz desta perspectiva, “os 
direitos humanos referem-se ao ser humano como tal (pelo simples fato de ser pessoa 
humana) ao passo que os direitos fundamentais (positivados nas Constituições) con-
cernem às pessoas como membros de um ente público concreto.”19 

Sarlet oportunamente averba não haver dúvidas “de que os direitos funda-
mentais, de certa forma, são também sempre direitos humanos, no sentido de que seu 
titular sempre será o ser humano, ainda que representando por entes coletivos.”20

O processo de formulação positiva dos direitos humanos surge também como 
uma exigência do direito internacional21, visto que a proteção dos direitos humanos 
fundamentais não se esgota na ação do Estado, muito menos é questão a ser regulada 
segundo o mero arbítrio estatal, convertendo-se, então, em um autêntico problema 
internacional. Ao lado dos entes estatais, as organizações internacionais, neste senti-
do, fazem parte dos instrumentos de garantia dos direitos humanos fundamentais, atu-
ando para que a esfera de positivação dos direitos fundamentais situe-se acima do 
arbítrio dos Estados.22 É com base nestas aproximações que a internacionalização dos 
direitos humanos fundamentais, enfatizando seu caráter universal e supraestatal, con-
duziu ao reconhecimento da titularidade social de determinados direitos, em função da 
pertinência a determinadas coletividades. Neste ponto, reside a consideração de uma 
tutela compartilhada e integrada dos direitos ecológicos de modo a interagir, efetiva-
mente, para a consagração dos “valores básicos universais, a serem observados e se-
guidos por todos os Estados e povos.”23 

Assim, os direitos humanos expressam uma dimensão histórica vinculada, 
modificando-se “com a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos 
e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos 
mesmos, das transformações técnicas.”24 Por isso que Bobbio afirma “o que parece 
fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental 
em outras épocas e em outras culturas”25 e, agora, o caráter global das questões am-
bientais torna possível o prestígio de sua especial salvaguarda por parte dos Estados. 

18 LUÑO, Antonio E. Perez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constituicion. 5. ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 1995. p.31 
19 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 
31.
20 Ibid., p. 29. 
21 LUÑO, Antonio E. Perez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constituicion. 5. ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 1995. p.125.
22 Ibid., p.130.
23 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O direito internacional em um mundo em transformação. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.640. 
24 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova Edição, Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004. p.38.
25 Ibid., p.38.
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3.  o rEConHECiMEnto do dirEito ao MEio 
aMbiEntE CoMo dirEito HuMano 

Até poucos anos atrás, a problemática da degradação ambiental não figurava 
entre os objetivos dos variados setores da sociedade. Logo após a Segunda Guerra 
Mundial, com a maioria dos países sofrendo em razão de suas economias enfraqueci-
das, o objetivo mais importante estava centrado na manutenção da paz e na promoção 
da segurança internacional. Nesta época, preponderava a idéia da industrialização, da 
modernização, como fórmula única para engrenar o crescimento econômico, utilizan-
do de forma indiscriminada os recursos naturais. 

A preocupação com o esgotamento dos bens naturais, renováveis e não reno-
váveis, era entendida, principalmente pelos países emergentes, como antinômicas ao 
desenvolvimento por representar tão “somente o meio de se garantir o estoque do ca-
pital natural como condição de sustentabilidade.”26 

No entanto, a partir do acontecimento dos graves acidentes ecológicos a te-
mática ambiental foi trazida para o centro do debate político, obrigando os Estados a 
tomarem medidas destinadas a minorar os seus efeitos e exaltando as responsabilida-
des dos entes estatais, de forma conjunta, no enfrentamento dos problemas internacio-
nais de caráter econômico, social e ambiental. A sociedade, em resposta, tornou-se 
mais compassiva com relação ao futuro da natureza e, concomitantemente a esse au-
mento de sensibilidade, foi surgindo uma “consciência de unidade fundamental do 
planeta.”27

Neste cenário, constatou-se a reação dos direitos humanos, face às preocupa-
ções com a escassez dos recursos naturais, expressado através do reconhecimento de 
um “direito humano específico a um meio ambiente limpo e saudável”28, dada a im-
portância de se encontrar soluções a estes problemas que afetam, “em última análise 
os rumos e destinos do gênero humano.”29  

Os problemas decorrentes da proteção do meio ambiente, antes percebidos 
em um âmbito puramente local, alcançaram escalas nacionais e até internacionais, 
tornando–se iminente, para fazer frente às ameaças mais amplas ao meio ambiente, a 
imposição de princípios de caráter globais direcionados aos Estados e à humanidade. 
Cançado Trindade assevera que diversas questões foram deslocadas do campo de res-
ponsabilidade dos Estados para se tornarem matérias de interesse internacional e, no 
entanto, hoje, “há questões globais, como a mudança climática e a diversidade bioló-

26 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo et al (org.). Direito ambiental na Sociedade de 
Risco. 2. ed, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 161.
27 MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 43.
28 BOSSELMANN, Klaus. Direitos Humanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (Org.). Estado Socioambiental e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010. p. 73.
29 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos sistemas 
de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p.23
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gica, que estão sendo erigidas como interesse comum da humanidade.”30 Nesse senti-
do, a conservação do meio-ambiente e o controle da poluição tornam-se igualmente 
uma questão de interesse internacional. 

Se para os direitos humanos o momento de maior relevância ocorreu em 
1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que objetivou delinear uma 
ordem pública mundial fundada nos valores básicos universais, pode-se afirmar que 
para o meio ambiente, o marco para a necessária regulamentação se deu a partir de 
1972, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que 
culminou no Relatório de Brundltand. Expressão das “primeiras iniciativas interna-
cionais a alertar a opinião pública, pondo em causa os valores apregoados pela socie-
dade de consumo”31, a Conferência, ineditamente, apregoou o direito humano 
específico a um meio ambiente saudável, abrangendo a idéia de que os atos de degra-
dação ambiental violariam os preceitos destinados à proteção da vida e da dignidade 
humana. 

Desde então, houve uma multiplicidade de instrumentos internacionais acer-
ca da proteção ambiental, tanto que dois anos após a Declaração de Estocolmo, a 
Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados das Nações Unidas, no artigo 
3° “advertia que a proteção e a preservação do meio ambiente para as gerações presen-
tes e futuras constituíam a responsabilidade de todos os Estados.”32 Posteriormente, 
em 1992, vinte anos após a proclamação da Declaração de Estocolmo, tomou lugar a 
Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desen-
volvimento (ECO-92) que consolidou a proteção ao meio ambiente como essencial ao 
desfrute dos direitos humanos básicos. A Declaração resultante da ECO-92, no seu 
princípio 1°, seguindo esta tendência, afirma que “os seres humanos estão no centro 
das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Eles têm direito a uma vida 
saudável e produtiva em harmonia com a natureza.”

O próprio Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
de 1966, apesar de anterior à Declaração de Estocolmo, já evidenciava “a sua recepti-
vidade e abertura à tutela ecológica”33 ao abordar, em alguns dos artigos, a vinculação 
do direito ao meio ambiente como garantia a uma vida humana com dignidade e bem-
estar. 

Nesta esteira de consagração do direito ao meio ambiente no sistema interna-
cional, destaca-se, ainda a Conferência Mundial sobre os Direitos do Homem, de 
1993, que reafirmou o direito ao desenvolvimento dos povos de modo a satisfazer 

30 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos sistemas 
de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p 50.
31 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental Português e da União Européia. 
In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011.
32 CANÇADO TRINDADE, op. cit., p.43. 
33 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. Estudos sobre 
a Constituição, os Direitos Fundamentais e a Proteção do Ambiente. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2011. p. 48. 
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eqüitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento de gerações pre-
sentes e futuras.  

Constata-se que a vinculação dos direitos humanos e do direito ao meio am-
biente sadio e equilibrado contribui para a “evolução da internacionalização, com a 
globalização da proteção de ambos direitos referendados”34, concluindo que não há 
como se tutelar o direito humano à vida, sem salvaguardar o meio em que a vida se 
desenvolve. 

Bosselmann35 assegura que os direitos humanos e o meio ambiente estão in-
separavelmente interligados. Da mesma forma, sem a inclusão do meio ambiente, os 
direitos humanos correriam o perigo de perder sua função central, qual seja, a prote-
ção da vida humana, de seu bem-estar e de sua integridade.

Como parte de uma globalização da proteção ambiental e dos direitos huma-
nos, Medeiros aponta o “entendimento da interação desses dois direitos como repre-
sentantes do direito fundamental à vida”36, direito este que deve ser tutelado, diante do 
quadro de riscos ambientais, para atender ao padrão de dignidade assegurado no plano 
jurídico. Nas palavras de Cançado Trindade “a luta pela proteção do meio ambiente 
acaba se identificando em grande parte com a luta pela proteção dos direitos humanos, 
quando se tem em mente a melhoria das condições de vida.”37 

Assim, percebe-se que o direito ao meio ambiente emergiu de forma defini-
tiva no horizonte jurídico, especialmente no plano internacional, ao ser enquadrado 
entre os direitos humanos. Desde então, é possível verificar o crescimento de um mo-
vimento internacional de preservação e precaução em torno dos recursos ecológicos 
constatado pela normatização dos padrões ecológicos nas agendas políticas e jurídicas 
dos Estados. Na comunidade européia, por exemplo, há referência a um esverdear 
para conceituar o processo de introdução de preocupações ambientais nos tratados 
internacionais. Esta evolução gradual do processo de ecologização tem como expoen-
te o Ato Único Europeu “que, em 1987, atribui competências ambientais à Comunida-
de Européia”38 e o Tratado de Maastricht, de 1992, “que além de criar uma nova 
organização internacional regional na Europa, a União Européia”39, incorporou, no 
artigo 2° do já existente Tratado de Roma, o desenvolvimento sustentável. 

34 MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 46.
35 BOSSELMANN, Klaus. Direitos Humanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (Org.). Estado Socioambiental e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010. p. 91.
36 MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 45.
37 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos sistemas 
de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p.24.
38 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental Português e da União Européia. 
In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011. p.41.   
39 Ibid., p.41
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4.  a PositiVaçÃo do dirEito HuMano E 
FundaMEntal do MEio aMbiEntE 

Em harmonia com a ordem jurídica internacional, o Brasil além de ter sedia-
do a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, em 1992, ato conformador da Agenda 21, também é signatário de inúmeros40 
tratados e acordos que objetivam, prima facie, a conservação da biodiversidade e o 
uso racional dos ecossistemas. Tanto a Agenda 21 quanto a Declaração do Rio de Ja-
neiro contém elementos próprios ao direito internacional dos direitos humanos e do 
direito ambiental, visto que a proteção e o fortalecimento do meio ambiente são ques-
tões transfronteiriças e de importância capital que afetam o bem-estar dos povos.41 

Neste passo, os direitos humanos, indissociáveis do ideal de progresso eco-
nômico e social, muitas vezes, passam a ser internalizados pelos sistemas nacionais, 
como é o caso brasileiro, “seja como princípio predominante de nossas relações inter-
nacionais, como está no inciso II do artigo 4°, seja como mandamento expressamente 
admitido no §2 do artigo 5°, ambos da Constituição de 1988”42 criando obrigações 
legais aos Estados que ratificam os tratados internacionais. 

Ao mesmo tempo em que o meio ambiente era consagrado pelo direito inter-
nacional dos direitos humanos, a positivação da tutela do meio ambiente também 
ocorreu no plano constitucional brasileiro. A Carta Constitucional Brasileira, que por 
excelência sistematiza as normas fundamentais da organização do Estado, demonstrou 
desvelo com o meio ambiente ao reservar capítulo autônomo (art. 225 da Constituição 
Federal de 1988) para concretizar o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 
sendo direito de todos, erigindo-o ainda, à condição de bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida. Isto sem antes impor ao Estado e à coletividade o 
dever de proteção e preservação, em benefício das presentes e futuras gerações, desse 
direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual.

A Constituição, conforme preceitua Jorge Miranda, “é elemento conformado 
e elemento conformador de relações sociais, bem como resultado e fator de integração 
política.”43 Desta forma, a Constituição Federal de 1988, ao incorporar valores e op-
ções políticas relacionadas com os direitos fundamentais, inovou, especialmente, ao 
tratar do direito à proteção ao meio ambiente. Seja porque tal princípio descreve uma 
indispensável atuação do Estado, positiva ou negativa, seja também porque posiciona 
a coletividade como responsável e colaboradora em busca da preservação ecológica. 

40 Fernanda Medeiros cita que o Brasil aderiu já em 1946 à Convenção Internacional para a Regulamentação 
da Pesca da Baleia, em 1985 à Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, em 1992, à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica, em 1996, à Convenção Interamericana para a proteção das 
tartarugas marinhas, entre outros. Ver em MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: 
direito e dever fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 47.
41 CANÇADO TRINDADE, op. cit., p.43.
42 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental. Proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2007. p.59.
43 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009. p. 208. 
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Isto é, as normas constitucionais ambientais modificam o substrato normativo que 
circunda o funcionamento do Estado. Legitimam e facilitam a intervenção estatal, re-
gulatória ou não, em favor do ambiente.44

O tratamento jurídico do meio ambiente na atual Constituição demonstra a 
concepção holística e juridicamente autônoma deste macrobem45 elevado ao status de 
direito fundamental – em sentido formal e material – justificado em razão da “estrutu-
ra normativa do tipo constitucional, na medida em que o rol do artigo 5° (sede princi-
pal dos direitos e garantias fundamentais) por força do seu §2, não é exaustivo e, por 
último, “porquanto sendo uma extensão material do direito à vida, garantido no art. 5°, 
caput, reflexamente, recebe deste as bênçãos e aconchego”46 na perspectiva de que a 
garantia da qualidade do meio ambiente é instrumental, pois através dela o que se 
protege é um valor maior: a qualidade de vida. 47   

Com base nesta dimensão constitucional ecológica, “o processo histórico de 
afirmação de direitos humanos e fundamentais e da proteção da pessoa resultou na 
inserção da proteção ambiental no catálogo dos direitos fundamentais.”48

Como expressão do desenvolvimento da terceira fase dos direitos humanos, 
o meio ambiente, “em razão da sua essencialidade à dignidade da pessoa humana, pi-
lar de todo o sistema internacional de proteção dos direitos humanos”49 passa a ser 
concebido, à luz da perspectiva dos direitos socioambientais, como um direito social, 
reclamando o engajamento do Estado, de cunho defensivo ou prestacional, de modo a 
concretizar o caráter vital da qualidade ambiental. De tal sorte que a análise dos direi-
tos humanos e fundamentais do meio ambiente é necessária para “fazer a ligação entre 
tais direitos e os diferentes modelos de Estado, que representam sucessivas formas 
históricas da sua concretização.”50  

44 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. Meio ambiente e constituição: uma primeira 
abordagem. BDJur, Brasília, DF. p. 10. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/8702>. 
Acesso em 3 set. 2010.  
45 Esta expressão é utilizada pelo doutrinador Leite ao expressar que o artigo 225 da Constituição 
estabelece uma visão ampla de meio ambiente, não restringindo a realidade ambiental a mero conjunto de 
bens materiais  e também  por considerar que o meio ambiente deixa de ser visto com entidades singulares 
concretas que o compõem, passando a ser concebido como um bem abstrato de valor intrínseco. Ver em 
LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2011. p.161.  
46 BENJAMIN, Antônio Herman. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 4. ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 2011. p.122.
47 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 2. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 1995. 
48 SARLET, Ingo Wolfang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado Socioambiental e mínimo existencial 
(ecológico?): algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfang (Org.). Estado Socioambiental e Direitos 
Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.p.29.
49 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. Estudos sobre 
a Constituição, os Direitos Fundamentais e a Proteção do Ambiente. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2011. p.37.
50 SILVA, Vasco Pereira da. Verde Direito: o direito fundamental ao ambiente. In: DAIBERT, Arlindo 
(organizador). Direito Ambiental Comparado. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008. p.21.
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O Estado, após superar os ideais impostos pelo liberalismo e a fim de mino-
rar as injustiças e opressões econômicas que se desenvolveram a sombra deste mode-
lo, se incumbiu da tarefa de reestruturar a vida econômica e social desorganizada pela 
restrição dos fins estatais.51 Além do que lhe foi imposto, deve ser capaz de conjugar 
os valores fundamentais que emergem das relações sociais “a fim de promover a tute-
la da dignidade humana frente aos novos riscos ambientais e insegurança gerados pela 
sociedade tecnológica contemporânea.”52

Desta forma, um novo modelo de Estado emerge – um Estado Socioambien-
tal – agora como promotor de um conjunto de interações econômicas, sociais, cultu-
rais e ambientais, resultado da transição dos valores que exaltavam o individualismo 
e o liberalismo para um sistema de contraposição, de confronto e afronta que agregou 
uma nova postura “através da qual a fria avaliação econômica dos recursos ambientais 
perde sua primazia exclusivista e individualista.”53 Isto porque, ao se introduzir um 
viés democrático que pressupõem a ação conjunta do Estado e dos indivíduos, valori-
zando a manutenção das funções ecológicas, tende-se a promover o exercício da cida-
dania e a gerenciar a problemática ambiental de modo responsável e comprometido.

Conforme leciona José Afonso da Silva, o direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado é um campo que “se revela como social, na medida em que sua 
concreção importa prestação do Poder Público.”54 Além da determinação dos meios de 
atuação, impõe condutas preservacionistas a quantos possam direta ou indiretamente 
gerar danos ao meio ambiente.55 Desta forma, vislumbra-se que a Constituição obriga 
o Estado a atuar preventivamente, sem, contudo, se desligar das medidas repressivas, 
ao exigir a recuperação do meio ambiente degradado por atividades regulares, e espe-
cialmente ao sujeitar as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente a sanções, sem 
prejuízo da reparação dos danos causados.

Importante lembrar que Canotilho aponta que a objetificação do meio am-
biente, como tarefa do Estado, ocorreu nos países que promulgaram em suas Cartas 
Magnas, recentemente, a formalização do meio ambiente, caso no qual se enquadra a 
Constituição Brasileira.56 Trata-se da consideração do meio ambiente como uma tare-
fa dirigida ao Estado em cooperação com os demais entes públicos e os grupos da 
sociedade civil, que se traduz em normas-tarefas impositivas no sentido de não esta-
rem no âmbito de disposição do Poder Público decidir se os recursos naturais devem 

51 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2008. p. 786-787.
52 SARLET, op. cit., p.17. 
53 BENJAMIN, Antônio Herman. Meio Ambiente e Constituição: uma primeira abordagem. In: 
BENJAMIN, Antônio Herman (Org.). Anais do 6° Congresso Internacional de Direito Ambiental. São 
Paulo: IMESP, 2002, p.89-101.
54 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2008, p. 316.
55 Ibid., p. 848.
56 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos Sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 
2004. p.181.
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ou não ser defendidos. Isto é, impõem ao legislador e às outras entidades o dever de 
adotar medidas de atuação positiva ou omissiva adequadas à proteção do ambiente.57 

Concomitante à consagração constitucional do meio ambiente como tarefa 
estatal, o sistema jurídico brasileiro também atribuiu deveres de proteção ao Estado, 
vinculado a todas as esferas institucionais, impondo limites à “liberdade de conforma-
ção e adoção de medidas atinentes à tutela do ambiente.”58 O Estado interfere através 
do seu poder regulador e o seu dever de atuação está adstrito “na medida em que os 
efeitos fáticos de ações relevantes ao meio ambiente forem suficientemente prognos-
ticáveis e delas resultarem risco inadmissíveis para as futuras gerações.”59

Assim, vislumbra-se que o enfrentamento dos problemas ambientais, da er-
radicação da pobreza, do acesso aos direitos sociais básicos, objetivando o desenvol-
vimento humano e social de forma sustentável, constitui especial obrigação do Estado 
concebido por um modelo socioambiental, cumprindo papel ativo e promocional dos 
direitos humanos fundamentais. 

5. o dirEito aMbiEntal E o dEsEnVolViMEnto 
EConôMiCo: EM ruMo À sustEntabilidadE

Esta grave crise ambiental, atualmente percebida pela sociedade internacio-
nal, é devida a vários fatores, tais como a pressão demográfica, a pobreza, o cresci-
mento excessivo da atividade econômica, os quais contribuem para a degradação dos 
serviços ambientais, afetando a qualidade de vida. Carson expressa sua visão crítica 
acerca do fenômeno da degradação dos bens naturais ao ponderar que “a rapidez da 
mudança e a velocidade com que novas situações se criam acompanham o ritmo im-
petuoso e insensato do Homem, ao invés de acompanhar o passo deliberado da 
natureza.”60 

Isto se deve à adoção do modelo de desenvolvimento capitalista, propagador 
de estilo de vida desconforme aos meios ecológicos, voltado, tão somente para o au-
mento do crescimento econômico sem assegurar o acesso equitativo à distribuição da 
riqueza à população. E os países subdesenvolvidos são os mais diretamente afetados. 
Suas estruturas econômicas, diferentemente dos países de primeiro mundo, apresen-
tam pouco avanço em termos de inovação tecnológica ou até do próprio sistema eco-
nômico, pois nos países mais ricos se concentra apenas 20% da população mundial 
que se apropriam de 86% do consumo privado, enquanto que os 20% mais pobres da 

57 Ibid., p. 182. 
58 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 Editora, 2010.p.17.
59 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 Editora, 2010. p.47 .
60 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. 2. ed. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1962. p. 16.
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população mundial apropriam menos de 2% do consumo total privado.61 Todas estas 
complexas e imprecisas interações entre os fluxos econômicos e os serviços ecossistê-
micos, prescindem de atos de ingerência estatal que estabeleçam “condições de esta-
bilidade ecológica e econômica sustentáveis.”62

A Conferência Internacional de Direitos Humanos de 1968 já expressava no 
seu artigo 12 que a “crescente disparidade entre os países economicamente desenvol-
vidos e os países em desenvolvimento impedia a realização dos direitos humanos na 
comunidade internacional” e o artigo 13 assegurava que “a consecução de um pro-
gresso duradouro na aplicação dos direitos humanos dependia de boas e eficazes polí-
ticas nacionais e internacionais de desenvolvimento econômico e social.”

Neste cenário, em 1974, o estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica 
Internacional contribui enormemente para a compreensão do processo de subdesen-
volvimento dos países, no sentido de que o subdesenvolvimento passou a ser concebi-
do não só como uma “etapa histórica” pela qual, todos os países que almejavam o 
crescimento, deveriam passar. Entre os documentos originados desta conferência63, 
está a Declaração sobre o Estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica Interna-
cional que estabeleceu o objetivo da cooperação internacional e reconheceu que “a 
disparidade entre os países desenvolvidos e os países emergentes continuava aumen-
tando, em um mundo regido por um sistema que favorece a desigualdade.”64

Desta forma, a caracterização de um direito humano ao desenvolvimento, em 
1986, foi pautada a partir da “necessidade do estabelecimento de medidas que garan-
tissem o desenvolvimento econômico e uma justa e equitativa distribuição de 
riquezas.”65 

Assim, é inegável que a comunidade internacional presencia a uma situação 
de subdesenvolvimento e pobreza que se acrescem aos problemas ambientais e, sem 
dúvida alguma, supõe a negação da efetivação dos direitos humanos mais fundamen-
tais para a maior parte do gênero humano. No entanto, a vinculação do direito ao de-
senvolvimento e do direito ao meio ambiente sadio têm emergido no reconhecimento 
do princípio do desenvolvimento sustentável, pioneiramente abordado no Relatório de 
Brundtland, o qual estabelece que a promoção do desenvolvimento deve estar orienta-

61  Disponível em:< http://www.cefetsp.br/edu/eso/introducaoglob.html>. Acesso em 10 de ago. 2011. 
62 SILVA, Solange Teles da. Desenvolvimento Sustentável e Florestas, Reflexões Iniciais. In: PIOVESAN, 
Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (coord.). Direito ao Desenvolvimento. Belo Horizonte: Editora 
Forum, 2010. p.397. 
63 O Programa de Ação e a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados denunciavam a forma 
como os países desenvolvidos conduziam o modelo de produção capitalista que favorecia os países 
desenvolvidos, ao propiciar a repartição desigual do progresso técnico e do trabalho. Conforme VARELLA, 
Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental. Editora Del Rey, 2004. p.14.
64 GÓMEZ ISA, Felipe. El derecho al desarrollo como derecho humano en el âmbito jurídico internacional. 
Serie Derechos Humanos, vol. 3, Bilbao, Spain: Universidad de Deusto, 1995. p.29.
65 SOARES, Inês Virgínia Prado. Direito ao Desenvolvimento e Justiça de Transição – Conexões e Alguns 
Dilemas. In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (coord.). Direito ao Desenvolvimento. 
Belo Horizonte: Editora Forum, 2010. p.463.



da para atender as demandas da geração atual sem comprometer a capacidade das fu-
turas gerações de responderem às suas próprias necessidades.    

A questão do desenvolvimento sustentável e da qualidade ambiental, tam-
bém para as futuras gerações, exige “restrições das atividades econômicas, conside-
rando as necessidades da preservação do ecossistema e, assim, uma maior reverência 
pela natureza e distanciamento da visão antropocêntrica radical.”66 

A jurisprudência brasileira, neste mesmo sentido, reconhece tal mandamento 
nuclear do sistema jurídico que coaduna o desenvolvimento humano e social por meio 
do princípio do desenvolvimento sustentável, que “além de impregnado de caráter 
eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos inter-
nacionais assumidos pelo Estado Brasileiro e representa fator de obtenção do justo 
equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia.”67

Na verdade, a sociedade se encontra diante de um caso de pura economia: 
prosperidade e o bem-estar não serão possíveis sem a preservação do acesso aos recur-
sos básicos e serviços ecológicos que sustentam a economia e toda a vida. 

Para tanto, a sociedade, a fim de atingir níveis sustentáveis, deve apreender a 
resistir às provocações do mercado, buscando os possíveis e necessários pontos de 
contato, circuitos esses que podem cooperar para o desenvolvimento comum dos po-
vos. Com efeito, considera-se como ponto de partida a adoção de um padrão de racio-
nalidade ecológica dos direitos humanos, enquadrado em um contexto de valores 
coletivos, pondo-se em causa o utilitarismo subjacente em detrimento da racionalida-
de econômica dos direitos humanos, o qual favorece valores individuais e materiais.68 
Molinaro69 corrobora da compreensão de que a sociedade necessita estar sedimentada 
em uma ética dos direitos humanos que seja capaz de substituir o ideal materialista 
que hoje domina o sistema econômico. 

O desafio político está em demonstrar que esta não é uma “verdade 
inconveniente”70 para ser resistida, mas uma questão crítica que exige uma ação cora-
josa do auto-interesse direto de nações. Assim, a comunidade internacional, como um 
todo, assume a obrigação de proporcionar o desenvolvimento sustentável como “um 

66 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo et al (org.). Direito ambiental na Sociedade de 
Risco. 2. ed, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 55.
67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI 3540 
MC/DF. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em 01 set. 2005. Disponível em:<www.stf.jus.br>. Acesso 
em 12 ago. 2010.  
68 BOSSELMANN, Klaus. Direitos Humanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (Org.). Estado Socioambiental e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010. p. 74.
69 MOLINARO, Carlos Alberto. Medio ambiente, flujos económicos socioambientales y huella ecológica: 
injusticia, humillación y diferencia. In: Miguel Ángel Preno Linera; Ingo Wolfgang Sarlet. (Org.). Los 
Derechos Sociales como Instrumento de Emancipación. 1 ed. Pamplona/Espanha: Editorial Aranzadi SA, 
2010, v. 01, p. 169-190.
70 Global Footprint Network. Ecological Footprint Atlas 2009. Global Footprint network, research and 
standards department, published in November 2009, Oakland, California, United States of America. p.5. 
Disponível em:<http://www.footprintnetwork.org>. Acesso em 04 de novembro de 2010.



meio de quebrar este ciclo de pobreza e degradação ambiental, e de fortalecer as capa-
cidades dos países em desenvolvimento para a proteção ambiental.”71 

Salienta-se que uma definição completa de desenvolvimento econômico en-
volve, além da melhoria de indicadores econômicos e sociais, a questão da preserva-
ção do meio ambiente, pois com o tempo, o crescimento econômico tende a esgotar os 
recursos produtivos escassos através de sua utilização indiscriminada. É prova disto 
os índices sociais e ambientais desfavoráveis dos países em desenvolvimento, quando 
comparados com os mesmo índices dos países de primeiro mundo. José Afonso da 
Silva oportunamente averba que o “desenvolvimento econômico consiste na aplicação 
direta de toda a tecnologia gerada pelo homem no sentido de criar formas de substituir 
o que é oferecido pela natureza, com vista, no mais das vezes, à obtenção de lucro.”72 

O propósito que embasa a consecução para um meio ambiente preservado 
junto com o crescimento econômico também agrega a consolidação da solidariedade 
internacional. Os povos componentes das Nações Unidas se declararam dispostos a 
“promover o progresso econômico e a elevar o nível de vida dentro de um conceito 
mais amplo de liberdade, vislumbrando um mecanismo internacional para promover 
o progresso socioeconômico de todos os povos.”73 Ademais, Sarlet e Fensterseifer 
incluem a “proteção ambiental no rol dos direitos fundamentais do ser humano”74 por 
estar alinhada ao ideal constitucional da solidariedade entendida como a expressão da 
“necessidade fundamental de coexistência (e cooperação) do ser humano em um meio 
social”75 e, sob o viés internacional, “projeta-se também em face dos habitantes de 
outras nações, das futuras gerações.”76    

Se não pensada dentro do viés de promoção de sustentabilidade, as ativida-
des econômicas e os modelos de consumo exacerbados serão taxados de obstáculos 
para o desenvolvimento sustentável. Isto é, tanto sob o viés da limitação dos recursos 
naturais, quanto pelo da degradação ambiental, a persistência no crescimento econô-
mico fundamentado nos ideais individualistas não é mais uma opção para a sociedade. 
Isso conduz à compreensão de que “a ambição de ampliar a produtividade não se co-
aduna com a diversidade da natureza e com seu processo de regeneração, seja em uma 
visão ecocêntrica, seja em uma visão antropocêntrica”77

71 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos sistemas 
de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p.166.
72 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 2. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 1995, passim.
73 GÓMEZ ISA, Felipe. El derecho al desarrollo como derecho humano en el âmbito jurídico internacional. 
Serie Derechos Humanos, vol. 3, Bilbao, Spain: Universidad de Deusto, 1995. p.20.
74 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 Editora, 2010.p. 35.
75 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. Estudos sobre 
a Constituição, os Direitos Fundamentais e a Proteção do Ambiente. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2011. p.45.
76 Ibid., p.45. 
77 FARIAS, Paulo José Leite. A Dimensão Econômica do Meio Ambiente. A riqueza dos recursos naturais 
como direito do homem presente e futuro. Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 45 n. 180 out./dez. 
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Ao contrário dos economistas, cujos modelos não fornecem nenhuma barrei-
ra ao crescimento econômico, os ecologistas estão acostumados com a idéia de limi-
tes.78 Dentro da perspectiva ecológica, a sustentabilidade compreende o 
estabelecimento de limites nos níveis do consumo e da pressão demográfica popula-
cional. O homem deve proteger o meio ambiente não só para tutelar a capacidade de 
aproveitamento deste, a fim de satisfazer necessidades individuais, sob uma visão 
antropocêntrica, como criaturas consumidoras. Deve, também, pensar na capacidade 
funcional do patrimônio natural, para se manter o equilíbrio ecológico, independente 
do benefício direto e instantâneo que advenha ao homem.79

6. ConsidEraçÕEs Finais  

6.1. Do reconhecimento do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado 
decorre imediata incidência sobre as relações humanas e constitui um passo importan-
te no processo de sua efetivação, de tal forma que a humanidade não só se identifique 
como parte integrante da natureza, mas como titular de deveres em conjunto com o 
poder estatal.  

6.2. A consideração do meio ambiente como direito do homem revela uma 
nova postura que a comunidade precisa adotar perante os desafios impostos pela or-
dem econômica nacional e internacional.

6.3. Desta feita, os problemas ambientais demarcados por sua dimensão co-
letiva implicam, ademais, a assunção de novas tarefas por parte dos poderes estatais 
de modo a assegurar a efetivação do direito humano e fundamental à qualidade de 
vida. Um Estado Socioambiental e Democrático de Direito, alicerçado no compromis-
so com o desenvolvimento sustentável, deve então apontar para a promoção do pro-
gresso cultural e socioeconômico dos povos, em sua integralidade, pois a contaminação 
não obedece a fronteiras geográficas. 

6.4. Identifica-se que o ideal da sustentabilidade possivelmente poderá ser 
conseguido mediante a atuação proativa e reguladora do Estado, impondo os procedi-
mentos e as medidas que tenham por objeto a proteção dos recursos naturais (renová-
veis e não renováveis) e aliada ao efetivo assecuramento dos direitos do homem.

2008. p.129.
78 HARRIS, Jonathan M. Basic Principles of Sustainable Development. Global Development and 
Environment Institute. Working Paper 2000-2004. Tufts University. June 2000. p.11. Disponível em: 
<http://notendur.hi.is/~bdavids/UAU101/Readings/Harris_2000_Sustainable_development.pdf>. Acesso 
em 30 jul. 2010.
79 LEITE, José Rubens Morato Leite; AYALA, Patryck de Araújo et al (org.). Direito ambiental na 
Sociedade de Risco. 2. Ed, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 57.
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6.5. Assim, enfrentar os desafios que permeiam a ponderada harmonia entre 
as relações sociais dos seres humanos e a natureza representa um fator preponderante 
para a consagração do direito humano ao meio ambiente, contribuindo para o bem-
estar da coletividade em todas as dimensões do seu entorno.    
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a CrISe de IdentIdade do 
federalISmo braSIleIro naS 

QueStÕeS ambIentaIS –  análISe 
daS alteraçÕeS traZIdaS Pela leI 

ComPlementar 140 de 2011.

MARCUS DE ALMEIDA LIMA
PÓS-GRADUANDO EM DIREITO DA CIDADE 

PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Enquanto a comunidade ambientalista discute calorosamente as mudanças 
propostas ao Código Florestal, em especial, a questão da anistia aos degradadores das 
décadas passados e a faixa marginal ideal de proteção dos rios, o Congresso Nacional 
editou lei complementar que certamente afetará a proteção ambiental no país, talvez 
de forma mais significativa.  Trata-se da Lei Complementar nº 140, que, com 23 anos 
de atraso, veio para  estabelecer as tão esperadas “normas de cooperação” entre União, 
Estados e Municípios para a proteção do meio ambiente através do exercício do seu 
poder de polícia, em todo o país.

Antes da norma ser sancionada pela presidenta Dilma, entrando em vigor no 
último dia 8 de dezembro, as regras que prevaleciam para a fiscalização e o licencia-
mento ambiental eram a da chamada “competência comum”, prevista no Artigo 23 da 
Constituição Federal.  Em outras palavras, sob a ótica constitucional a responsabilida-
de pela proteção do meio ambiente era igual para todos os órgãos ambientais - fede-
rais, estaduais e municipais – sem distinção.  

A partir de 8 de dezembro passado, já não é mais assim.  Algumas mudanças 
importantes trazidas pela Lei Complementar alteram de forma significativa as regras 
de competência para licenciamento e fiscalização, para o bem ou para o mal.

Este trabalho pretende analisar essas mudanças, a partir do modelo de fede-
ralismo cooperativo adotado pelo legislador constituinte pátrio, e diante do cenário 
atual de estrutura dos órgãos ambientais dos diversos entes federativos,  bem como as 
possíveis consequências, positivas ou negativas, na capacidade desses órgãos de pro-
teção ambiental de exercerem essas atribuições de forma eficaz. 
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1.  o ModElo brasilEiro dE FEdEralisMo 
CooPEratiVo

Ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, onde houve um movimen-
to no sentido da centralização, caracterizando o que André Luis Borges Netto1 classi-
ficou como “federalismo por agregação”, onde Estados independentes tomaram a 
iniciativa de abrir mão de uma parte de sua autonomia buscando a força do conjunto, 
no modelo federativo pátrio, o movimento foi inverso.  

Na época do Império, o Estado era unitário, dividido em províncias sem au-
tonomia política.  Com o fim da monarquia e a proclamação da República, houve uma 
preocupação por parte dos Republicanos em dissolver esse sistema centralizador, ado-
tando então, através da Constituição promulgada em 24 de fevereiro de 1891, já no seu 
art. 1º, a República Federativa como forma de governo, e transformado as províncias 
em Estados, com um determinado grau de autonomia política e administrativa, dele-
gando a estes uma parcela de competências, numa direção oposta ao do “federalismo 
por agregação”, constituindo-se dessa forma, e assim classificado pelo citado autor, 
como um “federalismo por segregação”.  

A opção inicial pela descentralização do poder, na história do federalismo 
pátrio, não prevaleceu, entretanto ao longo da história republicana de nosso país, ao 
analisarmos as constituições seguintes à de 1891, até a presente.  Embora a delegação 
de competências do poder central para os entes mais próximos do cidadão seja a tôni-
ca do federalismo cooperativo, a partir da idéia básica do Princípio da Subsisidarieda-
de, nem sempre os representantes do poder central estiveram dispostos à abrir mão 
dessa centralização de poder em nome de uma maior autonomia dos poderes Estaduais 
ou Municipais.    Exemplo disso, é a pouca disposição do legislador federal em au-
mentar o repasse de verbas federais, de forma proporcional ao repasse de atribuições 
legais,  aos entes de federativos descentralizados, e dessa forma gerando uma descen-
tralização meramente formal.

Sobre esse tema, de forma muito oportuna se posicionou o Prof. Bessa Antu-
nes2:

“não há como se falar em federalismo democrático sem uma justa repartição 
das receitas tributárias.  Ente federado que não possua receita não é capaz de 
suportar os encargos que  a Constituição Federal lhe atribui e, assim, é dotada 
de autonomia puramente nominal”.

 Apenas para demonstrar a absoluta compatibilidade entre essa tese 
com a realidade prática atual, cabe citar recente matéria publicada no jornal O Globo3 

1  BORGES NETTO, André Luiz. Competências legislativas dos estados membros. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999 (p. 114)
2  ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e Competências Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007. (p. 34-35)
3  DUARTE, Alessandra. e  Jornal O GLOBO. Cidades à Beira da Falência. Jornal O GLOBO, Ano 
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que em sua chamada de capa afirma  que “mais de 80% das cidades do país não se 
sustentam”.    A reportagem apresenta um estudo da Federação das Indústrias do Esta-
do do Rio de Janeiro (FIRJAN) sobre gestão fiscal municipal e que conclui de forma 
embasada em dados reais e atuais que mesmo os municípios que demonstram ter uma 
boa gestão fiscal não conseguem atender eficientemente a população com os serviços 
de sua competência como saneamento, educação básica, etc.  De acordo com a pesqui-
sa, apenas 83 prefeituras entre os 5.565 existentes consegue pagar a folha  de pessoal 
com dinheiro próprio.  Na matéria citada, o secretário-geral da Associação Brasileira 
de Municípios revela que “de toda a receita arrecadada no Brasil hoje, de 60% a 65% 
são da União; de 20% a 25%, dos Estados; e apenas de 17% a 19% dos municípios”.  
Com base nessa “má distribuição de recursos”, o secretário-geral entende que “após a 
Constituição de 1988, os municípios ganharam mais responsabilidades em Saúde e 
Educação, e até por isso houve mais gastos com pessoal”.

1.1  a CrisE dE idEntidadE do FEdEralisMo 
brasilEiro

Analisando-se esses movimentos pendulares do processo de consolidação 
desse federalismo cooperativo, pelo menos na temática da proteção ambiental, é pos-
sível traçar um diagnóstico que nos leva a confirmar a existência do que poderíamos 
chamar de “crise de identidade” do federalismo pátrio.

Exemplo típico desse movimento de descentralização, seguida de uma volta 
à centralização de poderes pode ser encontrado no tocante à atribuição de competên-
cias para o licenciamento ambiental.

 A lei 6.938/81, que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro, pela pri-
meira vez na história uma política nacional de proteção do meio ambiente, trazia para 
o contexto dos Estados, prioritariamente, a competência para licenciar as atividades 
potencialmente poluidoras4, restando para o IBAMA uma competência apenas suple-
tiva, e em alguns casos de exceção.  Este espírito “descentralizador” do legislador 
ordinário duraria apenas 8 anos, já que em 1989, uma legislação alteradora traria de 
volta para a competência do poder central, uma parte das competências anteriormente 
delegadas ao ente estadual.5

LXXXVII, Edição nº 28.713, 18 de março de 2012, p. 3-4.
4  O artigo 10º da Lei n. 6.938/81, de 31 de agosto de 1981, em seu texto original assim estabelecia: 
“A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras 
de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual 
competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”.
5  A partir da vigência da Lei 7.804/89, que alterou a Política Nacional de Meio Ambiente, o artigo 10 da 
PNMA passou a vigorar com o seguinte texto: “A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 
prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
- SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 
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Independente da crítica quanto ao mérito da alteração, não há como negar 
que o legislador federal voltou atrás na postura descentralizadora adotada em 1981, 
quando da edição da Lei 6.938/81. Considerando-se que esse movimento na direção 
da contrária ao da descentralização proposta pela Constituição de 1988,  quando o 
legislador-constituinte teria estabelecido a regra da competência comum para a prote-
ção do meio ambiente, através do Artigo 23, fica mais evidente ainda, esse sintoma de 
“cris de identidade” do federalismo.

Segue esse mesmo raciocínio, o Prof .Bessa Antunes6, quando conclui que a 
Lei 7.804/89 ampliava o escopo da competência federal, em detrimento da competên-
cia originalmente do ente estadual: “criou-se uma contradição: a lei do regime demo-
crático era mais centralizadora do que a da ditadura”.

2.  a distribuiçÃo dE CoMPEtênCias Para 
ProtEçÃo do MEio aMbiEntE, a Partir da 
C.F. dE 1988

No tocante à repartição de competências materiais para proteção do meio 
ambiente, quis o legislador constituinte de 1988 que estas fossem distribuídas igual-
mente entre União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dessa forma dispôs 
através do Artigo 23 da C.F. Nesse momento, agiu de forma nitidamente descentrali-
zadora, provavelmente diante do entendimento que, sendo a defesa e preservação do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma obrigação imposta pela mesma carta 
magna ao poder público, conforme estabelecido no Artigo 2257 indistintamente, não 
poderia ser essa distribuição de competências compartimentalizada.  Mesmo assim, 
determinou através do parágrafo único do citado artigo que o legislador ordinário 
criasse posteriormente por meio de lei completar,  “normas para a cooperação entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”.8

Considerando que apenas em 2011, por meio da Lei Complementar nº 140, o 
legislador fixou essas “normas para cooperação”, foi necessário ao longo desse perío-
do de 23 anos, durante o qual atividades potencialmente poluidoras, ou utilizadoras de 
recursos naturais necessitavam ser analisadas e eventualmente licenciadas, foi  neces-
sário que o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) - órgão técnico, cole-
giado e sem a atribuição legal para tal - estabelecesse regras básicas para definição de 
competências para o licenciamento ambiental.  Regras essas que foram instituídas por 

caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”.
6  Ob. cit. (p. 138)
7  BRASIL. Constituição Federal. Artigo 225: “Todos tem 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.”
8  BRASIL. Constituição Federal. Artigo 23, parágafo único.
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meio da Resolução 237 do citado Conselho, e ainda que severamente contestadas por 
sua inconstitucionalidade, passaram a valer efetivamente.

Por meio dessa Resolução, o CONAMA estabelecia como critério principal 
para definição da competência para o licenciamento, a abrangência do impacto am-
biental direto.  Tome-se como exemplo dessa intenção, o texto do Artigo 5º da Reso-
lução citada, em seu inciso III:

“Art. 5º  Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 
licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:
(...)
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de 
um ou mais Municípios;
 
Diante desse critério, uma atividade potencialmente poluidora que potencial-

mente pudesse impactar o meio ambiente de forma a extrapolar os limites do municí-
pio, com base no que dispunha aquela Resolução, não poderia ser licenciada no 
âmbito do município onde estivesse instalada, uma vez que excluiría totalmente do 
município vizinho impactado o poder de decisão quanto ao licenciamento ou não da-
quela atividade.   Nesses casos então, o licenciamento ambiental passaria a ser de 
competência do Estado onde estivessem inseridos os municípios. 

Seguindo-se o mesmo critério, atividades cujo impacto ambiental direto ul-
trapassassem os limites de um Estado, somente poderiam ser licenciadas em âmbito 
Federal (Artigo 4º, inc. III).

Sobre o tema da usurpação de atribuições por parte dos órgãos federais, em 
nome dessa competência “supletiva”, manifestou-se Paulo de Bessa Antunes9:

 
“A atividade supletiva limita-se a atender aspectos secundários do processo de 
licenciamento. Entende-se, igualmente, como atividade supletiva, a atividade 
complementar ao processo de licenciamento.  Não pode, contudo, o órgão 
federal discordar da licença concedida pelo órgão estadual e, na vigência desta, 
embargar obras, etc. “

 Respeitou a citada Resolução outros critérios estabelecidos pela Po-
lítica Nacional de Meio Ambiente, com as suas alterações promovidas pela Lei 
7.804/89, porém, fazendo jus à elevação dos municípios à categoria de entes federati-
vos pela Constituição Federal de 1988, e à inclusão destes entes como responsáveis 
igualmente aos demais entes pela proteção do meio ambiente (Artigo 23 da C.F.), ao 
reservar para os municípios uma parcela de competência para o licenciamento de ati-
vidades potencialmente poluidoras.  Criava o CONAMA naquela oportunidade o con-

9  
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ceito de “impacto ambiental local”10.  Porém, sem defini-lo, deixou margem para 
inúmeros conflitos positivos de competência que acabaram gerando novas demandas 
para o poder judiciário.

A despeito das regras criadas, em um momento inicial era possível perceber 
a tendência centralizadora dos órgãos federais, que invariavelmente imbuíam-se do 
poder de intervir sobre licenciamentos promovidos por órgãos ambientais estaduais 
ou municipais.

3.  os ProblEMas da aPliCaçÃo do PrinCÍPio 
da PrEdoMinÂnCia do intErEssE loCal na 
ProtEçÃo do MEio aMbiEntE

O conceito de “interesse local” é da maior relevância para a definição do 
papel dos municípios na proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O Princípio da Subsidiariedade, que tem origem na doutrina católica medie-
val, e baseava-se na ideia de que os assuntos que possam ser resolvidos no âmbito da 
família, não deve sofrer interferência do Estado, tem sido cada vez mais utilizado 
como fundamento para a descentralização das tarefas estatais aos entes “inferiores”.    
De fato, é possível conceber que a maioria dos problemas da sociedade são mais facil-
mente identificáveis pelos entes mais próximos do cidadão, o que na realidade brasi-
leira traduz-se como sendo os municípios.

Ocorre que nas questões ambientais o interesse predominante nem sempre se 
restringe ao âmbito da municipalidade.

O exercício das competências municipais na proteção do meio ambiente, 
tanto no que concerne à atuação legislativa, quanto no tocante às competências mate-
riais, está intrinsicamente conectado com a difícil tarefa de delimitar o interesse local.  
É fato notório que as questões ambientais não respeitam barreiras territoriais.   A po-
luição atmosférica, por exemplo, não pode ser contida no espaço territorial de um 
município ficando à mercê das condições de vento, clima e pressão atmosférica, sobre 
as quais o homem ainda não tem controle.

Diante dessa realidade tecnicamente incontestável, torna-se difícil estabele-
cer que a concessão de licença para operação de atividade cujo processo produtivo 
envolva a emissão de gases poluentes na atmosfera, independente do porte da ativida-
de, seja um assunto de interesse predominantemente local.  O mesmo pode ser dito 
com relação à atividades que potencialmente possam contaminar recursos hídricos.

Outro problema da aplicação do Princípio da Subsidiariedade na atribuição 
de competências para o exercício do poder de polícia ambiental encontra-se justamen-
te na proximidade entre o agente da administração pública municipal e o administra-

10  BRASIL.  CONAMA. Resolução 237/97. Artigo 6º: “Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os 
órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental 
de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo 
Estado por instrumento legal ou convênio”
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do. Essa relação normalmente é carregada com componentes políticos mais 
comprometedores do que na relação entre o administrado e o órgão ambiental estadu-
al. Essa distância aumenta mais ainda com relação ao órgão federal.  Ora, a dificulda-
de para um Secretário Municipal de Meio Ambiente, de licenciar uma atividade que 
venha a ser pretendida por um empresário que porventura mantenha alguma relação 
de amizade, ou mesmo política com o prefeito da cidade, é sempre muito maior do que 
para um diretor de órgão ambiental estadual.

Andreas J. Krell11, por exemplo, defende a necessidade de órgãos estaduais e 
federais “conduzirem as medidas locais”, por meio de uma “graduação de prioridades 
a serem realizadas em um nível superior que considere as diferentes condições e ne-
cessidades ecológicas nos espaços estruturais de cada região”, de forma que os pode-
res locais de decisão sejam menos influenciados pelo que o autor chama de “coligações 
ocasionais de interesses”.

 Uma questão que deve ser considerada antes que se pretenda aplicar de for-
ma indiscriminada o conceito da melhor aptidão dos poderes locais para atuar na pro-
teção ambiental diz respeito ao constante apelo da geração de emprego por parte das 
atividades econômicas.  É bastante comum apelar-se para o benefício social gerado 
pela abertura de novas frentes de trabalho,  junto a um governo municipal, principal-
mente ao se considerar o retorno político traduzido em mais votos, quando uma nova 
indústria ou empresa prestadora de serviços se instala no território do município.  In-
centivos fiscais de toda a natureza são oferecidos, diante de uma concorrência cada 
vez mais acirrada entre municípios pela atração de investimentos.  Compatibilizar 
esse interesse com a preservação dos recursos naturais é tarefa necessária ao interesse 
da manutenção da qualidade de vida não apenas dos habitantes do município em ques-
tão mas até dos municípios vizinhos, senão do Estado onde estejam inseridos.  E como 
garantir essa sustentabilidade da região como um todo, se a decisão quanto ao licen-
ciamento ou não da atividade ficar a cargo apenas do município onde a mesma preten-
da se instalar?

No entendimento de KRELL12, a tendência é que “as indústrias que conside-
ram as normas ambientais de uma cidade como demasiadamente restritivas simples-
mente resolvem instalar-se no município vizinho”, de onde, segundo o citado autor, 
“os agentes ecologicamente perniciosos muitas vezes acabam frequentemente retor-
nando através do ar ou da mesma bacia hidrográfica”.

Talvez outros temas das políticas públicas possam ser conduzidas de forma 
bem mais eficiente e racional no âmbito local, como no caso da temática dos transpor-
tes públicos, da mobilidade urbana, e talvez da educação até um determinado nível.  
No caso da proteção ambiental, através do licenciamento de atividades talvez o mes-
mo não seja verdadeiro.

11  KRELL, Andreas. J. Autonomia Municipal e Proteção Ambiental: Critérios para definição das 
competências legislativas e das políticas locais, in KRELL, Andreas J. (org.), Aplicação do Direito 
Ambiental no Estado Federativo,  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. (p. 149) 
12  Ob. cit. (p. 150)
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4.  as Mudanças traZidas PEla lEi 
CoMPlEMEntar 140 no toCantE À 
rEPartiçÃo dE CoMPEtênCias aMbiEntais

Após 23 anos de espera pelas “normas para a cooperação” entre os entes fe-
derativos na proteção do meio ambiente, a solução encontrada pelo governo central 
federal, e aprovada pelo Congresso Nacional foi normatizada por meio da Lei Com-
plementar 140, promulgada em 8 de dezembro de 2011.

Essas normas trouxeram algumas mudanças significativas em alguns aspec-
tos, enquanto em outros apenas legitimou as Resoluções do CONAMA e legislações 
infra-constitucionais sobre o tema.  Surpreendentemente para alguns, mas não para 
todos, a “crise de identidade” se mantém.  O dilema entre manter o controle nas mãos 
do poder central, ou “descentralizar” fica nítido entre os seus artigos.

4.1  dos noVos CritÉrios Para atribuiçÃo 
dE CoMPEtênCia Para o liCEnCiaMEnto 
aMbiEntal 

Considerando os problemas de legitimidade das regras de distribuição de 
competências para o licenciamento ambiental definidas por meio de uma Resolução 
do CONAMA (Resolução 237/97), frequentemente questionada pela sua inconstitu-
cionalidade, uma das tarefas mais importantes do legislador na confecção da Lei 
Complementar 140, era justamente o estabelecimento de regras para esse importante 
instrumento de comando e controle da preservação ambiental.

Quis o legislador, nesse aspecto, que o poder de decisão ficasse nas mãos de 
uma “Comissão Tripartite Nacional”13 formada, paritariamente, por representantes 
dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
De acordo com o Artigo 7º, inciso XIV, alínea “h” da citada LC, bastará um Decreto 
Federal, “a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional” para que se deter-
mine a tipologia de atividades que deverão ser licenciadas pelo órgão ambiental fede-
ral.  Nenhuma referência é feita à abrangência do impacto direto da atividade em 
questão, em relação ao território atingido. 

Há de se questionar, pelo menos, até que ponto essa “força centralizadora” 
identificada pelos autores ora citados, entre outros, não se manifestará por meio da 
nova comissão criada, definindo um espectro cada vez maior de tipologias que estarão 
sob a tutela dos órgãos de licenciamento federais.

Com relação ao licenciamento municipal, a nova Lei Complementar simples-
mente retirou totalmente a autonomia dos municípios, talvez levando em consideração 
a situação precária, e as dificuldades também já mencionadas no presente trabalho 
quanto à aplicação do princípio da subsidiariedade nas questões da proteção ambiental.

13  BRASIL. Lei Complementar nº 140 de 8 de dezembro de 2011. Artigo 4º, § 2º



De acordo com o Artigo 9º da LC-14014, mantém-se a ideia do licenciamento 
municipal para as atividades que “possam ou causem impacto ambiental de âmbito 
local”, o que já era preconizado pela Resolução 237/97 do CONAMA, porém, reser-
va-se aos Estados, por meio dos respectivos Conselhos de Meio Ambiente, o poder de 
decidir quais as tipologias que serão consideradas como sendo as causadoras de “im-
pacto ambiental de âmbito local”.   Não há mais poder de decisão do município quan-
to à quais atividades poderão licenciar de forma autônoma, devendo os mesmos 
aguardarem a decisão desses Conselhos.

4.2  do atrElaMEnto da CoMPEtênCia 
FisCaliZatÓria À CoMPEtênCia Para 
liCEnCiaMEnto

Ainda que tenha deixado expressamente garantida a obrigação de todos os 
entes federativos no atendimento inicial de ocorrências ambientais15, a LC estabeleceu  
o atrelamento da competência para “lavrar auto de infração ambiental e instaurar pro-
cesso administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental” à competên-
cia para o licenciamento da atividade em questão.

Tal medida, ainda que venha a resolver conflitos recorrentes na atividade 
fiscalizatória, poderá servir como desestímulo para a atuação eficiente do órgão am-
biental que não detenha a competência para o licenciamento.  Isso em decorrência da 
impossibilidade deste não poder se “ressarcir” dos custos com o efetivo exercício de 
seu poder de polícia, através do pagamento das multas.  Esse desestímulo será sentido 
principalmente pelos municípios diante do quadro já existente de distribuição injusta 
de recursos fiscais que prevalece na federação.

5. ConClusÕEs

O modelo federativo brasileiro passa por uma crise de identidade.  Ao longo 
do processo legislativo das últimas décadas, percebem-se oscilações entre delegar po-
deres aos municípios e retirar. No tocante à legislação ambiental em especial, essa 
crise é de fácil percepção.  Basta citar como exemplo a questão do licenciamento am-
biental, amplamente abordada nesse trabalho.  A PNMA dava alguns poderes restritos 
ao município, a Resolução CONAMA ampliou um pouco esse espaço, e a recém-

14  Lei Complementar nº 140/2011, Artigo 9º, inciso XIV - observadas as atribuições dos demais entes 
federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou 
empreendimentos: a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia 
definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, 
potencial poluidor e natureza da atividade; ou (…)
15  Lei Complementar nº 140/2011, Artigo 17 § 2o : Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação 
da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para 
evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências 
cabíveis. 
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editada Lei Complementar veio a retirar de volta algumas das competências anterior-
mente concedidas. 

O grande problema da definição do que seria o “interesse local” para efeito 
da atuação dos órgãos municipais de proteção ambiental continua sem solução, tendo 
sido deixado par serem resolvidos pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente.

Essa indefinição prejudica a efetiva proteção do meio ambiente, apesar de 
uma legislação farta e moderna em vários aspectos, mas que ainda se ressente de uma 
melhor definição sobre determinados conceitos, que influenciam na adequada distri-
buição das competências de cada um dos entes federados, e nas decisões dos magis-
trados brasileiros acerca de conflitos cuja lentidão na sua resolução acarretam maiores 
prejuízos tanto para o meio ambiente, quanto para o desenvolvimento nacional, em 
muitos casos.

O princípio da subsidiariedade poderia servir como norteador dessas deci-
sões, porém, é necessário que se atenha também a outro princípio corolário do Direito 
Administrativo, que é o da eficiência no serviço público.  Não adianta o órgão compe-
tente estar próximo do local do dano ambiental se o mesmo não possuir capacitação 
técnica, ou dispor de pessoal em numero suficiente para atuar de forma eficaz. O que 
sugere que essa atribuição de competência também não poderia ser delegada de forma 
linear, indiscriminada.

Parte desse problema, certamente está relacionado com a indefinição do  ver-
dadeiro papel dos Municípios no pacto federativo.  Percebe-se o receio do legislador, 
bem como do jurista, em conceder ao município poderes para atuar mais efetivamente 
na proteção ambiental, seja legislando, fiscalizando, ou licenciando.  Estariam os mu-
nicípios brasileiros capacitados para essas tarefas?  Estariam os recursos sendo distri-
buídos adequadamente? Qual o real nível de comprometimento com a causa ambiental 
que se pode esperar dos prefeitos pelo país afora? 

É possível, e desejável, que haja uma intenção de se delegar mais poderes aos 
Municípios, com base no consolidado princípio do “agir localmente, pensando global-
mente”, mas esse desejo acaba sendo contido por um receio maior: o da inoperância 
ou ineficiência do poder público municipal.

Possivelmente essa seja a razão da insegurança do legislador, na elaboração 
das leis, e do judiciário enquanto aplicador das leis.  É possível que o Estado brasilei-
ro viva uma crise de identidade, no tocante ao papel do Município na Federação, ba-
seada na falta de confiança existente nas instituições municipais.  Falta de confiança 
que também não deseja assumir, quando concede poder por um lado, mas retira pelo 
outro. O que pode ser constatado nitidamente na legislação.

O licenciamento ambiental serve como verdadeiro moderador na lide subli-
minar que se manifesta nas atividades degradadoras do meio ambiente e que coloca 
em pólos opostos a atual geração de cidadãos, reivindicando o seu direito à usufruir 
dos recursos naturais disponíveis, e as gerações futuras, buscando garantir o seu aces-
so aos mesmos recursos quando chegar o seu momento.  A oportunidade de se aprovar 
uma Lei Complementar que estabeleça de forma clara normas para a cooperação entre 
os entes federados no exercício da competência administrativa comum, poderia ter 
sido aproveitada para corrigir erros e indefinições deixados pelo legislador, e nesse 
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sentido, o tempo poderá responder se haverá avanços ou retrocessos na capacidade do 
poder público de realizar a sua parte na obrigação imposta pela Constituição de 1988 
por meio do Artigo 225.

Como propostas para melhor eficiência nessa tarefa, apresentamos as seguin-
tes conclusões articuladas:

5.1  atribuiçÃo dE CoMPEtênCia Para 
liCEnCiaMEnto aMbiEntal dE aCordo CoM 
o bioMa 

Considerando que a realidade dos municípios brasileiros diferencia-se con-
forme os diferentes biomas onde estejam inseridos, como por exemplo a Floresta 
Amazônica, o Cerrado, a Mata Atlântica, etc, os critérios de delegação de competência 
para exercício do poder de polícia ambiental deveriam levar em conta o bioma onde 
estejam inseridos estes municípios, e não simplesmente a tipologia da atividade. 

5.2 HiPÓtEsEs dE liCEnCiaMEnto MuniCiPal
Que o licenciamento ambiental pelo órgão municipal somente seja possível 

após a formação de convênio com o Estado, aprovado por lei estadual, sendo estabe-
lecidos como critérios mínimos, os seguintes:

- a existência de guarda ambiental municipal devidamente treinada com efe-
tivo proporcional à área do município e com dedicação exclusiva às ativida-
des de fiscalização ambiental;
- a existência de conselho de meio ambiente com caráter deliberativo, com-
posto de forma igualitária pela administração pública e sociedade civil orga-
nizada;
- a manutenção de quadro funcional permanente de pessoal técnico em nú-
mero proporcional à área do município;
- o repasse de recursos do Estado para o Município através de ICMS ecoló-
gico (ou outra forma de incentivo) proporcional ao efetivo da guarda muni-
cipal e do corpo técnico efetivo dedicado ao licenciamento e fiscalização 
ambiental no município.

5.3 Varas FEdErais aMbiEntais
Para dirimir os conflitos de competência, para julgar ações civis públicas e 

casos de crimes ambientais, deverão ser criadas em todos os estados, varas federais 
ambientais específicas, em quantidade adequada à demanda.
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1. introduçÃo

No presente trabalho procede-se à análise do dano ambiental e suas relações 
com a sociedade contemporânea. Para tanto, analisam-se as relações entre sociedade 
de risco e dano ambiental. A correta compreensão do conceito de dano ambiental pas-
sa pela significação atual de meio ambiente que, ao longo das últimas décadas, passou 
de mero complemento das ações humanas à condição de vida saudável, adquirindo 
status de macrobem.

A seguir, aborda-se a conceituação que o direito fornece ao dano ambiental 
e, finalmente, realiza-se uma abordagem acerca das perspectivas atuais referentes ao 
dano ambiental, com base na noção de gerações de problemas ambientais formulada 
por Canotilho.1

A análise proposta é necessária na medida em que a abordagem do dano 
ambiental, quando realizada a partir dos aportes teóricos da responsabilidade civil 
clássica, não vem se mostrando suficientemente eficaz no desiderato que se espera, na 

1  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 (orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2007. p. 1-11.
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atualidade, do direito ambiental, o qual, por imperativo constitucional, deve, em últi-
ma instância, proteger o meio ambiente enquanto bem de uso comum do povo, essen-
cial para a sadia qualidade de vida. 

2.  MEio aMbiEntE: dE CoMPlEMEnto À 
CondiçÃo dE Vida saudáVEl 

É recente a preocupação da sociedade com a qualidade de vida e a proteção 
do meio ambiente, como bem difuso. Estas questões somente alcançaram maior inte-
resse dos Estados e da Comunidade Internacional a partir da constatação da deteriora-
ção do meio ambiente e das consequências oriundas à qualidade de vida, em função 
da instalação da crise ambiental.

Dita crise, uma das decorrências da consolidação da sociedade de risco, já se 
fazia sentir durante a década de 1960.

Em 1962, a bióloga norte americana Rachel Carson lança a emblemática 
obra Silent Spring, denunciando os resultados que o uso indiscriminado de pesticidas 
sintéticos vinha acarretando ao meio ambiente e à saúde humana. 2 

Durante as décadas de 1960 e 1970 se intensificaram os debates sobre os 
problemas ambientais e os movimentos ambientalistas se expandiram e formaram as 
primeiras organizações não governamentais e partidos políticos (Greenpeace, Partido 
Verde alemão, Amigos da Terra, Earth First, etc).  

Em 1972, foi publicado o primeiro informe do Clube de Roma, intitulado 
“Os limites do Crescimento”, que abordou os problemas oriundos da acelerada utili-
zação dos recursos naturais no mundo. O relatório causou grande impacto ao demons-
trar que se fossem mantidas as taxas de crescimento populacional e econômico, bem 
como, os níveis de poluição e esgotamento de recursos, a capacidade de suporte má-
ximo do Planeta seria atingida nos próximos cem anos. 

No mesmo ano, realizou-se em Estocolmo, Suécia, a Primeira Conferência 
da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem, resultando 
desta uma Declaração que abordou aspectos relacionados à industrialização, explosão 
demográfica e crescimento urbano e seus impactos sobre o meio ambiente. Foram 
criados: o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e a CM-
MAD (Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento). 3  

2  Muito embora a simbologia conferida à publicação de Silent Spring, Foladori (2001, p. 114-119) enumera 
os seguintes fatos, antecedentes à edição da referida obra, e que, da mesma forma, são significativos para 
a história da ecologia política e do direito ambiental: i) criação, em 1948, da União Internacional Para a 
Conservação da Natureza (IUCN) – organização não-governamental que agrupou Estados e associações 
civis e científicas, visando a elaboração de estratégias para a conservação da natureza e; ii) início, em 1957, 
da medição sistemática de dióxido de carbono na atmosfera, no observatório de Mauna Loa, no Havaí, tal 
ano foi declarado pelas Nações Unidas como Ano Geofísico Internacional. 
3  FOLADORI, Guilhermo. Limites do desenvolvimento sustentável. Campinas: Editora Unicamp, São 
Paulo: Imprensa Oficial, 2001, p. 115-116.
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Tragédias ambientais como as ocorridas em Flixboroug, Bopal e Chernobil, 
nas décadas de 1970 e 1980, chamaram a atenção da comunidade científica mundial, 
de autoridades políticas e de entidades de defesa do meio ambiente, algumas já estru-
turadas, outras formadas a partir e em função de tais desastres, e intensificaram ainda 
mais os debates e preocupações com o futuro da Terra e da humanidade. Na década de 
1980, vários relatórios científicos foram elaborados abordando os efeitos da crise am-
biental. 

Em 1986, foi criado o programa Global Change, para estudar as inter-rela-
ções geosfera-biosfera. No ano de 1987, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (WCED) – um grupo independente liderado por Gro Brundtland 
instituído por solicitação da Assembléia Geral das Nações Unidas para elaborar uma 
“agenda global para a mudança” – tornou público um informe denominado “Nosso 
Futuro Comum”. Neste relatório apareceu o termo desenvolvimento sustentável con-
ceituado como aquele que atende igualitariamente às necessidades das gerações atuais 
sem comprometer as possibilidades de sobrevivência e prosperidade das gerações fu-
turas. 4 

Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que teve como principais objeti-
vos elaborar estratégias e medidas de reversão da degradação ambiental e, ainda, pro-
mover o desenvolvimento sustentável. Da Conferência resultaram uma série de 
documentos, dentre os oficiais, destacam-se: Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento; Convenção sobre a Mudança Climática; Convenção 
sobre a Biodiversidade; Declaração de Princípios sobre o Manejo, a Conservação e o 
Desenvolvimento Sustentável de Florestas e a Agenda 21, documento propositivo de 
implementação do desenvolvimento sustentável. 

Os documentos elaborados nas grandes conferências internacionais acaba-
ram tendo peso determinante para a estruturação do conceito de meio ambiente no 
direito brasileiro.

A primeira tentativa consistente de definir meio ambiente no Brasil se deu 
com a edição da Lei nº 6938/81, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambien-
te. De acordo com Milaré5:

Essa lei incorporou e aperfeiçoou normas estaduais já vigentes e instituiu o 
Sistema Nacional do Meio Ambiente, integrado pela União, por Estados e 
Municípios, e atribuiu aos Estados a responsabilidade maior na execução das 
normas protetoras do meio ambiente.

No artigo 3º, I, da referida Lei, o meio ambiente é definido como “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.”

4  Ibid. p. 116.
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O conceito legal de meio ambiente, apesar de ser criticado por alguns autores 
pela ligação que guarda com os elementos naturais que compõem o meio, fato que, de 
certa maneira, acaba por relegar para um segundo plano as relações entre o homem e 
a natureza5, é tido, pela maioria, como inovador para a época em que foi elaborado e 
adequado aos fins colimados pelo direito ambiental.6

A noção de meio ambiente introduzida pela Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente guarda relações com a definição que Odum confere aos ecossistemas. Para 
o autor7, as relações estabelecidas entre os genes e ambiente físico (energia e matéria) 
resultariam nos sistemas genéticos; entre células e ambiente físico, nos sistemas celu-
lares; entre órgãos e ambiente físico, nos sistemas orgânicos; entre organismos e am-
biente físico, nos sistemas organísmicos; entre populações e ambiente físico, em 
sistemas populacionais e entre comunidades e ambiente físico, em ecossistemas. Este 
seria o espectro dos níveis de organização da vida no Planeta. 

Apesar de ressaltarem que à ecologia interessa principalmente o estudo das 
relações estabelecidas pelos organismos,8 populações,9 comunidades,10 ecossistemas,11 

5  Para Paulo de Bessa Antunes (Direito ambiental. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p. 9): “Meio 
ambiente compreende o humano como parte de um conjunto de relações econômicas, sociais e políticas 
que se constroem a partir da apropriação de bens naturais que, por serem submetidos à influência humana, 
transformam-se em recursos essenciais para a vida humana em quaisquer de seus aspectos.”
6  Nesse sentido: i) “Bem se vê que nosso legislador adotou um conceito amplo e relacional de meio 
ambiente, o que, em consequência, dá ao Direito Ambiental brasileiro um campo de aplicação mais extenso 
que aquele de outros países” (MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, 
glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 55); ii) “Com isso, conclui-se que a definição de 
meio ambiente é ampla, devendo-se observar que o legislador optou por trazer um conceito jurídico 
indeterminado, a fim de criar um espaço positivo de incidência da norma.” (FIORILLO, Celso Antônio 
Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 12ª ed. Rev., atual. e ampli. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
73); iii) “A definição federal é ampla, pois vai atingir tudo aquilo que permite a vida, que a abriga e rege.” 
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 10ª ed. Rev., atual. e ampli. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 130).
7  ODUM, Eugene P. Ecologia. Tradução: Ricardo Iglesias Rios e Christopher J. Tribe. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1988, p. 2-3.
8  Organismo ou indivíduo pode ser definido como sendo a “[...] unidade mais fundamental da ecologia, o 
sistema ecológico fundamental. Nenhuma unidade menor na biologia, como o órgão, célula ou molécula tem 
uma vida separada no ambiente (embora no caso dos protistas e bactérias unicelulares, célula e organismo 
sejam sinônimos). Cada organismo é limitado por uma membrana ou outra cobertura através da qual ele 
troca energia e matéria com seus arredores. Esta fronteira separa os processo e estruturas ‘internos’ do 
sistema ecológico – neste caso um organismo – dos recursos e condições ‘externos’ da circunvizinhança”. 
(RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 5ª ed. Tradução: Cecília Bueno, Pedro P. de Lima-e-Silva 
e Patrícia Moussinho. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003, p. 2).
9  Organismos da mesma espécie que habitando uma área específica formam uma população. (ART, Henry 
W. Dicionário de ecologia e ciência ambiental. Tradução: Barros, Mary Amazonas Leite de. São Paulo: 
Companhia Melhoramentos, 1998, p. 421).
10  “Reserva-se o nome de comunidade ao conjunto de indivíduos pertencentes a várias espécies que 
coexistem em um mesmo meio e que formam conjuntos funcionais em interação uns com os outros”. 
(DAJOS, Roger. Princípios de ecologia. 5ª ed. Tradução: Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005, p. 
176). A comunidade é conhecida também pelo nome de biocenose.
11  “O termo ecossistema é usado para denotar a comunidade biológica junto com o ambiente abiótico em que 
ela está estabelecida. Assim, os ecossistemas normalmente incluem produtores primários, decompositores 
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paisagens, biomas,12 como também, do maior sistema, a biosfera,13 Odum e Barret14 
(2007, p. 6) tratam da organização ecológica a partir da noção de espectro por enten-
derem que este pode ser estendido teoricamente até o infinito nos dois lados, possibi-
litando o estudo dos sistemas que contenham componentes vivos a partir de qualquer 
nível de organização sem que, se perca de vista, a importância de cada nível para os 
demais:

Uma vez que cada nível no espectro biossistêmico está “integrado” ou 
interdependente com os outros níveis, não pode haver linhas divisórias 
abruptas e rupturas num sentido funcional, nem mesmo entre organismos e 
população. O organismo individual, por exemplo, não consegue sobreviver 
durante muito tempo sem a sua população, do mesmo modo que o órgão não 
poderia sobreviver muito tempo como unidade autoperpetuante sem o seu 
organismo. De forma semelhante, a comunidade não consegue existir sem a 
ciclagem de materiais e o fluxo de energia do ecossistema. (Grifo do autor). 15

O tratamento conferido ao conceito pela Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente é paradigmático para a demonstração de uma nova semântica estabelecida 
entre o signo (meio ambiente) e seu referente. Todavia, alterações sociais e culturais 
foram também determinantes para a mudança de percepção acerca dos sentidos do 
meio ambiente.16 

e detritivos, uma certa quantidade de matéria orgânica morta, herbívoros, carnívoros e parasitos mais o 
ambiente fisicoquímico que proporciona as condições para a vida e atua como uma fonte e um dreno para 
energia e matéria”. (BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos 
a ecossistemas. 4ª ed. Tradução: Adriano Sanches Melo et al. Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 499). 
12   “Em ecologia, paisagem é definida como uma área heterogênea composta de um agregado de ecossistemas 
em interação que se repetem de maneira similar por toda a sua extensão. [...]. O bioma é um termo usado 
para um grande sistema regional ou subcontinental caracterizado por um tipo principal de vegetação ou 
outro aspecto identificador da paisagem, [...]” (ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de 
ecologia. Tradução: Pégasus Sistemas e Soluções. São Paulo: Thomson Learning, 2007, p. 5). A Floresta 
Amazônica e um exemplo de bioma.
13   Biosfera ou ecosfera é “[...] o sistema biológico maior e mais perto da auto-suficiência, [...], que inclui 
todos os organismos vivos da Terra interagindo com o ambiente físico como um todo para manter um estado 
pulsante de auto-ajuste fracamente controlado”. (Ibid. p. 6). A biosfera também é conhecida como a: “Parte 
do planeta capaz de sustentar a vida. Vai desde elevações de aproximadamente 10.000 metros acima do 
nível do mar até o fundo do oceano, e algumas centenas de metros abaixo da superfície da Terra. A biosfera 
consiste na hidrosfera, a atmosfera mais baixa (troposfera), e na superfície da litosfera, que são habitados 
pro organismos metabolicamente ativados”. (ART, Henry W. Op. Cit. p. 60. Nota 10).
14  ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Op. Cit. p. 6. Nota 13. 
15  ODUM, Eugene P. Op. Cit. p. 3. Nota 8.
16  Diversos fatores contribuíram para a atual percepção de meio ambiente, dentre os quais se destacam: i) 
a ocorrência de inversões na forma como o meio ambiente é compreendido pelos homens, passando este 
(o meio ambiente) a ser percebido não mais como mero depositário de recursos naturais infindáveis, mas 
como bem fragilizado, hipossuficiente, a merecer atenção por parte dos humanos face à ação de outros seres 
humanos; ii) a comprovação, por meio de estudos da ecologia natural, de que determinadas características na 
dinâmica dos ecossistemas – como a interdependência, a interação, a interconectividade e o aninhamento – 
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2. dano aMbiEntal

Para Gagliano e Pamplona Filho dano ou prejuízo é “[...] a lesão a um inte-
resse jurídico tutelado – patrimonial ou não –, causado por ação ou omissão do sujeito 
infrator.”  17

De acordo com a teoria do interesse, dano é a lesão de interesses juridica-
mente protegidos. Na concepção de Costa: 

Dano é toda ofensa a bens ou interesses alheios protegidos pela ordem jurídica. 
O interesse, nesta concepção, representa a posição de uma pessoa, grupo ou 
coletividade em relação ao bem de satisfazer-lhe uma necessidade. Bem deve ser 
entendido, em sentido amplo, como o meio de satisfação de uma necessidade. 18

 
Não há um conceito específico nas ciências ambientais de dano ambiental, 

tampouco na legislação brasileira. Suas características básicas devem ser buscadas na 
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (L. 6938/81)19 e na Resolução 001/86 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)20

Valendo-se da doutrina, pode-se definir dano ambiental como sendo:

[...] toda degradação do meio ambiente, incluindo os aspectos naturais, 
culturais e artificiais que permitem e condicionam a vida, visto como 
bem unitário, imaterial, coletivo e indivisível, e dos bens ambientais e seus 

impõem sérias dificuldades à compreensão do meio ambiente de maneira fragmentada e conferem subsídios 
para que seja tido como bem integral ou holístico; iii) a atuação dos novos movimentos sociais, em especial 
os ecologistas fazendo florescer uma nova geração ou dimensão de direitos fundamentais – terceira geração/
dimensão, para a maioria dos autores – ligados ao princípio da solidariedade e à manutenção da vida na 
Terra em uma perspectiva transgeracional; iv) a percepção de que o direito metaindividual à qualidade 
ambiental apresenta-se como condicionante à vida, já que esta, na atualidade, é adjetivada de saudável e; 
) v) a legitimação e internalização da noção sistêmica e autônoma de meio ambiente, por parte de diversas 
Constituições, o que permite, no campo jurídico, a sua definição como macrobem ambiental e não afasta a 
possibilidade de significá-lo a partir dos microbens que o compõem.
17  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: responsabilidade 
civil. 4ª ed. Rev., atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 36.
18  COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 6. ed. rev. atual. Coimbra: Almedina, 1994, p. 
496.
19  “Art. 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: [...] II – degradação da qualidade ambiental, a 
alteração adversa das características do meio ambiente; III – poluição, a degradação da qualidade ambiental 
resultantes de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; b) criem condições adversa às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a 
biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energias em 
desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;”
20  “Art. 1º. Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais.
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elementos corpóreos e incorpóreos específicos que o compõem, caracterizadora 
da violação do direito difuso e fundamental de todos à sadia qualidade de vida 
em um ambiente são e ecologicamente equilibrado.21

O dano ambiental apresenta as seguintes características: i) ampla dispersão 
de vítimas, podendo atingir interesses individuais, coletivos e difusos ao mesmo tem-
po, por isso pode-se classificar o dano ambiental em público e privado; ii) dificuldade 
inerente à ação reparatória; e iii) dificuldade de valoração. 22 .

Na verdade, sem dano, não há possibilidade de indenização, sendo este re-
quisito essencial para o nascimento da obrigação de reparar e, em consequência, do 
direito de exigir a reparação civil.

Importante lembrar que meio ambiente é composto de elementos naturais, 
artificiais e culturais, logo, a amplitude do dano ambiental está intrinsicamente ligada 
aos seus elementos.

O dano ambiental pode ter mais de um significado. Algumas vezes o dano 
pode ser considerado em relação às alterações nocivas ao meio ambiente e em outras, 
aos efeitos que referida alteração pode ocasionar a saúde das pessoas e em seus inte-
resses. 

Então, em um primeiro sentido, dano ambiental é uma modificação em qual-
quer dos elementos do meio ambiente – dano ambiental direto – e, em segundo sentido 
o dano inclui os efeitos que esta modificação significa na saúde das pessoas e em seus 
interesses – dano ambiental reflexo ou por ricochete.

Exemplificando, o primeiro com a poluição do ar atmosférico que seria uma 
lesão ao direito de todos de ter um ambiente sadio. Quanto ao segundo a lesão atinge 
a interesses legítimos de pessoas determinadas, surgindo o dano particular.

Com atenção à amplitude do bem protegido, a doutrina divide o dano em 
várias formas, tendo por vetor o conceito de meio ambiente: i) dano ecológico puro: 
atingem de forma intensa, bens próprios da natureza, seus componentes naturais e não 
ao patrimônio cultural; ii) dano ambiental lato sensu: atingem aos interesses difusos 
da coletividade, abrange todos os componentes da natureza, inclusive o patrimônio 
cultural; iii) dano individual ambiental ou reflexo: relacionado diretamente ao meio 
ambiente, objetiva proteger um dano individual. 23 Por outro lado, com relação à repa-
rabilidade e ao interesse envolvido, o dano ambiental pode ser dividido em: i) dano 
ambiental de reparabilidade direta: que se encontra relacionado a interesses próprios 
individuais e individuais homogêneos e somente reflexos com o meio ambiente en-
quanto direito difuso ou macrobem. Tal modalidade de dano atinge os microbens am-
bientais. O individual que sofreu a lesão será diretamente indenizado;  ii) dano 

21  MIRRA, Álvaro. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2002, p. 89.
22  MILARÉ, Édis. Op. Cit. p. 738-780. Nota 5.
23  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial – teoria e prática. 3ª. ed. (rev., atu., amp.). São Paulo: RT, 2010, p. 93.
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ambiental de reparabilidade indireta: diz respeito a interesses difusos, coletivos e 
eventualmente individuais de dimensão coletiva, concernentes à proteção do macro-
bem ambiental, levando em conta a necessidade de ressarcir lesões de interesses cole-
tivos e não individuais. 24

Em relação à sua extensão, o dano ambiental pode ser ordenado em: i) dano 
patrimonial ambiental, que se restringe aos aspectos materiais e à recuperação do bem 
ambiental lesado. Importante ressaltar que o significado de patrimônio difere do con-
ceito clássico de propriedade, pois, na esfera ambiental o significado de patrimônio, 
em sua versão de macrobem, engloba interesses de toda a coletividade. Outrossim, 
quando se tratar de microbem ambiental, o bem protegido é o individual ambiental 
reflexo. ii) dano extrapatrimonial ou moral ambiental: refere-se a tudo que se relacio-
na a dor experimentada, ou seja, todo prejuízo não patrimonial praticado contra à so-
ciedade – dano extrapatrimonial ambiental objetivo – ou ao indivíduo – dano 
extrapatrimonial ambiental subjetivo –, em virtude da lesão do meio ambiente. Note-
se que há a possibilidade de subdividir o dano extrapatrimonial em coletivo, quando a 
tutela se referir ao macrobem ambiental e dano ambiental extrapatrimonial reflexo, 
quando atinente ao interesse do microbem ambiental. 25 

O dano causado ao meio ambiente diverge das condições do tradicional dano 
de natureza civil, pois, trata-se de um bem incorpóreo, imaterial, autônomo, de inte-
resse da coletividade. Assim, igualmente a questão do ressarcimento, difere do mode-
lo clássico, devendo este sofrer transformações, eis que o Código de Processo Civil 
Brasileiro é voltado para o individual e nas questões de dano ambiental trata-se de 
interesses difusos.

Os fenômenos que afetam ao meio ambiente são complexos. Mas é preciso, 
sobretudo, colocar em relevo os seguintes elementos que raramente se encontram nos 
danos não ecológicos: i) as conseqüências danosas de uma lesão ao meio ambiente são 
irreversíveis e estão vinculadas ao progresso tecnológico; ii) a poluição tem efeitos 
cumulativos e sinergéticos, que fazem com que estas se somem e se acumulem, entre 
si; iii) a acumulação de danos ao longo de uma cadeia alimentar, pode ter conseqüên-
cias catastróficas; iv) os efeitos dos danos ecológicos podem manifestar-se muito além 
das proximidades vizinhas; v) os danos ambientais são coletivos por suas próprias 
causas (pluralidade de autores, desenvolvimento industrial, concentração urbana) e 
seus efeitos (custos sociais); vi) são danos difusos em sua manifestação (ar, radioati-
vidade, poluição das águas) e no estabelecimento do nexo de causalidade e; vii) têm 
repercussão na medida em que implicam agressões principalmente a um elemento 
natural e, por rebote ou ricochete, aos direitos individuais. 26 

Com base nas constatações acima, Leite e Ayala27 enumeram os seguintes 
paradoxos percebidos da comparação entre o dano ambiental e o dano tradicional: i) o 

24  Ibid. p. 93-94.
25  Ibid. p. 94-95.
26  PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 5ª ed. Paris: Dallos, 2004, p. 918.
27  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Op. Cit. p. 97-98. Nota 24.



401teses de Estudantes de Pós Graduação/ Phd and Master students’Papers

dano tradicional está ligado à pessoa e aos seus bens individuais, enquanto o ambien-
tal é basicamente difuso, podendo, todavia, por ricochete atingir direitos e interesses 
individuais; ii) a lesão tradicional atinge a pessoa e sua personalidade, já o dano am-
biental lesa primordialmente um interesse difuso e não exclusivo, mas sim, um bem 
de uso comum, pertencente a toda coletividade, e, que diz respeito à qualidade de 
vida; iii) a certeza é uma das características do dano tradicional, pois não há dúvida de 
que a lesão ocorreu, sendo esta clara, definida e quase sempre visível. Por seu lado, a 
lesão ambiental pode ser incerta, pois muitas vezes é de difícil constatação. Como 
exemplo, tem-se a poluição atmosférica, que pode atingir o componente ambiental e 
as pessoas, mas denota uma incerteza quanto à sua concretude; iv) a lesão individual 
é sempre atual. Já, a ambiental pode ser transtemporal e cumulativa, como exemplo 
tem-se o efeito estufa, a chuva ácida e muitos outros; v) a lesão tradicional é subsis-
tente, isto é, ela é permanente e clara, de outro lado, a lesão ambiental tem como ca-
racterística ser gradativa, levando em consideração as causas e efeitos; vi) a 
anormalidade é característica da lesão individual. Já o dano ambiental pode decorrer 
de uma anormalidade, mas existe ou pode existir uma tolerância social do dano, como 
ocorre com a poluição ocasionada por aviões, sobre as quais não incidem sanções ju-
rídicas; vii) a causalidade do dano tradicional é menos dificultosa de comprovação 
quando comparada à do dano ambiental. Nesse caso, a imputação da causalidade é 
bem mais tormentosa, em virtude, principalmente, do número de agentes que contri-
buem para a degradação ambiental; viii) a pretensão de reparação de lesão individual 
tradicional e reflexa dos componentes ambientais tem prazo determinado para ser 
exercida em juízo, conforme estipula o Código Civil. 

Por seu turno, a lesão ao bem difuso é imprescritível; ix) não há discussão 
jurídica sobre a possibilidade do dano moral individual e este está ligado à dor da 
pessoa em seu sentimento mais lato e físico. 

De outro lado, a lesão aos danos morais e extrapatrimoniais de caráter difuso 
está ligada à qualidade de vida, valores coletivos ou em relação a valores intrínsecos 
da natureza, que refletem na coletividade; x) a prova em relação aos danos tradicionais 
é produzida com maior facilidade. Já no que tange à lesão difusa, considerando sua 
complexidade, há necessidade do afrouxamento desta, considerando as dificuldades. 
Por esse motivo, incide a verossimilhança, a probabilidade e outros mecanismos; xi) 
a lesão tradicional está conectada aos bens e direitos da personalidade e dignidade do 
indivíduo. 

Por seu turno, o dano ambiental está ligado à qualidade de vida e outros va-
lores, que não são exclusivos de ninguém, pois pertencem a todos; xii) no direito tra-
dicional, o direito adquirido e a estabilidade do ato jurídico são aceitos normalmente. 
Em oposição, para a proteção dos valores ambientais difusos faz-se necessária a inter-
venção de novos princípios, tais como o da precaução, prevenção, poluidor-pagador e 
reparação integral do dano. 

Desta forma, na lesão ambiental tem-se a incidência do cuidado e da prudên-
cia modificando juridicidade do direito adquirido, levando em conta a solidariedade 
intergeracional e a relação com o futuro e uma responsabilidade compartilhada em 
face do bem comum.
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As diferenças apontadas pelos autores adquirem maior relevância quando se 
verifica que, no momento, o direito ambiental precisa construir e oferecer respostas 
aptas ao equacionamento de uma nova modalidade de problemas ambientais, ainda 
mais desafiadora quando comparados aos problemas ambientais que acometiam a hu-
manidade há décadas atrás. Passa-se a seguir ao delineamento das gerações de proble-
mas ambientais e à análise das relações entre estas e o dano ambiental.

3.  PErsPECtiVas atuais rEFErEntEs ao dano 
aMbiEntal

O dano ambiental pode ser analisado a partir de diversos vieses. Para os fins 
do presente trabalho importa em classificá-lo em função dos problemas ambientais 
aos quais se encontram ligados. 

Nesta perspectiva, utilizando a doutrina de Canotilho28, o qual divide os pro-
blemas ambientais em duas gerações, é possível classificar os danos ambientais em 
danos de primeira e segunda geração.

3.1 danos ambientais de primeira e segunda gerações
De acordo com Canotilho29, os problemas ambientais de primeira geração 

são caracterizados pela linearidade dos impactos produzidos, estando ligados “[...] à 
prevenção e ao controle da poluição, das suas causas e dos seus efeitos [...], e à subje-
tivação do direito ao ambiente como direito fundamental ambiental.”

Souza30 ao tratar da história do movimento ecológico também a divide em 
dois momentos. Para o autor, há os movimentos ambientalistas de primeira geração e 
os de segunda geração.

 Na primeira fase, os ambientalistas dirigiam suas ações a questões locais, 
pois “Não havia ainda, uma consciência global consolidada de que os problemas am-
bientais gerados pelo processo de desenvolvimento econômico poderiam afetar irre-
mediavelmente o ecossistema terrestre causando riscos à própria sustentabilidade da 
vida no planeta”. 31 

Com base nos autores acima, pode-se caracterizar os problemas ambientais 
de primeira geração como sendo locais, com efeitos restritos a regiões específicas, que 
atingem os direitos humanos ligados à sanidade ambiental e que podem ser soluciona-
dos por Estados, já que estariam, a priori, restritos aos seus territórios.

Como conseqüência, tem-se que os danos ambientais de primeira geração se 
encontram relacionados aos problemas ambientais de primeira geração, ou seja, atin-
gem locais determinados, são de fácil constatação e podem ser reparados ou evitados 
a partir da ação do Estado onde ocorreram.

28  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit. p. 1-11. Nota 1.
29  Ibid. p. 1.
30  SOUZA, Renato Santos de. Entendendo a questão ambiental. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2000.
31  Ibid. p. 60.
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Com a consolidação da sociedade de risco e com sua posterior globalização, 
dois fenômenos advieram a esta modalidade de dano ambiental.

O primeiro se encontra atrelado aos processos de globalização, principal-
mente os de natureza econômica e o segundo, é fruto da irresponsabilidade organizada 
que acompanha tais processos.

Para Giddens32, globalização poderia ser definida como sendo “[...] a intensi-
ficação de relações sociais mundiais que unem localidades distantes de tal modo que 
os acontecimentos locais são condicionados por eventos que acontecem a muitas mi-
lhas de distância e vice versa”. 

A partir de tal conceito, poder-se-ia classificar os problemas ambientais 
como globalizantes, na medida em que determinadas agressões ao meio ambiente, 
mesmo que locais, possam atingir, de forma imediata ou cumulativa, a biosfera como 
um todo, ou globalizados, na medida em que um determinado bioma ou comunidade 
possa ser atingido por agressões difusas, imediatas ou cumulativas, ao meio ambiente. 
De fato, o meio ambiente é uma das principais vítimas da sociedade de risco hegemo-
nicamente globalizada como bem salienta Jacobs33 (2007, p. 448): 

A degradação ambiental é um dos aspectos da globalização. Isso é verdade 
em dois sentidos diferentes. No mais simples, é evidente que a poluição não 
reconhece fronteiras nacionais. Fenômenos como o aquecimento global 
e a destruição da camada de ozônio são realmente globais em natureza, 
ocorrendo fora das fronteiras territoriais dos Estados-nação e sendo causados 
por atividades econômicas em todas as partes do mundo. Outras questões 
ambientais cruzam fronteiras, e sua solução exige a cooperação internacional: 
a poluição de rios e mares, o esgotamento das populações de peixes, a chuva 
ácida, a radiação nuclear, emissões químicas. [...]. Mas o meio ambiente e a 
globalização estão ligados em um sentido mais forte. A nova economia global 
aumentou simultaneamente o alcance e a extensão da degradação ambiental; 
e começou a desenvolver respostas para ela. 

Não obstante ser irrefutável a afirmação de que a globalização tenha ocasio-
nado um acréscimo no alcance e no nível de degradação ambiental, conforme salienta 
o autor acima mencionado, não se pode, todavia, descurar de que a crise ambiental 
antecede, em um sentido temporal, a consolidação da sociedade globalizada, sendo 
fruto, antes de tudo, da sociedade de risco. 

Por outro lado, a globalização deve ser tratada como um fenômeno multifa-
cetado com dimensões de diversas ordens: econômicas, sociais, políticas, culturais, 
religiosas e jurídicas, as quais se encontram interligadas de modo complexo, pois:

32  Apud SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa (org.). A globalização e as ciências sociais. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 26.
33  JACOBS, Michael. O meio ambiente, a modernidade e a terceira via.  In: GIDDENS, Antony (org.). O 
debate global sobre a terceira via. Tradução: Roger Maioli dos Santos. São Paulo: Editora Unesp, 2007, p. 
448.
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A rigor, a sociedade mundial pode ser vista como um sistema social complexo, 
no âmbito do qual encontram-se outros sistemas mais ou menos simples e 
complexos, tanto autônomos como subordinados, ou subsistemas. No âmbito 
da sociedade mundial, logo se destacam o sistema econômico e o político, 
mas também outros podem tornar-se relevantes, em termos da organização e 
dinâmica da mundialização. Tomado como um sistema de alta complexidade, 
a sociedade mundial pode ser vista como um produto da diferenciação 
crescente decorrente da evolução dos sistemas que a antecedem e compõem.34

Além do que, a globalização veio acompanhada e interage com outras modi-
ficações na ordem mundial que lhe são simultâneas, como, por exemplo: i) o aumento 
das desigualdades entre países ricos e pobres e entre ricos e pobres de um mesmo país; 
ii) o aumento demográfico; iii) a catástrofe ambiental; iv) os conflitos étnicos; v) a 
grande leva de migrações; vi) a proliferação de guerras civis; vii) a globalização do 
crime organizado; vii) a exigência da democracia formal como condição política im-
posta para a viabilização da assistência internacional.35  

Se por um lado a “[...] questão ambiental é emblemática para se estudar o 
processo de globalização [...]”36, pois: “Nada globaliza mais, nada unifica mais do que 
a natureza e a política [...]”37, por outro, tanto a globalização quanto a crise ambiental 
desafiam o poder normativo do Estado moderno. 

Da mesma forma que os grandes problemas e as grandes catástrofes ambien-
tais da atualidade apresentam efeitos que fogem da delimitação territorial e do poder 
normativo dos Estados, a globalização “[...] anuncia o fim do sistema nacional en-
quanto núcleo central das atividades e estratégias humanas organizadas”.38 

Essas tendências agudizaram nas três últimas décadas do século XX e nos 
primeiros anos do presente milênio as consequências da sociedade de risco, pois se-
gundo Beck39: “A sociedade de risco, pensada até as suas últimas conseqüências, quer 
dizer sociedade de risco global.” 

Os novos contextos ditados pela globalização atingiram em especial o poder 
normativo dos Estados ampliando ainda mais o ambiente de irresponsabilidade orga-

34  IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 9ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 76.
35   SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura de Sousa 
(org.). A globalização e as ciências sociais. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 24.
36  SOBRAL, Helena Ribeiro. Globalização e meio ambiente. In: DOWBOR, Ladislau; IANNI, Octavio; 
RESENDE, Paulo-Edgar A.(orgs.). Desafios da globalização. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 140.
37  LATOUR, Bruno; SCHWARTZ, Cécile; CHARVOLIN, Florian. Crises dos meios ambientes: desafios 
às ciências humanas. In: ARAÚJO, Hermetes Reis de (org.). Tecnociência e cultura: ensaios sobre o tempo 
presente. São Paulo: Estação Liberdade, 1998, p. 92.
38  SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. Cit. p. 26. Nota 36. 
39  BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. 2ª ed. Tradução: Jesús Alborés Rey. Madrid: Siglo XXI de 
Espana. 2006, p. 29.
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nizada, dado que o princípio axial que move a globalização e os desafios que impõe 
são, para o citado autor, “[...] os perigos produzidos pela civilização que não podem 
ser delimitados socialmente nem no espaço nem no tempo [...]”40, elidindo e anulando 
o controle tecnoeconômico dos Estados. 

A intensificação da irresponsabilidade organizada mostrou-se propícia à am-
pliação dos danos ambientais de primeira geração e, simultaneamente, possibilitou, 
juntamente com demais fatores, a emergência de uma segunda geração de danos am-
bientais, os quais se encontram imbricados com os problemas ambientais de primeira 
geração.

Para Canotilho41 tais problemas apresentam as seguintes características: i) 
efeitos combinados dos fatores de poluição; ii) implicações ou consequências globais 
e duradouras, como o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, as mudanças 
climáticas e a destruição da biodiversidade; iii) necessidade de uma sensitividade eco-
lógica mais sistêmica e cientificamente ancorada para sua percepção e; iv) atuação 
legal global para a sua resolução ou regulação. Conforme entendimento do autor:

Torna-se também claro que a profunda imbricação dos efeitos combinados e 
das suas implicações globais e duradouras colocam em causa comportamentos 
ecológicos e ambientalmente relevantes das gerações actuais que, a continuarem 
sem a adopção de medidas restritivas, acabarão por comprometer, de forma 
insustentável e irreversível, os interesses das gerações futuras na manutenção 
e defesa da integridade dos componentes ambientais naturais. Estes interesses 
só podem proteger-se se partirmos do pressuposto ineliminável e incontornável 
de que as actuações sobre o ambiente adaptadas pelas gerações actuais devem 
tomar em consideração os interesses das gerações futuras.42 

No início da década de 1980, as discussões sobre os efeitos ocasionadas ao 
clima do globo, a camada de ozônio e a diversidade biológica pela intensificação dos 
processos produtivos e, além disso, os assombros por uma possível catástrofe nuclear 
total fizeram com que o problema ambiental fosse alçado à categoria de mundial. A 
partir de então a principal preocupação passou a girar em torno das conseqüências 
ocasionadas pela ocupação do solo, a produção de bens e serviços e o consumo em alta 
escala sobre os recursos ambientais, em especial, em um primeiro momento, à atmos-
fera. 

Souza43 sintetiza bem esta mudança: “Em resumo, a degradação dos princi-
pais recursos ambientais, vistos até então sob a ótica do efeito que teriam sobre o de-
senvolvimento econômico passam a ser vistos sob a ótica dos efeitos sobre o equilíbrio 
dos ecossistemas e sobre a sustentabilidade da própria vida no planeta”.

A partir dos autores acima, caracteriza-se os problemas ambientais de segun-

40  Ibid. p. 29.
41  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit. p. 2. Nota 1. 
42  Ibid. p. 2.
43  SOUZA, Renato Santos de. Op. Cit. p. 67.
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da geração como sendo globais e complexos, que produzem efeitos transfronteiriços, 
que não podem ser solucionados a partir da lógica estatal/territorial e que são coibidos 
em função de interesses difusos e intergeracionais.

Os danos ambientais de segunda geração possuem as características dos pro-
blemas ambientais de segunda geração e são aqueles que atingem principalmente a 
qualidade ambiental global, ou seja, o macrobem ambiental.

Deve-se, todavia, com base em Leite e Ayala44, observar que: 
[...] os problemas ambientais de primeira geração não são estanques. Isso 
significa que embora constituam pressuposto para a caracterização de normas 
de controle antropicamente centradas, não estão restritos a um determinado 
período ou a uma conjuntura específica. Isto significa que os problemas 
ambientais, sejam eles de primeira ou de segunda geração, não se excluem, 
mas coexistem na modernidade, exigindo que o sistema jurídico esteja sempre 
em busca de mecanismos de compatibilização. Por essa razão, as normas 
disciplinadoras dos problemas ambientais de primeira geração ainda integram 
os mais diversos diplomas legais relacionados ao meio ambiente, muito embora 
a visão antropocêntrica tradicionalista esteja em processo de flexibilização.

Na verdade, razões similares às apresentadas por autores que, como Wolk-
mer45, defendem ser a noção de dimensão de direitos mais adequada, em relação ao 
termo gerações de direitos, para indicar a coexistência de direitos individuais, políti-
cos, sociais e metaindividuais nos mesmos contextos sociais, podem ser aplicadas 
quando o que está em debate são problemas ambientais de naturezas distintas que, 
todavia, apresentam efeitos sinergéticos sobre o equilíbrio ecológico da biosfera.

Todavia, a constatação de Santi Romano46 de que “[...] o objetivo caracterís-
tico do direito é precisamente aquele da organização social” remete à reformulação do 
direito – em especial o ambiental – e dos fundamentos sociológicos, antropológicos, 
filosóficos, éticos, epistemológicos, econômicos e ecológicos que o orientam – face às 
respostas que devem ser ofertadas para o equacionamento dos problemas que os efei-
tos combinados e complexos dos danos ambientais de primeira e segunda geração 
vêm ocasionando à higidez ambiental e, em consequência, à salubridade da vida hu-
mana, sendo que tal reorientação passa pela reformulação de velhos institutos, como 
o da responsabilidade civil e a criação de novos mecanismos, pautados em uma maior 
sensitividade ecológica e em respostas suficientemente aptas à reparação dos danos, 
dentro do tempo ambiental aceitável. 

44  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Op. Cit. p. 34. Nota 24.
45  WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos novos direitos. In: 
WOLKMER, Antonio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Os novos diretos no Brasil: Natureza e 
perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2003.
46  ROMANO, Santi. O ordenamento jurídico. Trad.: Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2008, p. 147.



4. ConClusÕEs artiCuladas 

4.1 A correta compreensão do conceito de dano ambiental passa pela signifi-
cação atual de meio ambiente que, ao longo das últimas décadas, passou de mero 
complemento das ações humanas à condição de vida saudável, adquirindo, ainda, sta-
tus de macrobem.

4.2 Diversos fatores contribuíram para a atual percepção de meio ambiente, 
dentre os quais se destacam: i) a ocorrência de inversões na forma como o meio am-
biente é compreendido pelos homens; ii) o surgimento de subsídios da ecologia para 
que o meio ambiente passasse a ser tido como bem integral ou holístico; iii) a flores-
cência de uma nova geração ou dimensão de direitos fundamentais – terceira geração/
dimensão, para a maioria dos autores – ligados ao princípio da solidariedade e à ma-
nutenção da vida na Terra em uma perspectiva transgeracional; iv) a percepção de que 
o direito metaindividual à qualidade ambiental apresenta-se como condicionante à 
vida, já que esta, na atualidade, é adjetivada de saudável e; v) a legitimação e interna-
lização da noção autônoma de meio ambiente, o que permite, no campo jurídico, a sua 
definição como macrobem ambiental e não afasta a possibilidade de significá-lo a 
partir dos microbens que o compõem.

4.3 Há a possibilidade de se tratar do dano ambiental a partir da noção de 
geração de problemas ambientais, formulada por Canotilho. Assim, os danos ambien-
tais de primeira geração se encontram relacionados aos problemas ambientais de pri-
meira geração, ou seja, atingem locais determinados, são de fácil constatação e podem 
ser reparados ou evitados a partir da ação do Estado onde ocorreram.

4.4 Já os danos ambientais de segunda geração possuem as características 
dos problemas ambientais de segunda geração: são globais e complexos, produzem 
efeitos transfronteiriços, não podem ser solucionados a partir da lógica estatal/territo-
rial e são coibidos em função de interesses difusos e intergeracionais relacionados e 
atingem principalmente a qualidade ambiental global. 

4.5 Como as gerações de problemas ambientais não se excluem, há a neces-
sidade de se reformular o direito ambiental, face às respostas que devem ser ofertadas 
para o equacionamento dos problemas que os efeitos combinados e complexos dos 
danos ambientais de primeira e segunda geração vêm ocasionando à higidez ambiental 
e, em consequência, à salubridade da vida humana, sendo que tal reorientação passa 
pela reformulação de velhos institutos, como o da responsabilidade civil e a criação de 
novos mecanismos, pautados em uma maior sensitividade ecológica e em respostas 
suficientemente aptas à reparação dos danos, dentro do tempo ambiental aceitável. 
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1.  a asCEnsÃo ValoratiVa da raCionalidadE 
aMbiEntal

A dominação da natureza pelo discurso do progresso científico-tecnológico 
da humanidade provocou uma demanda sem precedentes por recursos naturais. O 
mito do desenvolvimento construiu sua própria armadilha ao reproduzir um modelo 
autodestrutivo e catastrófico. Todo tipo de crise – em especial aqui, a ambiental – está 
relacionado ao que Santos1 credita como período de transição epistemológica. Segun-
do o autor, o conhecimento empregado na conformação dos limites da crise, a partir 
da perspectiva de busca de soluções alternativas ao contexto vigente, é elemento inte-
grante da própria crise que se busca desvendar. Logo, a tensão entre criada entre a 
interpretação do contexto e a crise dessa interpretação gera um conhecimento crítico 
capaz de criar paradigmas emergentes para sistematizar a interatividade dos planos 
normativos e sociais.

A teoria da sociedade de risco2 interpreta a sociedade contemporânea e for-
mula as bases críticas da função da racionalidade científica na regulação do compor-
tamento humano, que institui, no plano social, uma organização vinculada ao sistema 
mercantil que transforma a natureza outorgando-lhe um duplo papel de propagador e 
vítima de catástrofes ambientais ao distribuir situações de ameaça capazes de por fim 
ao próprio modelo que lhes deu origem. Esta equação proporciona um “déficit do 

1  SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 
paradigmática. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 55.
2  BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São 
Paulo: 34, 2010.
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pensamento social”3 de forma a estipular o domínio das ciências naturais na definição, 
quantificação, distribuição e valorização dos riscos. Portanto, a racionalidade científi-
ca se fundamenta em um conhecimento construído a partir de leis cujo pressuposto 
metateórico de ordem e estabilidade do mundo está vinculado à repetição do passado 
no futuro4. Ou seja, estabelece-se uma dependência cognitiva da população ao conhe-
cimento científico – retirando-se, portanto, o referencial axiológico próprio das ciên-
cias humanas – configurando os riscos civilizacionais sob a lente das asserções de 
probabilidade5, próprias das ciências naturais.

 Muito embora a natureza concebida sob o viés mecanicista prevale-
ça atualmente como topoi6, a crise ambiental oferece um novo paradigma epistemoló-
gico e sociocultural7. Neste sentido, Beck demonstra que a problemática acerca do 
meio ambiente é complexa e seu enfrentamento exige a integração de diferentes áreas 
de conhecimento para que se supere a racionalidade jurídica tradicional de forma a 
projetar uma nova episteme que compatibilize o plano normativo com o social.

Neste contexto, Pinho pontua que “O caminho para a superação desse mo-
mento de inflexão histórica passa, necessariamente, pelo redimensionamento da repre-
sentação social da natureza e pela consecução da vida sustentável” 8. É preciso, 
portanto, que o mesmo ideal de bem-estar ecológico seja partilhado por todos de for-
ma que este valor assuma a frente em uma ética ambiental alicerçada no reconheci-
mento da interdependência da vida a todos os fenômenos da natureza. Assim sendo, o 
relacionamento entre meio ambiente e o homem não pode mais ser compreendido de 
forma estanque e desarticuladamente.

A crise hoje enfrentada é um ponto de partida para uma transformação na 
percepção fragmentada e domesticada pelo cientificismo, no sentido de se buscar uma 
nova ética, que se preocupa com o futuro e almeja o reconhecimento da coodependên-
cia entre o homem e a natureza. Esta é a proposta oferecida pela ética holística, cujo 
entendimento considera o indivíduo, a sociedade e natureza de forma conjunta, indis-
sociável, interdependente e em constante movimento 9.

Assim, a relação jurídica deve contemplar valores éticos que releguem o 
tratamento do bem ambiental sob o viés econômico para incorporá-lo em um sistema 
de regras e princípios que forneçam garantias básicas de dignidade ao ser humano em 
uma sociedade íntegra, estável ecologicamente e cujos objetivos voltam-se para o in-
teresse público 10. 

3  Ibidem. p. 30.
4  SANTOS, Boaventura de Sousa, op cit., p. 64.
5  BECK, Ulrich, op cit., p. 35
6  SANTOS, Boaventura de Sousa, op cit., p. 112.
7  Ibidem, p. 117.
8  PINHO, Hortênsia Gomes. Prevenção e reparação de danos ambientais: as medidas de reposição natural, 
compensatórias e preventivas e a indenização pecuniária. Rio de Janeiro: GZ, 2010, p. 29.
9  WEIL, Pierre. Organizações e tecnologias para o terceiro milênio: a nova cultura organizacional holística. 
Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1991, p. 88.
10  SEDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da reparação do dano 
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2. o êXodo ForEnsE PElo EnFoQuE do aCEsso 
À Justiça

Ir além do marco patrimonialista na consubstancialização de direitos e a pro-
moção da prestação jurisdicional sob o viés participativo da coletividade são caracte-
rísticas dos direitos metaindividuais, que simbolizam a relevância social da proteção 
de interesses cuja titulariedade pertence a grupos ou número indeterminado de pesso-
as e refletem um objeto que por este motivo se torna indisponível. Neles não há a 
criação de novos direitos, apenas a consideração da fluidez de seu enunciado ocasio-
nando um maior âmbito de proteção11 frente à complexidade dos tempos atuais. Os 
direitos metaindividuais buscam legitimar a necessidade de grupos não organizados 
de forma a proporcionar novas ferramentas de jurisdição e um efetivo acesso à justi-
ça12.

Frente a tais direitos emergentes de uma sociedade pós-moderna, Morais ad-
verte sobre as crises do modelo estatal de jurisdição que colocam em pauta a proble-
mática da efetividade/eficácia da prestação jurisdicional13. Sob uma visão publicista, a 
jurisdição – do latim “jurisdictio” – como função de “dizer o direito” é o instrumento 
do Estado para o cumprimento de seus objetivos e está intimamente ligada à identida-
de construída através das instituições jurídicas historicamente enraizadas14. Preponde-
rantemente dependente da natureza do Estado sob a influência do regime político 
vigente, a jurisdição objetiva a construção dos meios asseguradores dos valores da-
quela sociedade política15. Portanto, como forma de exercício de poder, a jurisdição é 
o centro de uma ordem normativa comprometida na prestação do serviço do Estado e 
cuja abrangência é limitada pelo seu conteúdo axiológico, figurando como símbolo de 
legitimidade um modelo de procedimento ungido do formalismo capaz de afastar abu-
sos ou desvios de poder depreciadores do objeto da prestação jurisdicional: a sua 
efetividade16. 

Neste sentido, procede o alerta da incompatibilidade de efetividade no plano 
social entre os direitos de cunho metaindividual e a jurisdição como instrumento do 
paradigma do Estado de Direito. Para tanto, o Estado contemporâneo perpassa por 
uma ordem de quatro crises: crise estrutural, crise objetiva ou pragmática, crise subje-
tiva ou tecnológica e a crise paradigmática. A primeira, diz respeito ao aspecto tempo-

através da restauração natural. Coimbra: Coimbra, 1998, p. 102.
11  RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e o termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. 
3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 30-33.
12  SOUZA, Paulo Roberto Pereira de. A tutela jurisdicional do meio ambiente e seu grau de eficácia. 
In: LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo (Orgs.). Aspectos processuais do direito 
ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 243.
13  MORAIS, José Luis Bolzan de. Crise(s) da Jurisdição e Acesso à Justiça. In: SALES, Lília Maia de 
Morais (Coord.). Estudos sobre mediação e arbitragem. Fortaleza: ABC, 2003, p. 76.
14  DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, 
p. 81.
15  Ibidem, p. 82.
16  Ibidem, p. 80-81.
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ral pela insuficiência financeira e de infraestrutura que provoca uma demanda quase 
que estacionária e rompe, assim, com os objetivos pelo qual se dá o processo. A crise 
objetiva ou pragmática envolve o distanciamento entre leigos e operadores do direito 
através da linguagem jurídica que acaba por produzir a antítese da cidadania. A crise 
subjetiva ou tecnológica roga, por sua vez, pela (re)formulação de mentalidades para 
além do silogismo positivista da subsunção e pela construção de novos caminhos para 
o acesso à justiça. Por fim, a crise paradigmática sintetiza os indicadores da crescente 
complexidade dos conflitos atuais e vislumbra a “[...] interrogação acerca da adequa-
ção de o modelo jurisdicional atender às necessidades sociais [...]”17

Logo, urge superar a dicotomia entre mecanismos conflituais/mecanismos 
consensuais através ato de repensar “[...] o modelo de jurisdição pela apropriação de 
experiências diversas, tais as que repropõem a idéia[sic] do consenso como instru-
mento para a solução de demandas, permitindo-se, assim, que se fale em novo protó-
tipo de que nomeamos jurisconstrução [...]”18. Necessita-se de métodos alternativos de 
composição de conflitos que resguardem interesses de cunho coletivo cujo objeto tu-
telado não seja desconfigurado pela racionalidade cartesiana que é incapaz de enxer-
gar a natureza indivisível e indisponível dos direitos metaindividuais.

O direito, como “instrumento de ritualização de conflitos”19, perfaz a técnica 
de controle social através da determinação de hábitos de significação20 onde se depo-
sita o conteúdo axiológico do ordenamento. O acesso à justiça não se furta desta pers-
pectiva e integra-se no mundo real através da ação comunicacional. Deste modo, o 
direito como linguagem constitui uma série de mensagens específicas que, sob funda-
mentos de determinados princípios, formula uma ética de atuação que lhe é caracterís-
tica21.

Sob esta perspectiva, cabe indagar o conteúdo dos princípios, sua dimensão 
e alcance a partir de todos os matizes de ideias que o encerram, sempre cientes que sua 
determinação plena só é possível tendo como ponto de partida sua aplicação dentro de 
um contexto específico22. Sendo assim, afirma-se que “os princípios são diretrizes 
(guides) para os órgãos formadores do direito, como o são todas as máximas e regras 
das soluções transmitidas, concreções da experiência judicial”23, logo, princípios fun-
cionam como fonte de direito positivo – ainda que imprecisos – que constroem a es-
sência do pensamento jurídico (rationes legis) como um fundamento, uma causa, um 

17  MORAIS, José Luis Bolzan de, op. cit., p. 76-77.
18  Ibidem, p. 79.
19  AGUIAR, Roberto A. R. de. Direito, Poder e Opressão. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Alfa-omega, 1990, 
p. 38.
20  WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao Direito – Interpretação da lei: temas para um reformulação. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1994, p. 15.
21  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 197.
22  Ibidem, p. 25.
23  ESSER, Josef, 1956, apud NERY JÚNIOR, Nelson. Princípio do Processo na Constituição Federal 
(processo civil, penal e administrativo). 10 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 34.
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critério e uma justificação da instrução. Lorenzetti, por sua vez, concorda com enten-
dimento de imprecisão característica aos princípios, no entanto, influenciado pela teo-
ria de Alexy24, afirma que o princípio “é um mandato de otimização, já que ordena a 
realização de um valor no nível mais pleno possível”25, questão que implica na possi-
bilidade dos princípios serem cumpridos em diferentes graus, dependendo das possi-
bilidades jurídicas e reais do caso concreto26.

Nesta linha de raciocínio, o modelo civilizacional da sociedade de risco não 
é capaz de suprir a gestão e regulação de novos conflitos provocados pelo desequilí-
brio entre a lógica de produção de riscos e de riquezas. A partir desta realidade, são 
constadas limitações para o efetivo acesso à justiça ambiental, que, por erro de con-
cepção, não é capaz de estabelecer resultados estratégicos para solução de conflitos 
intra e intergeracionais. A prestação jurisdicional deve ter como objetivo basilar de seu 
funcionamento a consecução da qualidade de vida digna e plena, para as presentes e 
futuras gerações27, visto que suas decisões são instrumentos para construção da siste-
mática de sustentabilidade e irão afetar todas as formas de vida no futuro28.

Em sentido amplo, o acesso à justiça vem sofrendo transformações em seu 
significado. Juntamente com a evolução do Estado liberal para o welfare state, viu-se 
o princípio do acesso à justiça apresentar contornos mais substanciais através de uma 
atuação positiva e gradualmente abandonar, como exclusiva, a característica formal 
do acesso à ação e seus procedimentos. Com base no caráter coletivo das sociedades 
modernas, a visão individualista deve coexistir com técnicas processuais cuja relevân-
cia possui finalidades sociais, de forma a reconhecer 

que as cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser considerada [...] e 
que qualquer regulamentação processual, inclusive a criação ou encorajamento 
de alternativas ao sistema judiciário formal tem um efeito importante sobre a 
forma como opera a lei susbstantiva – com que freqüência[sic] é executada, em 
benefício de quem e com que impacto social.29 

Especificamente, para conflitos de cunho difuso, existe, em verdade, uma 
gama de garantias e medidas que dão a oportunidade de analisar as perspectivas so-
ciais e ecológicas com o fim de efetivar direitos de natureza difusa, transgeracional e 

24  Teoria desenvolvida em sua obra traduzida para o português: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos 
fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008.
25  LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria Geral do Direito Ambiental. Trad.: Fernanda Nunes Barbosa. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 66.
26  NERY JÚNIOR, Nelson. Op cit., p. 25.
27  BODNAR, Zenildo. A sociedade de risco e os novos desafios para a jurisdição. In: VII Jornada Luso-
Brasileira de Direito do Ambiente, 2010, Florianópolis. Anais da VII Jornada Luso-Brasileira de Direito do 
Ambiente. Florianópolis/Lisboa : UFSC/ILP, 2010. v. 7. p. 1196.
28  Ibidem, p. 1198.
29  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução e Revisão: Ellen Graice Northfleet. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 12-13.
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global. Assim, o princípio de acesso à justiça, atualmente renovado, constitui um com-
promisso à efetiva tutela ambiental quando concentra conteúdo essencial para o redi-
mensionamento dessas perspectivas, cujos institutos basilares são os próprios direitos 
fundamentais30.

Vislumbra-se que, em constituições democráticas, que o acesso à justiça está 
garantido, ainda que formalmente. Em nossa Constituição Federal (CF/88), tal prática 
não difere da realidade jurídica brasileira, como se depreende da existência da cláusu-
la da inafastabilidade do controle jurisdicional nas hipóteses de incidência de ameaça 
ou lesão de direitos (art. 5º, XXXV, CF/88), da assistência judiciária gratuita (art. 5º, 
LXXIV, CF/88), dos remédios constitucionais, do devido processo legal substancial 
(art. 5º, LIV, CF/88), do juiz natural (art. 5º, LIII, CF/88), do contraditório e da ampla 
defesa (art. 5º, LV, CF/88), da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) 
e ainda; a própria instituição do Ministério Público para atuação na defesa judicial e 
extrajudicial ambiental.

Assim sendo, sistema jurídico brasileiro é sensível à segunda onda de acesso 
à justiça como proposta por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, pois, acompanhado de 
uma processo de redemocratização nacional, reconhece os direitos metaindividuais e 
os oferece novas formas de representação. Através da criação da Defensoria Pública e 
dos institutos processuais coletivos como o Mandado de Segurança Coletivo e Ações 
Civis Públicas, procura-se abrir caminhos à defesa dos interesses de grupos sociais ou 
mesmo de toda a coletividade, em sintonia com a “constante interimplicação”31 do 
relacionamento homem-natureza e homem-homem, própria da condição humana.

No entanto, segue necessária a reflexão da implementação da terceira onda 
de acesso à justiça que requer mudanças para além dos mecanismos recém reformados 
de representatividade, no sentido de se buscar a efetividade dos “interesses públicos” 
através de espaços extrajudiciais e, inclusive, de forma preventiva, em conjunto com 
instituições, procedimentos e pessoas hoje estabelecidos na sociedade moderna32. 
Muito embora seja evidente as dificuldades práticas ao acesso à justiça – que na sua 
concepção tradicional avançou significativamente para a redução de desigualdade en-
tre as partes – o enfoque do acesso à justiça como terceira onda prevê a harmonização 
de interesses que por sua natureza complexa, exigem novas posturas para composição 
dos conflitos. 

O modelo de justiça consensual permite a construção de um quadro cujas 
características apontam para a “informalização dos procedimentos, onde a troca de 
informações e a reconstrução do quadro geral do conflito são feições marcantes”33. 
Desta forma, a êxodo forense pode responder efetivamente aos conflitos ambientais ao 
oferecer celeridade e principalmente, maior receptividade na resolução das divergên-
cias.

30  BODNAR, Zelindo, op. cit., p. 1199.
31  AGUIAR, Roberto A. R. de, op. cit., p. 38.
32  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, op. cit., p. 67.
33  MORAIS, José Luis Bolzan de, op. cit., p. 82.
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Neste sentido, a opção pela solução extrajudicial dos conflitos ambientais 
pode ser alcançada através do compromisso de ajustamento de conduta, que substan-
cializa o enfoque ao acesso à justiça através de atuação isonômica, célere e efetiva, 
conquistando desta forma, a realização da justiça ambiental. Para tanto, e preferencial-
mente, deve-se consolidar o entendimento a cerca de sua natureza jurídica e objeto, 
para por fim, vislumbrar meios de aplicação deste instrumento.

3..dirEtiVas do CoMProMisso dE aJustaMEnto 
dE Conduta aMbiEntal

O compromisso de ajustamento de conduta tem sua origem através do art. 
211 da Lei n. 8.069 de 1990 (ECA) que versa exclusivamente sobre direitos e interes-
ses da criança e do adolescente. Pouco depois, teve seu objeto ampliado e passou a 
abranger os demais interesses metaindividuais, com a alteração da Lei da Ação Civil 
Pública (LACP) provocada pelo art. 113 da lei n. 8.078/90 (CDC). É um instrumento 
jurídico que propõe a aplicação de uma composição dos conflitos ambientais não ape-
nas sob a via judicial, mas preferencialmente, na esfera extrajudicial. 

Inspirado no princípio do acesso a justiça, este instrumento – também conhe-
cido como Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) –, visa compor adequadamente 
a conduta dos interessados às exigências normativas no que diz respeito à proteção 
dos direitos difusos e coletivos buscando o alcance da prevenção, restauração e com-
pensação, em sentido amplo, do bem ameaçado ou já degradado.

O TAC funciona como um mecanismo de tutela coletiva cujo objetivo é ade-
quar eventuais poluidores aos interesses ambientais com o objetivo para o cumpri-
mento das previsões legais e evitar, assim, a possibilidade de responder a ações 
judiciais. Desta forma, Fiorillo o caracteriza como instituto capaz de efetivar de forma 
plena o acesso à justiça “à medida que evita o ingresso em juízo, repelindo os revesses 
que isso pode significar à efetivação do direito material”34. 

No entanto, cumpre esclarecer que a análise do TAC se distingue da transa-
ção civil do art. 585, inciso II, do CPC ou mesmo com o parágrafo único do art. 57 da 
Lei n. 9.099 de 199535. Nestes, aplica-se a tutela tradicional dos direitos que não se 
coadunam com as diretrizes da tutela de direitos difusos da LACP. Neste sentido, não 

34  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva 
2001, p. 258.
35  CPC, Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: [...] II – a escritura pública ou outro documento 
público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o 
instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados 
dos transatores;
[...]

Lei n. 9.099/95, Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no 
juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. 
Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, 
referendado pelo órgão competente do Ministério Público.
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é possível creditar ao TAC a natureza jurídica de uma transação, visto que este insti-
tuto se reveste do caráter individualista para ajuste de direitos patrimoniais, hipótese 
expressamente vedada pelo art. 84136, do Código Civil brasileiro em se tratando de 
direitos indisponíveis. 

No entanto, em sua maioria, os doutrinadores37 enxergam a natureza jurídica 
de transação ao compromisso de ajustamento, em virtude das concessões mútuas que 
marcam a sinalagma do negócio jurídico bilateral. Negar-lhe esta natureza, seria negar 
a efetividade que a transação pode oferecer nos casos concretos. Neste sentido, acres-
centa Daniel Fink que   “em sendo transação, apesar de sua natureza peculiar por en-
volver interesses não patrimoniais e não privados, o regime jurídico do ajustamento de 
conduta deve obedecer, no que couber o regime da transação tal como previsto pelo 
direito civil”38. 

Ainda assim, há outros doutrinadores que discordam de tal posicionamento39. 
Seus argumentos remetem a natureza jurídica do TAC à de um acordo – forma abran-
gente de transação – onde não há consensualidade acerca do direito material e sim, de 
seus aspectos periféricos, tais como estipulação de cominações e estabelecimento de 
prazos. Isto, em razão de que “[...] o objeto do conflito, mesmo quando tenha caráter 
patrimonial, não pode ser objeto de concessão mútua, na medida em que os legitima-
dos não são os titulares do direito ou interesse [...]”40. Acompanhando tal raciocínio, 
Ayala e Leite advertem que o caráter indisponível do bem tutelado – o macrobem 
ambiental – que impossibilita a sua transação na forma de arranjo de interesses rele-
vantes da sociedade. Assim, concluem os autores que o compromisso de ajuste am-
biental “não é tecnicamente uma transação da forma consagrada pelo direito civil, 

36  CC, art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.
37  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 
p. 254-257; MILARÉ, Édis. Tutela jurídico-civil do meio ambiente. RDA 026; NERY JÚNIOR, Nelson. 
Compromisso de ajustamento de conduta: solução para o problema da queima da palha da cana-de-açúcar. 
RT 629/31; PIZZOL, Patrícia Miranda. Liquidação nas ações coletivas. São Paulo: Lejus, 1998, p. 149-
153; SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 635; 
LENZA, Pedro. Teoria feral da ação civil pública. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 75-82; 
GRINOVER, Ada Pellegrini. Ajustamento de conduta e defesa da concorrência. Revista do IBRAC, vol. 16, 
n. 1, São Paulo: Singular, 2009.
38  FINK, Daniel Roberto. Relação Jurídica e Sustentabilidade. In: MARQUES, José Roberto (org.). 
Sustentabilidade e temas fundamentais de Direito Ambiental. Campinas: Millennium, 2009, p. 119-120.
39  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
379-380; AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 3. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 67; LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck 
de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 256-257; RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de 
ajustamento de conduta – teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2002; SOUZA, Motauri Ciocchetti de. 
Ação civil pública e inquérito civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 61; NERY, Ana Luiza Barreto de Andrade 
Fernandes. O compromisso de ajustamento de conduta como transação híbrida e a problemática teorização 
da passagem do exercício do poder público para a tentativa de ajuste no âmbito privado. In: MILARÉ, Édis 
(Coord.) Ação Civil Pública após 25 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 111.
40  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Jurisdição constitucional e a tutela dos direitos metaindividuais. 
São Paulo: Verbatim, 2009, p. 19.
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mas, sim, um instrumento similar, em que o agente se submete a cumprir as exigências 
legais, sem que haja propriamente uma disposição”41. E sendo assim, não o compro-
misso de ajustamento de conduta não permite o debate do direito material subjacente. 

Assim, para não se correr o risco de “transigir direitos indisponíveis”, deve-
se reconhecer que o compromisso de ajustamento trata-se de uma renovação do ins-
trumento cuja regulação é voltada para proteção dos interesses metaindividuais. E, 
portanto, seu objeto deve se limitar à adequação de irregularidades legais cuja inter-
pretação deverá ser formulada de forma restritiva. Pode-se dizer que “o compromisso 
somente pode versar sobre prazos ou condições para o efetivo cumprimento das nor-
mas legais que regem a matéria, não sendo de se admitir a tolerância com a prática de 
ato contrário ao interesse jurídico-ambiental” 42.

Atualmente há a proposta de uma nova vertente que classifica o TAC em 
observância a um sistema principiológico próprio, cujos elementos da transação do 
direito civil se unem aos institutos de direito público de forma sincrética. Nesta ten-
dência, leciona Nery que:

[...] podemos dizer que o compromisso de ajustamento de conduta possui 
natureza jurídica de transação híbrida, porque deve respeitar a principiologia 
do direito público e do direito privado para cumprir os requisitos de validade 
do negócio jurídico, característica que distingue o ajustamento de conduta da 
transação, instituto de direito privado inserido no art. 840 do CC 43. [grifo da 
autora]

Portanto, a celebração do compromisso de ajuste almeja a adequação da con-
duta que ameace ou efetivamente viole direitos na forma de se evitar a ocorrência ou 
promover a recomposição de danos ambientais já perpetrados. O objeto do termo en-
volve o ajuste de uma conduta no sentido de constituir uma obrigação de fazer ou não 
fazer, ou, sendo o caso, de indenizar, de modo que corresponda satisfatoriamente à 
prevenção ou reparação integral da conduta irregular ou do dano por ela provocado tal 
qual a causa petendi da eventual ação civil pública 44. Assim sendo, não pode o legiti-
mado-tomador deste instrumento deixar de incluir todos os pedidos lícitos possíveis 
elencados pelo artigo primeiro da LACP, construindo-se assim, um verdadeiro poder-
dever do órgão legitimado de “pleitear todas as pedidas tendentes ao efetivo e integral 

41  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 256-257.
42  CARVALHO FILHO, 1995 apud AYALA, LEITE, Ibidem, 2010, p. 257.
43  NERY, Ana Luiza Barreto de Andrade Fernandes. O compromisso de ajustamento de conduta como 
transação híbrida e a problemática teorização da passagem do exercício do poder público para a tentativa de 
ajuste no âmbito privado. In: MILARÉ, Édis (Coord.) Ação Civil Pública após 25 anos. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 111.
44  MAZZILLI, Hugo Nigro. Notas sobre o inquérito civil e o compromisso de ajustamento de conduta. In: 
MILARÉ, Édis (Coord.) Ação Civil Pública após 25 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 316.
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resguardo do meio ambiente”45. Logo, o requisito de validade do ajuste está condicio-
nado à efetiva abrangência de todas as medidas necessárias à reparação do objeto tu-
telado ou à minimização do risco de dano de natureza difusa ou coletiva46.

Em se tratando de instrumento que comporta por natureza a consensualidade, 
é permitida – igualmente para que ocorra o estabelecimento de um patamar mínimo de 
garantias – a ampliação do objeto do termo para inclusão de obrigações periféricas, 
como p. ex., destinação ao fundo disposto no art. 13, da LACP, dos valores financeiros 
auferidos pelo acordo 47. Portanto, podem-se firmar vínculos jurídicos que instituam 
outras obrigações, tais como de dar, de indenizar ou pecuniárias; todas pertencentes ao 
sistema processual civil da execução.

Nesse sentido, além de estipular com clareza as obrigações objeto do termo, 
cabe prepará-lo para o eventual inadimplemento através da delimitação de um título 
líquido, certo e exigível, nos termos do art. 586 do CPC, evitando assim a nulidade da 
execução (art. 618, I, do CPC). A observância de aspectos formais na celebração do 
título exigem certo cuidado “para que nenhum detalhe crucial à sua execução e eficá-
cia sejam postos de lado pelos legitimados a tomar o compromisso de ajustamento de 
conduta” 48. O cumprimento de tais formalidades não impede afirmar que o compro-
misso de ajustamento de conduta adquire detém características essenciais ao modelo 
de justiça consensual, quais sejam: “proximidade, oralidade, ausência/diminuição de 
custos, rapidez e negociação” 49.

Dentre estes aspectos cabe ressaltar a cláusula de admissão de ocorrência de 
dano para evitar a rediscussão da matéria em sede de embargos de devedor (art. 745, 
V, do CPC) – em que se admite dilação probatória – levando invariavelmente à revisão 
dos pressupostos fáticos do evento. Assim, evita-se o dispêndio de provar a responsa-
bilidade do degradador novamente em sede judicial, quando seja o ajuste inadimplido. 
Outro ponto essencial para celebração do termo é estipulação das consequências no 
caso de descumprimento para evitar que o título se torne inócuo e não altere a situação 
de ilícito ambiental. Deve o órgão legitimado à celebração proceder com cláusulas que 
relacionem as consequências processuais do eventual inadimplemento inclusive como 
forma de inibi-lo. Finalmente, como aspecto formal, deverá o TAC conter garantias ao 
acordo ajustado, de forma a não comprometer o bem ambiental aos ânimos do obriga-
do 50.

Por fim, o objeto do compromisso de ajustamento “[...] deve envolver uma 
obrigação certa em sua existência e determinada quanto ao seu objeto, para que tenha 
efetiva liquidez” [grifo do autor] 51. Para tanto, é importante que sejam analisadas as 

45  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 68.
46  Ibidem, p. 66.
47  MAZZILLI, Hugo Nigro, op. cit., p. 317.
48  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal, op. cit., p. 80.
49  MORAIS, José Luis Bolzan de., op. cit., p. 81.
50  AKAOUI, op. cit., p. 80-90.
51  MAZZILLI, Hugo Nigro, op. cit., p. 317.
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obrigações que podem compor o objeto do TAC, e, assim, melhor pactuar os termos, 
sempre tendo em vista os princípios de Direito Ambiental, como, por exemplo, o prin-
cípio da reparação integral do dano.

4.  análisE da adEQuaçÃo dos CoMProMissos 
dE aJustaMEnto dE Conduta aMbiEntais 
CElEbrados PElo MinistÉrio PÚbliCo 
CatarinEnsE

A CF/88 ao conferir ao Ministério Público a “defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, através do 
art. 127, legou ao Ministério Público uma parcela da soberania estatal52. Esta institui-
ção permanente detém o dever de zelar pelo interesse público de uma sociedade equi-
librada e democrática, cujo patrimônio ambiental, cultural, natural, social e histórico 
é objeto de sua defesa. Para tanto, goza de autonomia institucional (art. 127, §2º, 
CF/88) e comunga de princípios (art. 127, §1º, CF/88) tais como a unidade, a indivi-
sibilidade e a independência funcional de seus membros. Tais prerrogativas servem 
para harmonizar a teoria tripartide de separação dos poderes e realizar o controle de 
atuação através do sistema de “freios e contrapesos” de forma que, o Ministério Públi-
co, torna-se uma instituição que se propõe a fiscalizar os interesses públicos constitu-
cionalmente albergados.

Historicamente o Ministério Público construiu um papel participativo no 
processo de transformação política e jurídica. Através da conquista de novas funções, 
esta instituição adquiriu um status vanguardista e representa assim, grande auxílio 
para dirimir as necessidades de uma sociedade cuja demanda de proteção a interesses 
indisponíveis cresce a cada dia53. Além das funções delineadas pelo texto constitucio-
nal (art. 129, CF/88), o Ministério Público detém grande poder investigativo, em pa-
ralelo à reserva constitucional da polícia judiciária para atuação investigatória. 
Deve-se reconhecer que a instituição possui legitimidade constitucional plena para 
realização de investigações, não apenas para o controle externo da atividade policial 
(art. 129, VII, CF/88), mas também para procedimentos de natureza administrativa 
tais como inquéritos civis, procedimentos preparatórios, peças de informação, com-
promisso de ajustamento e recomendações. São estes instrumentos de atuação extra-
judicial do Ministério Público, e, para defesa do meio ambiente, são eles que 
constituem muitos dos mecanismos de garantia social a um meio ambiente ecologica-
mente equilibrado. 

52  COSTA, José Kalil de Oliveira e. Ministério Público e atuação ambiental. In: LEITE, José Rubens 
Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo (Org.). Aspectos processuais do direito ambiental. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 75.
53  COSTA, José Kalil de Oliveira e., op. cit., p. 76-77.
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4.1		O	estudo	de	caso:	a	metodologia	e	justificativa	de	
sua abrangência

Com vista ao que já foi desenvolvido, é correto afirmar que a inovação bra-
sileira de um instrumento de solução extrajudicial de conflitos metaindividuais se 
apresenta útil para a consecução do direito fundamental ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado ao proporcionar maior acesso à justiça. No entanto, de forma a 
evitar o distanciamento entre teoria e prática, devem os operadores de Direito se lan-
çar à pesquisa de campo para verificação da compatibilidade dos conteúdos legais 
com a real necessidade e resultados da comunidade.

Tendo isto em vista, realizou-se um estudo de caso dos compromissos de 
ajustamento de conduta extrajudiciais – excluídos, portanto, aqueles celebrados no 
âmbito das ACP e igualmente, aqueles cuja temática é penal – no âmbito estadual do 
Ministério Público de Santa Catarina.  O presente modelo de estudo se espelha ao 
projeto desempenhado pelo Instituto o Direito por um Planeta Verde, com financia-
mento do Banco Mundial e coordenação da promotora de justiça do Rio Grande do 
Sul, Sílvia Cappelli, que ocupava à época o cargo de presidente do Instituto. Nele, 
aforaram diversas conclusões não apenas voltadas para a melhoria e aprimoramento 
do compromisso de ajuste, mas também no sentido da necessidade de controle estatís-
tico de dados dos Ministérios Públicos estaduais e órgãos do SISNAMA, tudo para 
uma maior transparência e eficiência na aplicação do instrumento.

Sendo assim, o objetivo deste estudo está delimitado a uma avaliação da 
evolução temporal da aplicação do TAC, ao comparativo entre os procedimentos ad-
ministrativos realizados e a celebração do instrumento e, por fim, a sua adequação em 
detrimento das ações civis públicas. Porém, cumpre registro, não ser possível, por 
parte da instituição catarinense, o fornecimento de um gama de dados maior. Um dos 
motivos é que nem sempre os registros compilados realizados pelas 111 comarcas do 
estado são integralmente repassados ao centro de apoio, ou quando o são, suas infor-
mações são incompletas ou indiscriminadas. Logo, a pesquisa desenvolve-se exclusi-
vamente em termos quantitativos fornecidos pelos Relatórios de Gestão Institucional 
(RGI)54 do Ministério Público de Santa Catarina, com análise limitada aos anos de 
2004 a 2010. 

Em que pese a quantidade limitada de dados fornecidos pelo Ministério Pú-
blico de Santa Catarina, é possível identificar aspectos importantes em relação aos 
compromissos de ajustamento de conduta em âmbito estadual e oferecer singelas con-
clusões acerca de sua produtividade.

4.2  a normativização e análise quantitativa do 
compromisso de ajustamento de conduta ambiental 
no Ministério Público Catarinense

54  Os relatórios pesquisados são dos anos de 2005 a 2010 e podem ser encontrados no site da instituição: 
<http://portal.mp.sc.gov.br/portal/webforms/lista_geral.aspx?secao_id=404>. Acesso em: 7 mai. 2012.
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Com efeito, realizado o estudo no plano legislativo primário do compromis-
so de ajustamento de conduta do direito fundamental que o fundamenta até a LACP 
que lhe concede o requisito de existência. No entanto, deve-se apresentar sua regula-
mentação quanto à forma, conteúdo, validade e eficácia. E para tanto, compete a de-
terminados órgãos públicos a instituição de atos administrativos interna corporis a 
delimitação de seu conteúdo e aspectos procedimentais.

Em âmbito nacional, há a Resolução n. 23/200755 do CNMP que disciplina 
não só o compromisso de ajustamento de conduta, mas também o inquérito civil e 
regulamenta os arts. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar n. 75/93 e os arts. 25, IV e 26, 
I da Lei n. 8.625/93. 

Em Santa Catarina, a regulamentação se deu inicialmente através do Ato 
Normativo n. 135/2000, que foi expressamente revogado em 27.03.2008 pelo Ato 
Normativo n. 81/2008, expedido pela Procuradoria-Geral de Justiça, que se encontra 
atualmente em vigor. 

O compromisso de ajustamento de conduta está regulado e em uso pelo Mi-
nistério Público de Santa Catarina como demonstram, abaixo, os dados colhidos nesta 
pesquisa. Da sua leitura, pode-se dizer que a demanda de procedimentos administrati-
vos investigatórios cresceu exponencialmente de 2004 até 2010 de forma a exigir da 
instituição soluções para prevenção e repressão da degradação ambiental. 

Visto isto, da totalidade de procedimentos administrativos instaurados e re-
manescentes que demandaram atuação da instituição, estima-se que 6% culminaram 
na celebração de TAC e 8% na propositura de ação civil pública, considerando todas 
as áreas de atuação ministerial: meio ambiente, consumidor, moralidade administrati-
va, idosos, pessoas portadores de deficiência, saúde, fundações e outros.

Tal afirmação fica assim demonstrada:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TAC celebrados 330 977 1.021 730 601 565 727 
ACP Ajuizadas 651 805 1100 1082 1046 898 1010
Demanda procedimental 6.165 7.980 10.032 11.806 13.774 16.124 19.131 
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25.000 GRÁFICO I - Demanda da atuação do MP/SC
(2004-2010)

TAC celebrados
ACP Ajuizadas
Demanda procedimental

55  Disponível em: <http://ccr5.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/res23cnmp_2007.pdf>. Acesso 
em: 4 maio 2012. 

  Fonte: Relatórios de Gestão Institucional do MP/SC.
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Como se desprende a partir do Gráfico II, a demanda em matéria ambiental 
constitui, em média, cerca de 22% dos procedimentos administrativos investigatórios, 
em relação às demais áreas de direitos metaindividuais, como a esfera da moralidade 
administrativa e do consumidor. 

É sabido que o aumento na demanda de atuação investigativa extrajudicial 
não se deu apenas pelo fator do crescimento populacional, mas por múltiplos fatores, 
em especial a contribuição doutrinária ao conceito de dano ambiental, que demonstra 
sua complexidade e abrangência. Assim, danos por intermédio do meio ambiente ou 
danos cujos efeitos sejam cumulativos também devem ser prevenidos ou reparados, 
demandando assim procedimentos investigatórios. O mesmo pode-se dizer da impres-
critibilidade dos danos ambientais, cujo perfil atemporal, está cada vez mais sendo 
reconhecido pela doutrina e jurisprudência.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Instaurados das demais áreas 2.383 3.189 4.120 5.289 5.915 7.555 9.206 
Instaurados da área ambiental 844 1.282 1.360 1.291 1.652 1.996 2.204 
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GRÁFICO II - Relação de inquéritos civis, procedimentos administrativos preliminares 
e peças de informação instaurados em matéria ambiental versus as demais  matérias 

(2004-2010)

Instaurados das demais áreas
Instaurados da área ambiental
Linear (Instaurados das demais áreas)
Linear (Instaurados da área ambiental)

Fonte: Relatórios de Gestão Institucional do MP/SC.

E ainda, pode-se concluir pela linha de tendência, que, embora o número de 
procedimentos totais instaurados obtivesse crescimento acentuado, em matéria am-
biental sua evolução se deu de forma discreta. Ou seja, anualmente, para cada deman-
da investigativa ambiental surgem outras cinco relacionadas às demais áreas.

Com efeito, especificamente na área ambiental, é possível vislumbrar que a 
demanda pela atuação do Ministério Público provoca a celebração de compromissos 
de ajustamento de conduta em maior número que a propositura de ações civis públi-
cas. Demonstrando, com isso, a adequação deste instrumento para solução de conflitos 
com esta temática. 



Desta forma, no interregno de seis anos, houve uma média de 303 compro-
missos de ajustamento de conduta celebrados em face de 247 ações civis públicas 
ajuizadas, como demonstra o seguinte gráfico:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ACP 186 302 285 226 281 217 235 
TAC firmados 194 399 409 232 257 277 353 
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450 GRÁFICO III - Meio Ambiente: Ação Civil Pública ajuizadas versus TAC celebrados
(2004 - 2010)

ACP

TAC firmados

        Fonte: Relatórios de Gestão Institucional do MP/SC.

E ainda, dentro do universo de ações civis públicas propostas pelo Ministério 
Público de Santa Catarina, a média neste lapso temporal é de 26% de demandas judi-
ciais em matéria ambiental. Do mesmo modo, a partir de um comparativo entre o seg-
mento ambiental e os demais, é possível concluir que a média de compromissos de 
ajustamento de conduta ambientais celebrados é de 43%, ultrapassando assim tanto as 
ações civis públicas ajuizadas quanto os demais instrumentos extrajudiciais instaurados. 

5. ConsidEraçÕEs Finais

Muito embora estes dados sejam o prelúdio da verdadeira atuação do Minis-
tério Público de Santa Catarina, deve-se reconhecer que o problema levanta mais per-
guntas do que respostas. Informações no tocante a questões que envolvem a 
fiscalização e o cumprimento de cada compromisso de ajuste celebrado seriam de 
grande valia ao estudo para fornecimento de um diagnóstico completo acerca da ade-
quação dos compromissos de ajustamento de conduta ambientais no Estado. 

Com efeito, dados como aplicação de prazos para cumprimento, índices de 
obrigações utilizadas, de multas cominatórias, medidas coercitivas por descumpri-
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mento, cláusulas de destinação das receitas ou, ainda, a lista dos celebrantes mais 
reincidentes não se fizeram presentes no respectivo levantamento.

Ainda assim, a possibilidade de um aprimoramento na sistematização estatís-
tica, não apenas em Santa Catarina, levaria a uma atuação reforçada e presente desta 
instituição que simboliza o Brasil edificado sob os princípios democráticos. Através 
de uma gestão que supere a divisão federativa estadual e de um controle nacional, será 
possível enxergar medidas acessíveis de aprimoramento do termo, de sua execução e 
fiscalização, pois, conforme indicam os números, a expectativa recai no aumento da 
demanda e consequente aumento da aplicação de TAC. Pode-se concluir que este 
instrumento se mostra cada dia mais útil para os operadores jurídicos, já que muitas 
vezes são os próprios degradadores que procuram os órgãos legitimados para celebra-
ção e continuidade da atividade empreendida. Neste sentido, consegue o compromisso 
de ajustamento de conduta operar sobre danos variados graus de reversibilidade, ou 
sobre o sistema de execução antecipada e até mesmo como forma de financiamento da 
restauração do patrimônio ambiental lesionado através de fundos de âmbito estadual e 
federal.

Ainda assim, há na doutrina quem aponte certos aspectos do compromisso de 
ajustamento de conduta que, caso aprimorados, se tornariam um grande avanço na 
celebração destes termos. Medidas como a possibilidade de solucionar os ilícitos civis 
e penais dentro do mesmo instrumento, capital técnico e humano para estipulação da 
extensão do dano ambiental, sua reparação e instituição de multas cominatórias, insti-
tuição de técnicas de celebração do instrumento a nível regional para equiparação do 
nível de qualidade ambiental, a ampliação da abrangência dos termos para inclusão de 
objetos que envolvam interesses individuais homogêneos, dentre outros. 

Trata-se, portanto, de um instrumento que não é perfeito, porém detém gran-
de valor para o enfrentamento da problemática ambiental. É possível, assim, visuali-
zar através do mapeamento da aplicação do compromisso de ajustamento de conduta 
no estado catarinense que a presença da degradação ambiental existe de fato, no en-
tanto, está recebendo tratamento ativo através de técnicas legislativas em constante 
atualização cujo escopo seja satisfazer as necessidades da realidade social. 

Ante a existência desses dados foi possível a compreensão, ainda que de 
maneira superficial, do nível de adequação na utilização desta modalidade solução 
extrajudicial em Santa Catarina. Pode-se compreender que a atuação do parquet cata-
rinense é, em grande parcela, voltada para questões ambientais, e que o compromisso 
de ajustamento de conduta produz, de fato, resultado positivo em sua prestação juris-
dicional. Logo, os objetivos propostos pelo instrumento representam vantagens reais 
para tutela dos direitos difusos, seja celeridade inerente, para redução dos custos e 
despesas dos litígios judicias ou mesmo o estimulo provocado por acordos fundamen-
tados na consensualidade, o fato é que o compromisso de ajustamento de conduta 
provoca maior acesso à justiça e realça um caminho para concretização deste valor 
para que assim, quem sabe, seja repensado o direito a partir de uma racionalidade 
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ambiental alicerçada na equidade e sustentabilidade e que promova uma gestão parti-
cipativa e democrática dos recursos ambientais56.

6. ConClusÕEs artiCuladas

6.1 A crise ambiental evidencia um período de transição epistemológica. A 
percepção e apropriação da natureza sob o viés da racionalidade científica não é mais 
capaz de oferecer respostas adequadas aos novos direitos metaindividuais.

6.2 Mais do que nunca se questiona a jurisdição como instrumento do Esta-
do, sendo possível, hoje, o debate acerca de suas crises. O modelo jurisdicional vigen-
te é incapaz de atuar efetivamente na consecução dos valores da sociedade política 
ocasionando o surgimento de movimentos pelo acesso à justiça sob o enfoque do êxo-
do forense.

6.3 O compromisso de ajuste de conduta ambiental funciona como mecanis-
mo de tutela de tais interesses tendo como objetivo o seu cumprimento – de forma 
preventiva preferencialmente – e sendo capaz de compor os conflitos ambientais de 
forma efetiva, voluntária e célere.

6.4 No Estado de Santa Catarina, o compromisso de ajustamento de conduta 
empregado pelo Ministério Público estadual, está consolidado em todos os planos le-
gislativos e apresenta-se como mecanismo adequado e cada vez mais utilizado, para 
composição dos conflitos ambientais.

6.5 Em que pese a possibilidade de aprimoramento do instituto do compro-
misso de ajustamento de conduta, a compreensão deste instrumento como apto à con-
cretização do enfoque do acesso à justiça está devidamente alicerçada e pode 
representar um caminho para um direito “repensado” a partir da racionalidade am-
biental.

56  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução: Lúcia 
Mathilde Endlich Orth. 7. ed., Petrópolis: Vozes, 2009, p. 144.
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análISe CrÍtICa do atual modelo 
ConSumerISta de automóVeIS À luZ 

de amartYa Sen e o IPVa SuStentáVel

PRISCILA SILVA DE SOUZA
MESTRANDA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA 

introduçÃo

O presente trabalho propõe uma análise das teorias econômicas ‘dominante’ 
e ‘ideal’ apresentada por Amartya Sen e o reflexo dessas duas doutrinas no mundo 
contemporâneo. 

A teoria dominante, que se baseia no utilitarismo como fonte do bem-estar do 
homem, embasa o atual modelo consumerista da população, que finca suas necessida-
des na satisfação de suas métricas mentais como o prazer, desejo e felicidade indivi-
dual, sem levar em conta o olhar atento às consequências das escolhas de suas 
tecnologias num ambiente em que convive com outras formas de vida, tanto o homem 
quanto à própria natureza. 

Dentro dessa perspectiva, far-se-á um paralelo desta teoria com o consumo 
de automóveis que, ano após ano, tem batido recordes de vendas, em um ambiente 
onde se propaga, constantemente, os efeitos do aquecimento global no planeta, causa-
do, em grande parte, pela emissão de dióxido de carbono na atmosfera. 

Por outro lado, a teoria ideal se baseia no elenco de princípios éticos e morais 
para a tomada de decisões do indivíduo, permitindo que o bem-estar da comunidade 
seja erigido como um bem a ser alcançado por todos, através de liberdades individu-
ais. 

Essas liberdades individuais permitem que o cidadão consciente possa fazer 
escolhas que irão contribuir para a sustentabilidade do ambiente, representado, no 
caso proposto, pela adoção de tecnologias limpas de combustíveis nos automóveis, 
que irão, por conseguinte, emitir menos poluentes tóxicos à atmosfera.

A figura do tributo extrafiscal, amparada pela Constituição Federal, permite 
que o mesmo tenha função diversa daquela estabelecida originariamente (fiscal), per-
mitindo-o servir como instrumento para incentivos fiscais tendentes a proporcionar o 
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desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país.
De fato, o agravamento tributário ou a minoração da tributação coíbe ou es-

timula a adoção de condutas degradantes ao meio ambiente ou ecologicamente susten-
táveis, praticadas pelo indivíduo, isoladamente, e/ou pela coletividade.

Através do IPVA sustentável, pode o poder público expandir as liberdades 
individuais da população, ao abarcar a possibilidade de alíquotas mais brandas do 
imposto para os motoristas que fazem uso das fontes limpas de combustíveis, como o 
biodiesel e o gás natural, dentre outros.

Nesse contexto, a mudança de comportamento pode refletir em uma impor-
tante transição para o desenvolvimento sustentável?

1.  análisE CrÍtiCa da EConoMia doMinantE E 
idEal

Amartya Sen inicia sua análise sobre a ética na economia a partir de sua 
própria origem que, segundo ele, encontrou raízes em bases muito distintas, ambas 
relacionadas à política, quais sejam: a ética e a engenharia. A primeira remonta aos 
ensinamentos de Aristóteles, que pregava que as questões econômicas deveriam rela-
cionar-se, primordialmente, aos fins humanos, na busca do bem-estar para o homem e 
não voltada somente para a captação de riquezas. De outro lado, a engenharia concen-
trava-se no exercício da construção de uma base sólida para o funcionamento dos 
mercados e da economia, propriamente dita.

Apesar da distinção, ambas deveriam formar uma completude, onde uma 
estaria voltada para o aspecto instrumental e outra, para o aspecto finalístico das ne-
cessidades do homem, razão primeira do surgimento dos mercados.

Porém, com o passar dos tempos e a evolução das sociedades, a ética se dis-
tanciou da economia moderna, sugada pela ganância de um modelo capitalista ampla-
mente difundido entre os países.

Todavia, como nos relembra o autor1, a “concepção de motivação e realiza-
ção social relacionada à ética precisam encontrar um lugar de importância na eco-
nomia moderna”.

Dentro desse contexto, pode-se perguntar: de que vale o desenvolvimento 
das sociedades, se não para o melhoramento da vida de seus habitantes?

A resposta surge da análise das teorias apresentadas por Sen, quando propõe 
que a instrumentalidade da economia atual se revista da ética em sua aplicação, de 
modo a perceber que a riqueza produzida pelos mercados não se traduz, necessaria-
mente, em benefícios para a sociedade quando valores outros, notadamente os valores 
substantivos, são ignorados como parte do desenvolvimento da comunidade.

1  SEN, Amartya Kumar. Sobre ética e economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p.22.
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1.1 os ModElos dE tEorias EConôMiCas 
aPrEsEntadas Por aMartYa sEn

Os estudos sobre economia se pautaram, desde o início, em alguma noção de 
racionalidade, para explicação de um determinado comportamento da sociedade. A 
teoria econômica dominante, conforme aponta Sen2, descreveu dois métodos de defi-
nição desta racionalidade de comportamento:

a) Racionalidade como consistência interna de escolha; e
b) Racionalidade como maximização do auto-interesse. 
Ao se estudar ambos os métodos, percebe-se que a primeira teoria esbarra no 

fato de que somente a consistência não pode ser suficiente para definir um comporta-
mento racional, já que alguém que consistentemente busca algo que não quer, não 
pode ser considerada racional.

No que diz respeito à maximização do auto-interesse, a pessoa deve buscar 
somente aquilo que lhe faz bem, sem vislumbrar o ambiente ou pessoas ao seu redor. 
Ocorre que, por que somente o que alguém quer para si deve ser considerado impor-
tante para o seu bem-estar, rejeitando-se qualquer princípio ético ou moral que vis-
lumbre o outro? Apesar de esse ponto de vista ser amplamente defendido pela doutrina 
econômica majoritária, será que ele representa, de fato, o comportamento da maioria 
dos homens dentro da sociedade?

Sem dúvida, essa afirmativa vai de encontro à própria ideia de evolução do 
homem, que sempre contou com o auxílio e divisão do trabalho para o desenvolvi-
mento de seu próprio habitat.

Mas se a cooperação sempre esteve presente no progresso dos povos, desde 
os seus primórdios, em que momento é invertida esta máxima para a ocupação do 
sentimento egoísta de uma economia utilitarista?

Ao considerar-se a maximização do auto-interesse, focada somente nas rea-
lizações do indivíduo, ignora-se a liberdade que se tem para a sua consecução e, igual-
mente, todas as outras realizações que não se pautam em algumas das métricas 
mentais, nas quais elas se fundem: prazer, desejo e felicidade. 

Todavia, em oposição a esta teoria, que valoriza alguma medida utilitarista 
da satisfação humana, Sen aduz à teoria do bem-estar para defender a ideia de que o 
indivíduo pode, sim, se satisfazer com circunstâncias ocorridas ao seu redor, dentro da 
sua família, da sua comunidade, do seu grupo, indo além do seu próprio interesse.

A teoria do bem-estar se baseia na liberdade que o homem tem para realizar 
aquilo que deseja, e que lhe provocará bem-estar. Essa liberdade se medirá pela capa-
cidade de uma pessoa para executar funcionamentos que ela tem razão para valorizar. 

Os funcionamentos, por sua vez, “são definidos como estados e ações que 
uma pessoa consegue realizar vivendo de algum modo3”.

2  Op. cit., p.28.
3  SEN, Amartya Kumar. Desigualdade reexaminada. 2ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 97.
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Exemplificando, alguém que opta por preservar o meio ambiente tem a esco-
lha de medir seu comportamento, na medida em que lhe é dada tal oportunidade, ao 
passo em que uma comunidade que não possui serviços de coleta de lixo, por exem-
plo, não pode escolher coletá-lo por total falta de recursos. Ambas são “livres”, mas as 
diferentes capacidades de “serem livres” a levam a divergentes pontos de desenvolvi-
mento de suas realizações.

A ética do comportamento, sugerida pela teoria do bem-estar, propõe conver-
gir os esforços da comunidade para o alcance de uma justiça social. Intenta focalizar 
o desenvolvimento, não no aumento da infra-estrutura dos espaços urbanos, mas sim 
no aumento das escolhas humanas, que estão por trás das massas de concreto.

Como bem salienta Veiga4:

“... só há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à 
aplicação das capacidades humanas, entendidas como o conjunto das coisas 
que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida.” 

Esse cálculo ético de cada indivíduo pode ser medido pelo que se chama de 
‘condição de agente’, que se refere “à realização de objetivos e valores que ela tem 
razão para buscar, estejam eles conectados ou não ao seu próprio bem-estar5”. 

Dessa forma, pode o ser humano convergir suas capacidades e potencialida-
des para a concretização de seus ideais para si e para a comunidade, contudo, deve-se, 
primeiramente, resgatar a moralidade do comportamento que orienta os caminhos per-
corridos por cada um, onde o comprometimento social é resultado das liberdades in-
dividuais.

2.  o auMEnto do nÚMEro dE autoMÓVEis 
nos GrandEs CEntros urbanos E a 
EXtraFisCalidadE do tributo

A Constituição Federal de 19886 prevê, em seu art. 225, o direito reservado a 
todos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, o qual deve ser defendido e preservado pelo 
Poder Público e a sociedade. 

Entretanto, o relacionamento entre o homem e a natureza tem provocado, nos 
últimos séculos, vários danos ao meio ambiente, capazes de provocar mudanças cli-
máticas que irão afetar diretamente a vida das próximas gerações.

4  VEIGA, José Eli da. O desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2008, p. 85.
5  Op. cit., p. 103.
6  BRASIL. Constituição Federal. Congresso Nacional, Brasília (1988).
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Isso se dá essencialmente por um modelo consumerista, que rege a vida dos 
cidadãos, hodiernamente, onde a falta da ética de comportamento e a busca pela ma-
ximização de seu auto-interesse reflete, como bem explicita Pozzetti7 na exigência de 
“padrões de vida mais altos com tecnologias mais baratas, mesmo que os subprodutos 
involuntários incluam a degradação dos solos, os poluentes tóxicos de espécies ani-
mais ou alteração climática”.

Dentro desse contexto, a saúde pública está ameaçada, uma vez que a polui-
ção produzida pelas descargas dos automóveis traz doenças respiratórias e destrói a 
camada de ozônio, provocando prejuízo, também, ao meio ambiente. As ações desen-
volvidas pelas organizações civis, no combate à poluição ambiental, não conseguem 
alcançar, junto aos cidadãos, os mesmos resultados, se praticados pelo poder público, 
pela própria limitação de sua estrutura e alcance.

Pesquisas realizadas com o dióxido de carbono, expelido pelos canos de des-
carga dos automóveis e das chaminés das fábricas, têm concluído que este gás é o 
principal elemento responsável pela destruição da camada de ozônio.

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas8, os 
combustíveis fósseis, dentre eles, os derivados de petróleo (gasolina e diesel, para ci-
tar os mais tóxicos) representam 56,6% das emissões globais de gases de efeito estufa. 
Desse total, 13,1% dizem respeito somente aos poluentes advindos do setor de trans-
porte.

Ainda, exemplificativamente, em relação à região Norte, conforme números 
divulgados pela Fenabrave – Federação Nacional de Distribuição de Veículos Auto-
motores9, no ano de 2010, foi a região que mais cresceu, com percentuais de distribui-
ção de automóveis de 15,3% maior do que no período anterior.

O que fazer para reduzir tais emissões? De quem é a responsabilidade para 
frear este processo? Que consequências podem ser sentidas pela população a longo 
prazo?

O impacto dos efeitos do modo de vida atual fez surgir o termo ‘desenvolvi-
mento sustentável’, que sugere uma mudança de paradigma quanto ao desenvolvi-
mento econômico praticado pelos países e pela sociedade, que por muito tempo 
ignoraram a insuficiência da natureza para manter-se sadia, apesar da degradação de 
seus recursos naturais.

Em um cenário onde se difunde a sustentabilidade do meio ambiente e o re-
modelamento do modo de vida da população, de forma a minimizar os impactos de 
suas tecnologias, é de se invocar a união de esforços entre Estado e Sociedade, a qual 

7  POZZETTI, Valmir César. A tributação favorável ao meio ambiente no Brasil. França, 2000. 237f. 
Dissertação (Mestrado em Direito do Meio Ambiente e do Urbanismo). Universidade de Limoges, França, 
2000, p. 07.
8  Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Disponível em: <http://www.ipcc.ch/
publications_and_data/ar4/syr/en/figure-spm-3.html>. Acesso em: 09 abr 2012.
9  Fenabrave – Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Disponível em: <HTTP://
www.fenabrave.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&id_conteudo=968#conteudo>. 
Acesso em: 29 jan 2012.
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se traduzirá, de forma indissociável, em uma revolução dos padrões de produção e 
consumo10. 

Dentro dessa perspectiva, à Administração Pública, responsável pela preser-
vação do meio ambiente, por disposição expressa do art. 23, VI da Carta Magna, vis-
lumbra a possibilidade de adaptação dos tributos, voltados para uma função extrafiscal, 
para se alcançar a proposta de preservação ambiental através do desestímulo de con-
dutas degradantes praticadas pelo indivíduo ao meio ambiente, ou ainda, pelo estímu-
lo a condutas individuais convenientes à comunidade, desprezando, assim, a sua 
utilização para fins meramente arrecadatórios.

Dessa forma, surge a figura do Estado como promotor da preservação am-
biental que, no uso de suas atribuições, pode utilizar a extrafiscalidade do tributo para 
coibir condutas lesivas praticadas pelos indivíduos ao meio ambiente. 

Assim, a imposição tributária pré-existente no ordenamento jurídico pátrio 
torna-se um instrumento importante para induzir o contribuinte a pagar menos tributo, 
utilizando, para isso, de tecnologias viáveis à saúde ambiental, reduzindo as emissões 
de poluentes dos veículos automotores. 

Neste sentido, o governo brasileiro tem procurado desenvolver vários pro-
gramas, como já o fez com o pró-álcool, o biocombustível, oriundo da cana-de-açúcar, 
com pouco impacto ambiental. E para estimular a aquisição de veículos movidos ao 
bicombustível, o Estado reduziu as alíquotas de IPI no ato da compra, tornando-os 
mais acessíveis ao consumidor e, com isso, reduziu-se a emissão de agentes poluentes. 

Assim, estimular o uso do combustível com políticas adequadas de baixa 
tributação, estendendo as liberdades substantivas do cidadão, deve ser a meta do go-
verno brasileiro, uma vez que é atribuição do Estado preservar o meio ambiente. 

Logo, o sistema de tributação deixa de ser simplesmente um mecanismo ar-
recadatório de recursos financeiros para se tornar um instrumento de ação do Estado, 
no terreno social, permitindo ao legislador desestimular comportamentos que possam 
trazer prejuízos à sociedade e ao meio ambiente e estimular comportamentos adequa-
dos, desonerando o cidadão que cumpre seu papel social.

Não só da aceitação doutrinária se consubstancia o instrumento da extrafis-
calidade, tendo sido reconhecido também pelos nossos tribunais, in verbis, conforme 
cita Gouvêa11:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 
DE VEÍCULOS USADOS. VEDAÇÃO: PORTARIA N. 8/91-DECEX. 
VULNERAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA LEGALIDADE. 
INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Imposto de 

10  GUIMARÃES, Roberto. P. La ética de la sustentabilidad y la formulación de políticas de desarrollo. 
In: Héctor, Alberto Alimonda. Ecología política – naturaleza, sociedad y utopía. Buenos Aires: CLACSO, 
2002, p. 65.
11  GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, 
p.46.
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importação. Função predominantemente extrafiscal, por ser muito mais um 
instrumento de proteção da indústria nacional do que de arrecadação de 
recursos financeiros, sendo valioso instrumento de política econômica.
(STF; RE 203308/CE; MIN. MAURÍCIO CORRÊA; SEGUNDA TURMA/ DJ 
DATA-14.3.1997)

IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE. 
Entendimento firmado pelo Plenário do STF no sentido de que a única hipótese 
constitucional de progressividade das alíquotas do IPTU é a extrafiscal 
destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Agravo 
regimental improvido. 
(STF; AI 189824 AGR/SP; MIN. ILMAR GALVÃO; PRIMEIRA TURMA; DJ 
DATA-23.5.1997) 

 Ao instituir incentivos fiscais a empresas que contratam empregados com 
mais de quarenta anos, a Assembléia Legislativa Paulista usou o caráter ex-
trafiscal que pode ser conferido aos tributos, para estimular conduta por par-
te do contribuinte, sem violar os princípios da igualdade e da isonomia.
 (STF; ADI 1276 / SP; MIN. ELLEN GRACIE; TRIBUNAL PLENO; DJ 
DATA-29.11.2002)

O Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro ente federativo a adotar a previsão 
da norma tributária indutora para aquisição de veículos movidos a fontes limpas de 
combustível, através da lei 3.335 de 1999, que dispõe:

Art. 10.  A alíquota do imposto é de:
(...)
VI - 2% (dois por cento) para automóveis movidos a álcool;
VII - 1% (um por cento) para veículos que utilizem gás natural ou energia 
elétrica;
VIII - 4% (quatro por cento) para demais veículos não alcançados pelos incisos 
anteriores, inclusive os veículos de procedência estrangeira. 

A mudança da lei foi responsável, em grande parte, para que do total de con-
versões realizadas em todo o país, quase 90% ocorresse no estado do Rio de Janeiro, 
segundo Fernandes, presidente da Associação Latino Americana de GNV (ALGNV)12.

12 ABEGÁS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Disponível em: 
<http://www.abegas.org.br/imp_noticia_view.php?CodNot=29465&CodEditoria=6#>. Acesso em: 09 abr 
2012.
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O resgate da ética do comportamento e a realização da condição de agente, 
conforme Sen, permite ao ser humano repensar suas atitudes e enxergar a importância 
da liberdade de escolha com propósitos13.

3. o iPVa sustEntáVEl

O IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automores, segundo Oli-
veira14, ganhou contornos para a sua criação com a implementação da indústria auto-
mobilística brasileira, na década de 50, que fez com o veículo passasse a fazer parte 
do estilo de vida social e econômico da população, elevando-se, assim, o número de 
automóveis trafegando pelo país, bem como a necessidade de construção, manutenção 
e melhorias das rodovias em todo o Brasil.

Mamede15 atesta que, historicamente, a Constituição Federal de 1967 previu 
a possibilidade de a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios cobrarem 
taxas remuneratórias por seus serviços, o que incluía a manutenção das rodovias em 
todo o território nacional.

Continua, afirmando que, dessa forma, o governo federal, por meio do De-
creto-lei nº 397/68 instituiu a “taxa rodoviária federal” para o custeio das obras de 
conservação das estradas sob sua jurisdição, a qual encontrava igual tratamento nos 
âmbito estadual e municipal.

Para evitar a possibilidade de concomitância da cobrança das taxas nas três 
esferas da Federação, promulgou-se, posteriormente, o Decreto-lei nº 999 de 
21.10.1969, que criou a Taxa Rodoviária Única (TRU), cobrada anualmente pela 
União no licenciamento dos veículos.

Desses, 40% de sua arrecadação era direcionada ao Departamento Nacional 
de Estrada de Rodagem (DNER), e o restante rateado entre os Estados e os Municí-
pios.

Por fim, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 150, III, trouxe a regu-
lamentação do IPVA, incluindo-o na competência tributária dos Estados e do Distrito 
Federal, cuja arrecadação continuou sendo dividida com os Municípios, aumentando 
para 50% o rateio entre os dois entes federativos. 

Trata-se, portanto, de um imposto predominantemente fiscal, visando à ob-
tenção de recursos financeiros que serão revertidos aos cofres públicos, mas que, 
pode, todavia, adquirir função extrafiscal, se esta for a vontade do legislador.

No que diz respeito à base de cálculo para a efetivação da cobrança, esta se 
dá pelo valor do bem tributado, levando-se em conta elementos característicos como 

13  SEN, Amartya Kumar. Desigualdade reexaminada. 2ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 120.
14  OLIVEIRA, José Jayme de Macêdo. Impostos estaduais: ICMS, ITCD, IPVA. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 357.
15  MAMEDE, Gladston. IPVA – imposto sobre a propriedade de veículos automotores.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 29-31.
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a potência, capacidade máxima de tração, ano de fabricação, peso, cilindrada, tipo de 
combustível, modelo do veículo, entre outros.

Vale lembrar que o STF já se posicionou no sentido de que a diferenciação 
das alíquotas, diferentemente propostas pelas leis estaduais no estado brasileiro não 
ferem o princípio da isonomia, uma vez que contempla situações distintas, in verbis:

VEÍCULO A ÁLCOOL E A GASOLINA. “Diversidade de alíquotas em 
razão da natureza do combustível (álcool e gasolina), que, por contemplar 
coisas distintas, não ofende o princípio da isonomia, nem configura tributo 
progressivo.” – RE 236.931-8/SP. STF, 1ª T, Rel. Min. Ilmar Galvão. DJU 
29.10.99.”

Assim sendo, vislumbra-se a possibilidade de abarcamento das fontes limpas 
de combustíveis pelas alíquotas de IPVA, de forma que possam ser premiados os con-
sumidores/contribuintes que fizerem uso daqueles menos poluentes.

A adoção da teoria do bem-estar pela população, em união de esforços com 
o Estado, resulta em ganhos no plano social, moral e econômico da comunidade.

4. ConsidEraçÕEs Finais

4.1 A ética nos convida a enxergar o desenvolvimento além do estágio tecno-
lógico, envolvendo o estágio social e político de uma sociedade. Assim, a condição de 
agente, proposta pela teoria do bem-estar, preconiza o resgate dessa eticidade nas re-
lações entre os indivíduos e a sociedade, de forma que se possa alcançar uma equação 
moral do comportamento. Daí, nasce a discussão da reeducação comportamental para 
abrandamento do impacto dos efeitos do modo de vida atual.

4.2 A cada ano, cresce o número de veículos adquiridos pela população, ao 
passo que o dióxido de carbono, expelido pelo cano dos automóveis, é um dos princi-
pais responsáveis pela emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera. 

4.3 Como forma de se combater a poluição do ar, investimentos são empre-
gados para o desenvolvimento de novas energias alternativas, ofertando ao consumi-
dor/contribuinte uma gama de fontes limpas na tentativa de se minorar os efeitos da 
emissão dos poluentes tóxicos.

4.4 Nessa perspectiva, o Estado, como promotor da preservação do meio 
ambiente, pode fazer uso da extrafiscalidade do tributo, implementando políticas am-
bientais, que não se consubstanciam somente como forma de arrecadar tributos e gerar 
receitas, mas como instrumento para a promoção de condutas ambientalmente desejá-
veis, as chamadas políticas fiscais premiais.

4.5 Assim, tem sido lapidada no Brasil a tributação ambiental que, em sua 
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maioria, é utilizada sob a lente dos incentivos, adquirindo uma conotação de sanção 
positiva.

4.6 O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), tributo 
arrecadado pelo Estado, e que tem sua verba repartida com o Município, é passível de 
utilização ambiental pelo Poder Público.

4.7 Mostra-se, portanto, possível a implementação de incentivos fiscais na 
proteção do meio ambiente, com resultados eficazes que desencadeiem uma mudança 
de comportamento dos atores sociais, desembocando, inevitavelmente, na transição 
do mercado para atendimento de uma nova demanda ética.

4.8 Assim, compreende-se a complexidade do que intenta o desenvolvimento 
sustentável e a possibilidade de agregação da produção econômica e expansão das 
capacidades humanas, como meio e fim do progresso de um povo.
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1. introduçÃo

As discussões do presente trabalho foram motivadas pela constatação de que 
em um número expressivo de municípios as Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) 
vêm sendo instituídas por motivos outros que não o de proteção ambiental da área 
propriamente dita.

1  A problemática das APA’s Municipais foi também discutida pelos autores em artigo publicado na Revista 
Internacional de Direito Ambiental- RIDA, intitulado: “Área de Proteção Ambiental: Estratégia política na 
Gestão Municipal?”
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Dentre os fatores que têm motivado a deturpação dos objetivos da referida 
modalidade de Unidade de Conservação (UC) pode-se citar o acesso ao ICMS Ecoló-
gico, a instituição com fins demagógicos e mesmo a perseguição no jogo de forças 
políticas locais.

A árdua tarefa de conciliação de interesses a que esta UC se propõe tem se 
mostrado ineficaz, e a diferença entre os objetivos estipulados em lei e os fins para que 
têm sido usadas na prática tem causado desconfiança e descrédito à categoria APA.

Assim, questiona-se aqui, qual de fato tem sido a motivação da criação das 
APA’s nos municípios e quais os reais benefícios a instituição das mesmas tem trazido 
para a melhoria das condições ambientais. Enfim, qual o significado, as implicações e 
as consequências das APA’s no desenvolvimento local e ambiental.

Este ensaio pretende, desta forma, problematizar teoricamente a efetividade 
das APA’s e propor hipóteses para pesquisas empíricas futuras.

2. a disPosiçÃo lEGal da árEa dE ProtEçÃo 
aMbiEntal

A Área de Proteção Ambiental (APA) surgiu pela primeira vez no Brasil com 
o advento da Lei 6.902 de 27 de abril de 19812, que a previa nos três níveis da federa-
ção. A referida lei possibilitou, de forma inovadora em um espaço protegido, a conci-
liação dos interesses econômicos da população residente e a conservação da área a ser 
protegida.

Além da conciliação de interesses, o novo instituto teria funções de conecti-
vidade e amortecimento de fragmentos florestais, funções de evitar maiores danos 
ambientais em áreas já ocupadas pelo homem, e de regrar o uso dos recursos naturais 
em áreas privadas de difícil desapropriação 3.  

Pádua 4, ao abordar o tema, traz uma definição interessante das APA’s:

“A legislação estabelece e reconhece a APA como uma unidade de conservação 
de uso sustentável dos recursos naturais, mas cuja propriedade das terras, na 
maioria das vezes, permanece em mãos de particulares.”
 
A Lei que instituiu a APA estabeleceu, em seu artigo 8º, que:

2  BRASIL. Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981. Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas 
de Proteção Ambiental e dá outras providências. Brasília, 1981. Disponível em: <www.planalto.gov.br>.  
Acesso em: 15 de Maio de 2011.
3  DOUROJEANNI, M.J. & PÁDUA, M.T.J. Biodiversidade: A Hora Decisiva. Curitiba: Editora UFPR, 
2001.
4  PÁDUA, M.T.J. Área de Proteção Ambiental. In: BENJAMIN, A.H. (org). Direito Ambiental das Áreas 
Protegidas- O Regime Jurídico das Unidades de Conservação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
p.426.
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“Art. 8º: O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, poderá 
declarar determinadas áreas do Território Nacional como de interesse para a 
proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e 
conservar ou melhorar as condições ecológicas locais.”

Deste modo, uma vez declarada a área como sendo de Proteção Ambiental, o 
Poder Executivo estabeleceria normas de limitações ou proibições da mesma, sob a 
fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renová-
veis, ou órgão equivalente no âmbito estadual.

Posteriormente, o Decreto nº 99.274 de 6 de junho de 1990 5 regulamentou a 
referida categoria, definindo, em seu artigo 29, que: “O decreto que declarar a Área 
de Proteção Ambiental mencionará a sua denominação, limites geográficos, princi-
pais objetivos e as proibições e restrições de uso dos recursos ambientais nela conti-
dos.”

Em 18 de julho de 2000, após uma década de discussões, foi sancionada a 
Lei 9.985, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC). A partir da referida lei houve a definição das Unidades de Conservação e a 
criação de diversas categorias, devendo as áreas protegidas já existentes se reenqua-
drar nas categorias criadas.

Segundo o artigo 7º da Lei do SNUC, as Unidades de Conservação são divi-
didas em duas categorias: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentá-
vel, sendo a APA pertencente a esta última categoria.

O SNUC definiu a Área de Proteção Ambiental como:

“Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com 
um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e 
o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger 
a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.”

Embora a criação de Unidades de Conservação seja de competência adminis-
trativa, Barros esclarece que “ela somente pode ser efetivada após estudos técnicos e 
consulta pública onde se permitam identificar a sua localização, dimensão e limites 
mais adequados” 6. Segundo o autor apenas a criação da estação ecológica ou de reser-
va biológica desobrigam a consulta pública.

Assim, a delimitação e o estabelecimento de APA’s necessitam de estudos 

5  BRASIL. Decreto nº 99.274, de 07 de junho de 1990. Regulamenta a lei n. 6938 de 27/04/1981 e 
a lei n. 31/08/1981, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 
Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências. Brasília, 1990. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br>.  Acesso em: 15 de Maio de 2011.
6  BARROS, W.P. Curso de Direito Ambiental, 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 170.
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técnicos prévios e de consulta à população, em concordância com as diretrizes do 
SNUC constantes nos artigos 5º e 6º, bem como com os artigos 4º e 5º do Decreto 
4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta a referida lei.

É inconteste a importância da criação de espaços protegidos para a conserva-
ção da biodiversidade, e também o é o avanço que configuram as Unidades de Uso 
Sustentável, que conciliam o homem e os demais seres vivos, desmistificando “o mito 
da natureza intocada” 7.

Neste sentido, as APA’s, por possuírem algumas peculiaridades que as distin-
gue das demais, tais como a função amortizadora, a facilidade em ser utilizada como 
corredor ecológico, a desnecessidade de desapropriação e a instituição de um conse-
lho Gestor participativo, a fim de permitir a conciliação de interesses, podem se mos-
trar um importante instrumento de conservação.

Entretanto, diferente do que teoricamente se poderia imaginar, a temática das 
APA’s hoje é delicada. A difícil tarefa de conciliação de interesses a que se propõe tem 
se mostrado ineficaz, e a diferença entre os objetivos estipulados em lei e os fins para 
têm sido usadas na prática tem causado desconfiança e descrédito à categoria.

Muitas APA’s têm sido criadas, mas poucas têm seguido à risca os preceitos 
trazidos pela legislação. Deste modo, segundo Pádua, as APA’s  propiciam uma falsa 
estatística de proteção ambiental, além do fato de não ser incomum a sua sobreposição 
à outras Unidades de Conservação, fazendo com que a categoria seja contabilizada 
duplamente. Para a autora, “a situação na prática das APA´s em geral seria risível, se 
não fosse trágica” 8.

Pádua traz que em 2001 foi realizado, no estado do Rio de Janeiro, um estudo 
em nove APA’s, e dentre os resultados mais significativos percebeu-se que mais de 
50% das unidades não demonstraram nenhuma diferença em relação às áreas vizinhas, 
no que tange ao manejo. O restante das APA’s, mais de 40%, tiveram diferenças par-
ciais. Note-se que em nenhuma delas foram visualizadas distinções significativas 9.

Ademais, em sete das nove APA’s não existia um Comitê Gestor. Seis das 
nove áreas pesquisadas alegaram não aplicar as normas legais, sendo que as três res-
tantes afirmaram aplicar a legislação apenas parcialmente.

Segundo Pádua, a facilidade da criação desta categoria de UC aliada ao redu-
zido ônus financeiro que acarreta e à propaganda ambientalista que pode proporcionar, 
muitas vezes desvirtua os objetivos fundamentais das APA’s, e muitas unidades são 
criadas com funções desvinculadas da conservação. No campo, poucas alterações são 
percebidas, mas nas estatísticas somam-se mais alguns milhares de hectares. 10

Por todos esses motivos as APA’s confundem a opinião pública. Segundo 

7  DIEGUES, A. C. O mito da natureza intocada. São Paulo: Hucitec, 1996.
8  PÁDUA, M.T.J. Área de Proteção Ambiental. In: BENJAMIN, A.H. (org). Direito Ambiental das Áreas 
Protegidas- O Regime Jurídico das Unidades de Conservação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
p.425-433.
9  Ibid. 2001.p. 428.
10  Ibid. 2001. p. 430. 
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Pádua, “para o governante basta assinar um decreto, que não provoca reação adver-
sa, pelo contrário, provoca só aplausos, sem incomodar ninguém” 11. E na prática não 
muda muita coisa, mas nas estatísticas há grandes alterações.

Deste modo, não bastasse não alcançar seus objetivos de conservação, as 
APA’s ainda são muitas vezes utilizadas com fins demagógicos e como mecanismo 
político. Isto ocorre tanto na definição do local de implementação, quanto em razão do 
real motivo de sua criação, o que é agravado nos estados onde vigora a Lei do ICMS 
Ecológico.

Assim, o que muitas vezes se visualiza na prática, é a criação de APA’s sem 
critérios técnicos e ambientais que justifiquem sua implementação, e muitas vezes 
agravados por interesses e disputas políticas locais. Deste modo, mais corriqueira-
mente nos municípios, especula-se que o local escolhido para criação de uma APA 
possa se relacionar com desafetos políticos, em consequência à limitação do uso da 
propriedade que a APA traz.

Além desse grande problema que muitas vezes é observado no interior dos 
municípios, há ainda o fato de as APA’s serem utilizadas como meio de arrecadação de 
impostos, quando são tomadas como critério para o repasse do chamado “ICMS Eco-
lógico”, como é o caso de Minas Gerais.

3. CritÉrios dE instituiçÃo dE aPa’s 

Drummond apud Morsello 12 acentua que no Brasil, o processo de instituição 
de áreas protegidas foi raras vezes avaliado. Segundo Morsello, existem três aspectos 
principais envolvidos na seleção de UC’s: ecológicos, econômicos e político-institu-
cionais.

Existem diversos critérios que servem pra fundamentar o local de instituição 
de uma Unidade de Conservação, o seu tamanho ideal, a sua forma ideal e até mesmo 
a quantidade de UC´s por área 13.

Segundo Benjamin 14, os critérios de seleção territorial de uma Unidade de 
Conservação devem perpassar por: sua relevância natural, a alta diversidade de espé-
cies e habitats, o elevado endemismo, a alta sensibilidade à pressão humana e o eleva-
do nível de stress. Ou seja, o ato de criação de uma UC não deve ser aleatório.

A Lei do SNUC, em seu artigo 22, §2º estipula a necessidade de consulta 
pública e estudos técnicos para a criação das unidades de conservação, a fim de definir 
a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade.

11  Ibid. 2001. p. 431. 
12  MORSELLO, C. Áreas protegidas públicas e privadas: seleção e manejo. São Paulo: Annablume: 
Fapesp, 2001. p. 66. 
13  MORSELLO, C. Áreas protegidas públicas e privadas: seleção e manejo. São Paulo: Annablume: 
Fapesp, 2001. p. 194. 
14  BENJAMIN, A. H. Introdução à Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. In: BENJAMIN, 
A.H. (org). Direito Ambiental das áreas protegidas- O Regime Jurídico das Unidades de Conservação. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 276.
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Tais procedimentos devem ser especificados por meio de regulamento, e, 
como todo ato administrativo, devem obedecer aos princípios constitucionais do inte-
resse público, da motivação, da moralidade, da publicidade, entre outros.

As Unidades de Conservação devem ainda, segundo o artigo 27 da referida 
lei, dispor de um Plano de Manejo, que deve ser elaborado no prazo de cinco anos a 
partir da data da criação da unidade. O Plano de Manejo é um documento básico à 
administração de uma área protegida.

A Lei do SNUC apenas estabelece que as unidades de conservação devem 
ser precedidas de consulta pública e de estudos técnicos, que por meio de regulamen-
to definirá a localização, extensão e limites da UC.  No entanto, não estipula quais são 
os critérios a serem observados quando do processo de definição do local, tamanho e 
forma da UC.

Ao não regular em lei esses critérios de instituição das UC’s, os mesmos fi-
cam a cargo do Poder Público instituidor, que deve sempre observar os princípios 
constitucionais administrativos.

No entanto, muitas vezes, devido à falta de fiscalização e à deficiência na 
gestão, Unidades de Conservação são criadas sem critérios técnicos totalmente defini-
dos, resultando em ineficiência das mesmas no que tange à conservação.

Morsello, ao tratar das Unidades de Conservação Particulares, acentua que: 

“Segundo a legislação, não existem critérios explícitos que a área deve pre-
encher para ser enquadrada como reserva; tudo depende da vistoria realizada por 
técnicos do Ibama ou dos órgãos estaduais. Para essa avaliação, não existe nem ao 
menos um “menu” de pontos a serem apreciados. Conseqüentemente, as áreas têm 
seu valor estimado segundo os critérios estabelecidos pelo próprio técnico, o que 
torna o processo muito subjetivo e pouco eficiente.” 15

No que diz respeito às APA’s, este problema se mostra ainda mais perceptí-
vel, dada à maior facilidade na sua implementação, à possibilidade de criação das 
mesmas em áreas particulares e aos benefícios econômicos que as mesmas podem 
gerar para o ente administrativo instituidor. 

Assim, mais corriqueiramente nos municípios, onde a relação se dá de forma 
mais pessoal, é possível se visualizar interesses políticos e até mesmo pessoais dos 
administradores se sobrepondo ao real intuito de criação de uma APA, que é o da con-
servação da biodiversidade. E nesses casos, os critérios doutrinários de instituição de 
UC’s são por vezes preteridos.

Visualiza-se que a legislação estabelece a necessidade de consulta pública e 
estudos prévios à criação de uma APA, que definirão a localização, os limites e a ex-
tensão da mesma. Entretanto, não estabelece critérios mínimos a serem seguidos pelo 
administrador, o que pode dar margem para utilização das APA’s para fins que não o 

15  MORSELLO, C. Áreas protegidas públicas e privadas: seleção e manejo. São Paulo: Annablume: 
Fapesp, 2001. p. 194.
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de conservação ambiental.
Desta forma, uma solução no que diz respeito à instituição de APA’s, que 

garantiria mais segurança aos proprietários de terra que muitas vezes se veem indefe-
sos ante a toda discricionariedade que é dada ao Estado, seria a estipulação em lei de 
critérios mínimos de ordem técnica a fim de subsidiar as possibilidades de instituição 
de APA’s.

4. APA’s MUNICIPAIS E O ICMS ECOLÓGICO
O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Presta-

ção de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica-
ção (ICMS) é um imposto de competência dos Estados-membros e do Distrito Federal, 
conforme se aduz do artigo 155, II da Constituição Federal.

O ICMS é uma das principais fontes de fundos dos Estados, além de contri-
buir expressivamente para os fundos dos Municípios, já que a Constituição Federal 
estipula que 25% do produto da arrecadação do ICMS pertence aos Municípios (artigo 
158, IV, da CF).

Desses 25%, a CF estabelece que ¾ serão relativas à circulação de mercado-
rias no município (valor adicionado fiscal- VAF) e o ¼ restante será de acordo com o 
que estipular Lei Estadual.

Por esta razão, alguns Estados inseriram entre tais critérios que ficam a cargo 
de Lei Estadual, o critério ambiental, surgindo assim o chamado ICMS ecológico. O 
Paraná foi o primeiro Estado a instituí-lo, em 1991, sendo posteriormente seguido por 
diversos outros Estados, como Minas Gerais.

Até 1995 o Estado de Minas Gerais repassava o ICMS segundo dois únicos 
critérios: valor adicionado fiscal – VAF (94%) e produção minerária (5,6%).  A partir 
de 1996, com a vigência da chamada Lei Robin Hood (Lei nº 12.040 de 28 de dezem-
bro de 1995), o Estado acrescentou critérios relacionados à saúde, educação, produção 
de alimentos, patrimônio histórico, população e meio ambiente. 

No que se refere ao critério do meio ambiente, ele se divide em dois subcri-
térios: o Índice de Conservação (IC), referente às Unidades de Conservação e outras 
áreas protegidas e o subcritério Índice de Saneamento Ambiental (ISA), referente a 
Aterros Sanitários, Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) e Usinas de Composta-
gem.

Posteriormente, ainda houve outras modificações no repasse aos municípios. 
Com a publicação da Lei 12.428 de 27 de dezembro de 1996, houve uma melhora na 
participação dos critérios trazidos pela Lei Robin Hood. Recentemente, com a Lei 
18.030 de janeiro de 2009, houve a inclusão de mais seis critérios a serem utilizados 
na determinação da distribuição da verba. São eles: turismo, esportes, municípios sede 
de estabelecimentos penitenciários, recursos hídricos, ICMS solidário e mínimo per 
capita, além do subcritério Mata Seca no ICMS Ecológico.

Após a entrada em vigor da Lei Estadual 12.040/95 (ou lei do ICMS Ecoló-
gico ou lei Robin Hood), não tardou para que houvesse um grande crescimento na 
quantidade de Unidades de Conservação.
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Em Minas Gerais, segundo Euclydes & Magalhães 16, após a Lei Robin 
Hood, o número de Unidades de Conservação cresceu aproximadamente 400% em 
apenas 10 anos. Sendo que houve uma enorme discrepância no crescimento das APA’s 
se comparado às outras UC’s. E, ainda, uma diferença gritante no aumento das APA’s 
Municipais e Estaduais se comparadas às Federais. Enquanto as federais se mantive-
ram estáveis, as estaduais pularam de 6 para 13 e as municipais de 6 para 155.

Por esses dados, é possível inferir que a Lei Robin Hood, e a previsão de 
repasse de ICMS aos municípios, tiveram grande influência na criação das APA’s 
(principalmente as Municipais) após 1995.

Este boom de APA’s tem um efeito estatístico significativo. Como essa cate-
goria de unidade de conservação em geral possui áreas extensas, o aumento percentu-
al da área protegida no Estado cresceu muito. Em dez anos, o total da área protegida 
no Estado cresceu mais de 60%. 17

Entretanto, apesar desse enorme crescimento dar uma sensação de maior 
proteção da biodiversidade, muitas vezes isso não é o que ocorre na prática. Segundo 
Dourojeanni & Pádua, em razão do caráter privado das terras das APA’s, sua área 
pouco se difere de qualquer local onde se respeite a legislação orgânica em vigor. 
Segundo os autores, “nas APA’s visitadas, não existe diferença nenhuma entre o esta-
do da natureza dentro delas e nas áreas circundantes, além disso, a maior parte da 
população residente nas APA’s ignora estar morando nelas”. 18 

Por esta razão os autores afirmam ao longo da obra “Biodiversidade: a hora 
decisiva”:

“O essencial é reconhecer que o crescimento exagerado do número e da área das 
UC’s de uso direto dá uma falsa sensação de tranqüilidade, no que concerne 
a lograr o objetivo de proteger a natureza em porcentagem significativa do 
território nacional. Esse crescimento também dilui a limitação da capacidade 
de gestão dos governos, já que dedica um esforço em UC’s de uso direto que não 
é proporcional ao seu valor para preservar a biodiversidade.” 19

 
Fatos como estes têm levado a categoria APA ao descrédito por alguns pes-

quisadores, doutrinadores e mesmo cidadãos, que não vêem a mesma cumprindo seu 

16  EUCLYDES, A.C.P. & MAGALHÃES, S.R.A. A Área de Proteção Ambiental (APA) e o ICMS 
Ecológico em Minas Gerais: algumas reflexões. Geografias. v.2, n.2. 2006. p. 47.
17  MINAS GERAIS. Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). 
Resolução n. 436, de 19 de dezembro de 2005. Divulga dados cadastrais apurados no terceiro trimestre de 
2005 referentes aos sistemas de saneamento ambiental com licença de operação do Conselho Estadual de 
Política Ambiental (COPAM) e às unidades de conservação federais, estaduais, municipais e particulares 
situadas no estado de Minas Gerais segundo artigo 1o, inciso VIII, da Lei n. 13.803, de 27 de dezembro de 
2000. Belo Horizonte: 2005. Disponível em: <www.semad.mg.gov.br>. Acesso em: 20 de Maio de 2011.
18  DOUROJEANNI, M.J. & PÁDUA, M.T.J. Biodiversidade: A Hora Decisiva. Curitiba: Editora UFPR, 
2001.p. 87. 
19  DOUROJEANNI, M.J. & PÁDUA, M.T.J. Biodiversidade: A Hora Decisiva. Curitiba: Editora UFPR, 
2001.p. 87. 
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papel de preservação da biodiversidade, mas pelo contrário, apenas causado entraves 
à propriedade privada.

Deste modo, conforme demonstrado, percebe-se que a APA é uma catego-
ria cuja funcionalidade e efetividade são controversas. Pretende-se à conciliação da 
conservação ambiental e do desenvolvimento local, mas isso poucas vezes é visuali-
zado.

Seja em razão da dificuldade de conciliar objetivos tão amplos, em áreas 
tão extensas, seja em razão da própria dificuldade de na prática se manejar uma 
APA, fato é que elas não têm alcançado os objetivos a que se sugerem.  Os atores são 
diversos, com distintos interesses, e muitas vezes não se sabe quem manda em quem 
dentro das mesmas. Os comitês de gestão, quando existem, pois a maioria das APA’s 
não os possui, raramente funcionam.20 

Essas desvantagens dessa categoria de UC confundem a opinião pública, 
que muitas vezes não vêem, na prática, diferenças com as áreas vizinhas a elas. São 
necessários estudos empíricos mais aprofundados para que se conclua, na prática, 
hoje, qual tem sido o papel das APA’s no Brasil, e mais especificamente, em Minas 
Gerais.

Pesquisas empíricas que perpassem os motivos de criação das APA’s, os 
critérios utilizados pelos técnicos para as escolhas dos locais de sua instituição, e o 
impacto que essas áreas efetivamente causam para a conservação do meio ambiente. 
Só assim será possível se realizar um balanço no que tange às vantagens e desvanta-
gens da categoria.

Mesmo que preliminarmente, baseando-se apenas em levantamentos 
oriundos de revisão de literatura, já é possível perceber que as APA´s que circundam 
Unidades de Conservação como Parques, servindo como zona de amortecimento, 
estão em melhores condições que aquelas isoladas. Isto porque nestes locais há 
presença mais efetiva do poder público, tanto na forma de auxílio de manutenção 
quanto de fiscalização.  

Assim, mostram-se necessárias pesquisas de campo e documentais que 
avaliem a situação atual e real das APA´s e que sejam capazes de abalizar futuras 
propostas de políticas públicas e alterações legislativas.

5. ConClusÕEs artiCuladas

5.1 A APA é uma categoria cuja funcionalidade e efetividade são controver-
sas, em razão de se evidenciarem diversas desvantagens na prática: a corriqueira não 
existência de plano de manejo; a não existência ou não funcionamento dos comitês de 
gestão; o não cumprimento da legislação ambiental nessas áreas; a instituição sem 
critérios técnicos abalizadores; a utilização da categoria com fins demagógicos, etc.

5.2. A inexistência de critérios mínimos em lei para a definição do local, ta-
manho e extensão da UC ocasiona a criação de UC’s sem critérios técnicos totalmente 
definidos, o que gera ineficiência das mesmas e possibilidade de desvirtuação dos fins 
de conservação ambiental, o que é agravado nas APA’s municipais em razão da facili-
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dade de sua implementação e dos benefícios econômicos que a categoria gera para o 
ente instituidor.

5.3. Uma solução que minimizaria a discricionariedade do poder público e 
que, se bem fundamentados, garantiria maior eficiência das unidades de conservação, 
seria a estipulação de critérios legais mínimos que norteiem a instituição das APA’s. 

5.4. Verificou-se que nos Estados onde há a chamada Lei do ICMS Ecológi-
co, como é o caso de Minas Gerais, após a entrada em vigor desta lei, houve um cres-
cimento exorbitante de APA’s Municipais, o que leva ao questionamento sobre os reais 
motivos da implementação destas unidades.

5.5. São necessárias pesquisas empíricas que analisem os motivos da criação 
das APA’s, os critérios utilizados pelos técnicos para as escolhas dos locais de sua 
instituição, e o impacto que essas áreas efetivamente causam para a conservação do 
meio ambiente, de forma que se possa concluir pelas suas vantagens e desvantagens 
da UC.
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moSaICoS de unIdadeS de 
ConSerVação

REGINA CÉLIA SCOMPARIM RODRIGUES
MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

AMBIENTAL DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

1. o MosaiCo

1.1 Conceitos e objetivos
A Lei 9.985/2000 diz que:
 
“quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 
protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do 
conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se 
os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença 
da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento 
sustentável no contexto regional1”. 

Ou seja, dentre outras características, é a proximidade geográfica das unida-
des de conservação que permitem a constituição de um mosaico, independente do fato 
de tais áreas serem iguais ou pertencerem a categorias diferentes, ou mesmo envolve-
rem áreas públicas de diferentes unidades federativas – União, Estados e Municípios.

Além das unidades de conservação propriamente ditas, as zonas de amorte-
cimento2, que correspondem ao entorno das áreas protegidas, e os corredores ecológi-
cos3, que unem os distintos fragmentos de mata, também devem ser incluídos no 

1 Art. 26, da Lei 9.985/2000.
2 “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” (art. 2º, XVIII, 
Lei 9.985/00).
3 “Porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam 
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mosaico. Embora nem sempre integrem mosaicos já reconhecidos, essas áreas exer-
cem a função de elos entre as unidades de conservação e são consideradas áreas de 
interferência direta do mosaico4. 

As zonas de amortecimento funcionam como uma camada atenuante para as 
atividades antrópicas realizadas fora do perímetro da unidade e que, sem esse entorno 
de abrandamento, possivelmente atingiriam e degradariam o espaço protegido5 – é 
essa a necessidade de sofrerem as limitações estabelecidas no plano de zoneamento, 
que restringem as atividades que podem ser praticadas ao redor das unidades de con-
servação.

Já os corredores ecológicos têm o objetivo de conter os efeitos nefastos oca-
sionados pela fragmentação de habitats, ao permitir uma conexão entre os espaços 
protegidos e aumentar substancialmente os limites dessas áreas6. Desta forma, o fluxo 
gênico e a movimentação da biota são mantidos, o que facilita a dispersão das espécies 
e garante, assim, a perpetuação da biodiversidade nos espaços protegidos7. Caso o 
fluxo gênico seja interrompido, pode acontecer um fenômeno biológico conhecido 
como aleatoriedade genética, ou seja, o surgimento de indivíduos com a preponderân-
cia de genes danosos em consequência do endocruzamento8, que, em alguns anos, 
pode levar à extinção da espécie9. 

Com a união dessas áreas e suas diferentes e importantes funções em um 
único mosaico, os espaços protegidos deixam sua condição de isolamento e se tornam 
parte de um sistema protetivo com gestão integrada. Por conta dessa união, o mosaico 
aproxima-se do conceito de visão ecológica da paisagem. Esta é definida como:

“um conjunto de habitats que apresentam condições mais ou menos favoráveis 
para a espécie ou a comunidade estudada”10. 

entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de 
áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com 
extensão maior do que aquela das unidades individuais” (art. 2º, XIX, Lei 9.985/00).
4 Marcos Roberto Pinheiro (org.). Recomendações para Reconhecimento e Implementação de Mosaicos de 
Áreas Protegidas. Brasília, DF: GTZ, 2010. Disponível em: <http://www.conservation.org.br/publicacoes/
files/recomendacoes_mosaicos_completo.pdf> Acesso em: 9-2-2011, p. 31.
5 Pedro Henrique Ramos Prado Vasques, A aplicação do plano de manejo, zona de amortecimento e 
corredores ecológicos na proteção da biodiversidade.  Disponível em: <http://puc-rio.br/pibic/relatorio_
resumo2008/relatorios/ccs/dir/relatorio_pedro_vasques.pdf> Acesso em 9-2-201, p. 11.
6 Márcia Dieguez Leuzinger. Corredores de conservação da biodiversidade, corredores ecológicos e zonas 
de amortecimento de unidades de conservação. Disponível em: <http://www.congressoanapealagoas.com.
br/site_media/uploads/Tese_39.pdf> Acesso em: 7-6-2011, p. 1.
7 Pedro Henrique Ramos Prado Vasques. A aplicação do plano..., op. cit., p. 11.
8 “Endocruzamento - [De end(o)- + cruzamento.] S.m. Genét. Cruzamento entre indivíduos geneticamente 
semelhantes, com alto grau de parentesco”. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo dicionário da 
Língua Portuguesa. 2ª Ed., 42ª imp., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 649.
9 “Seria muito difícil proteger uma área, com o intuito de resguardar sua variedade natural, se a diversidade 
gênica ficasse limitada à extensão da unidade de conservação, pois não permitiria o desenvolvimento 
regular das espécies”. Pedro Henrique Ramos Prado Vasques. A aplicação do plano..., op. cit., p. 11.
10 Jean Paul Metzger. O que é ecologia de paisagens? Disponível em: <http://eco.ib.usp.br/epac/paisagem/
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Assim como a paisagem, a extensão do mosaico deve ser definida sob o pon-
to de vista das espécies que se pretende proteger. Os mosaicos devem ter por finalida-
de o atendimento das características biológicas que as espécies necessitam em termos 
de espaço para subsistência, alimentação, abrigo e reprodução11. Daí a importância da 
interação e gestão conjunta das áreas que o integram e da necessidade de inclusão de 
zonas de amortecimento e corredores ecológicos na sua estrutura administrativa. Os 
ecossistemas ali inseridos são interdependentes e, por isso, suas respectivas adminis-
trações também devem ser12. 

A gestão integrada encontra sua base legal no Decreto nº 4.340, de 22 de 
agosto de 2002. De acordo com o decreto, os mosaicos objetivam compatibilizar, in-
tegrar e otimizar as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação que 
nele está inserida. Dentre essas atividades estão os usos na fronteira entre unidades, o 
acesso às unidades, a fiscalização, o monitoramento e avaliação dos Planos de Mane-
jo, a pesquisa científica e a alocação de recursos advindos da compensação referente 
ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambien-
tal, e ainda a relação com a população residente na área do mosaico13. 

A idéia é que o mosaico amplie o planejamento territorial e exerça um papel 
conscientizador sobre a importância da preservação da biodiversidade, além de incen-
tivar a utilização de práticas de manejo apropriadas para o conjunto das unidades en-
volvidas. 

Se o manejo for bem-sucedido, aumentam as chances de que diminuam os 
efeitos de borda14 nas áreas fragmentadas e os seus limites poderão ser ampliados. 
Com isto, crescem as chances de que os espaços naturais, então fragmentados, tor-
nem-se novamente conectados, tanto nos espaços existentes entre as unidades de con-
servação como também entre os diferentes mosaicos15.

Para completar, pela própria dinâmica de sua constituição, os mosaicos con-

Artigos_Jean/Metzger_biota_paisagem_2001.pdf> Acesso em: 1-7-2011, p. 4.
11 Bruno de Amorim Maciel. Mosaicos de Unidades de Conservação: uma estratégia de conservação para 
a Mata Atlântica.  Disponível em: <http://www.unbcds.pro.br/publi cacoes/BrunoMaciel.pdf> Acesso em: 
9-2-2011, p. 62 e ss.
12 Clayton Ferreira Lino e João Lucílio Albuquerque (orgs.). Mosaicos de unidades de conservação no 
Corredor da Serra do Mar. Disponível em: <http://www.rbma.org.br/rbma/pdf/Caderno_32.pdf> Acesso 
em: 9-2-2011, p.16.
13 Art. 10, II, Decreto 4.340/02.
14 “Efeito de borda é o resultado da interação entre dois ecossistemas adjacentes que estão separados 
por uma transição abrupta, como floresta e campo, conduzindo a diferenças na qualidade do habitat nas 
faixas limítrofes a esses sistemas e resultando na identificação de uma faixa de borda. Esta área está sujeita 
à pressão exercida pelo uso da terra no seu entorno, acarretando em efeitos que podem ser observados 
ou inferidos por fotos, imagens ou em levantamentos de campo. Os efeitos de borda em fragmento de 
floresta são uma das principais conseqüências do uso e ocupação da terra pelo homem e um dos principais 
fenômenos responsáveis pela descaracterização e degradação de um remanescente florestal”. Esther Carone 
Blumenfeld, Relações entre vizinhança e efeito de borda em fragmento florestal. Disponível em:<http://
www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000431953&fd=y>. Acesso em: 11-6-2011, p. 15.
15 Clayton Ferreira Lino e João Lucílio Albuquerque (orgs.), Mosaicos de unidades..., op. cit., p.19.
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tribuem para fortalecer o Sisnama. Isso se deve ao fato de que para serem criados é 
necessário uma intensa articulação entre diferentes órgãos ambientais governamentais 
sob os quais estão constituídas as unidades de conservação, sejam elas federais, esta-
duais e municipais, o que fortalece o diálogo e as ações que serão implementados.

1.2 outros fundamentos legais  
Os mosaicos também têm amparo em outros instrumentos legais brasileiros, 

que orientam a gestão das áreas protegidas. Além do já citado Decreto 4.340/2002, há 
ainda o Decreto 5.758, de 13 de abril de 2006, que instituiu o Plano Estratégico Na-
cional de Áreas Protegidas (PNAP).  

O PNAP foi instituído para atender ao Programa de Trabalho para Áreas 
Protegidas da Convenção sobre Diversidade Biológica, da qual o Brasil é signatário, 
e traz princípios, diretrizes, objetivos e estratégias voltados para o estabelecimento, 
até 2015, de um sistema abrangente de áreas protegidas, ecologicamente representati-
vo e efetivamente manejado, integrado a paisagens terrestres e marinhas mais amplas.

No PNAP há princípios e diretrizes voltados para a gestão por mosaicos. 
Dentre eles, destacam-se os objetivos de aprimorar a regulamentação do SNUC em 
relação aos mosaicos16, solucionar os conflitos decorrentes da sobreposição das unida-
des de conservação com terras indígenas e terras quilombolas17, e reduzir a incidência 
de incêndios em unidades de conservação, suas zonas de amortecimento e entorno18.

2. ConstituiçÃo dE MosaiCos

2.1 o que diz a lei 
O Decreto 4.340/2002, regulamentador da Lei 9.985/2000, dispõe que o mo-

saico de unidades de conservação será reconhecido em ato do MMA, a pedido dos 
órgãos gestores dessas unidades19. O ato administrativo que efetiva o mosaico é a 
portaria20. É importante destacar que este procedimento só é válido nos casos em que 
a proposta do mosaico incluir áreas da esfera federal, como terra indígena ou unidade 
de conservação da União21. Se o mosaico não incluir áreas sob jurisdição federal, o 

16 Item 3.2, I, b, do Decreto 5.758/2006.
17 Item 3.2, I, e, do Decreto 5.758/2006.
18 Item 3.5, I, d, do Decreto 5.758/2006.
19 Art. 8º, Decreto 4.340/2002.
20 Em 11 de dezembro de 2006, por exemplo, a então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinou 
as Portarias nºs 349, 350 e 351, por meio das quais foram reconhecidos o Mosaico Bocaina, do Mosaico 
da Mata Central Fluminense e do Mosaico da Serra da Mantiqueira, respectivamente, todos compostos 
por unidades de conservação da Mata Atlântica. Clayton Ferreira Lino e João Lucílio Albuquerque (orgs.), 
Mosaicos de unidades..., op. cit., p. 29.
21 Seminário Mosaicos de Áreas Protegidas no Amazonas, 2007, Manaus. Memórias...  Disponível em: 
< http://br.monografias.com/trabalhos3/recategorizacao-arque/recategorizacao-parque2.shtml> Acesso em: 
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reconhecimento pode ser feito no âmbito estadual22.
Cumpre salientar que os mosaicos são reconhecidos e não simplesmente 

criados. Isso acontece porque eles devem ser implementados em territórios onde já 
existam áreas protegidas, cuja gestão integrada e participativa será proporcionada pelo 
estabelecimento de uma identidade territorial comum a tais áreas.  O reconhecimento 
implica em afirmar que essas características foram atendidas.

Criado para regulamentar o SNUC, as regras do decreto, no entanto, deixa-
ram dúvidas quanto à formação do mosaico por apresentar divergências com relação 
à própria lei que regulamenta. A principal é que o decreto restringiu a composição dos 
mosaicos somente às unidades de conservação e, assim, outras áreas protegidas, como 
as indígenas, os quilombos e as Reservas Legais não podem ser integradas neste mo-
delo de gestão. 

No entanto, há doutrinadores que acreditam na visão mais ampliada do con-
ceito de mosaico. Essa decisão está amparada na questão hierárquica entre os disposi-
tivos legais – a Lei do SNUC, com conceito mais amplo, deve prevalecer sobre o 
decreto regulamentador, que tem a versão mais restritiva23. O PNAP, no item 1, Dos 
Princípios e Diretrizes, defende também uma visão mais abrangente do conceito de 
áreas protegidas. 

Acreditamos que a não inclusão dessas áreas, à exceção das Reservas Legais, 
que devem ser analisadas caso a caso, pode ter como efeito colateral o comprometi-
mento dos esforços de preservação dos ecossistemas.  Por isso, o conceito mais am-
pliado é, no nosso entendimento, o que melhor atende aos propósitos de conservação 
e manejo sustentável da biodiversidade pretendidos pelo mosaico.

2.2 Critérios analisados para criação dos mosaicos24 
O primeiro passo para constituir um mosaico compreende a análise das pos-

síveis vantagens que essa reunião trará. A escolha por esse modelo de gestão deve ser 
feita de forma consciente e devidamente embasada, analisando individualmente cada 
nova proposta. Alguns critérios auxiliam nessa análise. Do ponto de vista da conser-
vação da biodiversidade, a conformação do mosaico justifica-se pela possibilidade de 
reconectar áreas até então fragmentadas, pela formação de um corredor ecológico in-
terligando as unidades ou pela restauração de regiões degradadas.

Deve ser verificado ainda o interesse das áreas protegidas em integrar o mo-
saico. A adesão deve ser voluntária e a identidade territorial, ou seja, a observação das 
características sociais, econômicas, culturais e biológicas, contribui para a decisão, já 
que são esses pontos em comum que irão direcionar a elaboração de ações conjuntas. 

2-9-2011, p. 47.
22 Como exemplo, o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga, do Estado de São Paulo, foi 
reconhecido em 21 de fevereiro de 2008, por meio da Lei nº 12.810. Disponível em: <http://www.ambiente.
sp.gov.br/wp/copla/files/2011/05/lei_12810_210208.pdf> Acesso em: 2-9-2011.
23 Marcos Roberto Pinheiro (org.), Recomendações para..., op. cit., p. 29. 
24 Idem, ibidem, p. 47.



452 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

Na decisão deve pesar ainda se o mosaico possibilitará a otimização das 
ações operacionais. Aqui, além da integração e da cooperação técnica das equipes de 
cada unidade de conservação, é importante verificar se há disponibilidade de recursos 
financeiros e materiais para as ações que, depois, serão desenvolvidas em conjunto.  

Ainda, a viabilidade do mosaico deve ser analisada sob o ponto de vista do 
Enfoque Ecossistêmico25, elaborado pela Convenção da Diversidade Biológica26, e 
que consiste em uma estratégia para a gestão integrada de terras, águas e recursos vi-
vos pela qual se busca promover a conservação e a utilização do ambiente de forma 
sustentada e de modo equitativo. O Enfoque Ecossistêmico conta com doze princípios 
e cinco diretrizes operacionais para a sua aplicação, que foram desenvolvidos com o 
apoio da Unesco27. Trata-se de uma filosofia de trabalho e tem como objetivo prioritá-
rio a conservação da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas para a manuten-
ção dos serviços que estes realizam em prol da vida. 

Pelo olhar do enfoque ecossistêmico, o objetivo do mosaico consiste em 
manter ou recuperar as características do ecossistema onde está inserido e garantir que 
essas áreas tenham, simultaneamente, desenvolvimento socioambiental.

2.2.1 Princípios e diretrizes do Enfoque Ecossistêmico

Os doze princípios do Enfoque Ecossistêmico são:
1. Os objetivos da gestão das terras, águas e dos recursos vivos devem ser de 
decisão da sociedade – Ou seja, na gestão dos ecossistemas deve-se conside-
rar tanto a diversidade biológica quanto a cultural. 
2. A gestão deve ser descentralizada ao nível mais baixo apropriado ao caso 
– Esta deve envolver todos os atores sociais interessados, além de equilibrar 
os interesses locais com os demais interesses públicos. 
3. Os gestores que lidam com ecossistemas devem considerar os efeitos 
(existentes ou possíveis) de suas atividades nos ecossistemas adjacentes e 
outros – Os impactos da gestão devem ser analisados e, se preciso, revistos, 
modificados ou adaptados.
4. Dados os possíveis benefícios da sua gestão, é necessário compreender os 

25 Programa Homem e a Biosfera (MaB/Unesco). Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Enfoque 
Ecossistêmico. Disponível em: <http://www.rbma.org.br/mab/unesco_01_enfo queeco.asp> Acesso em 18-
7-2011.
26 A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é um dos principais resultados da Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio/92), realizada no Rio de Janeiro, em 
junho de 1992. A CDB é o principal fórum mundial na definição do marco legal e político para temas e 
questões relacionados à biodiversidade, dentre os quais se destacam a definição dos princípios e diretrizes 
da abordagem ecossistêmica para a gestão da Biodiversidade. Brasil. Ministério das Relações Exteriores. 
Ministério do Meio Ambiente. Convenção sobre Diversidade Biológica. Disponível em: <http://www.cdb.
gov.br/CDB> Acesso em: 19-7-2011.
27 Dada a proximidade com a filosofia das reservas da biosfera, o Programa Homem e a Biosfera incluiu tais 
princípios e diretrizes dentre as diretrizes fundamentais para a gestão das reservas. Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica. Enfoque..., loc. cit.
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ecossistemas com base no contexto econômico. Nesse sentido, deve-se: re-
duzir as distorções do mercado que afetam negativamente a diversidade bio-
lógica; adotar incentivos que promovam a conservação da natureza e seu uso 
sustentado; e internalizar custos e benefícios. 
5. A conservação da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas, no sen-
tido de manter os seus serviços, é um objetivo prioritário do ‘Enfoque Ecos-
sistêmico’ – Verificar o funcionamento e a resiliência28 dos ecossistemas, que 
dependem da conservação e da restauração das relações dinâmicas entre as 
espécies e a relação destas com seu ambiente abiótico29, são vitais para a 
manutenção no longo prazo da diversidade biológica. 
6. Os ecossistemas devem ser geridos nos parâmetros e limites do seu funcio-
namento - A gestão deve ser cautelosa e atenta às condições ambientais que 
limitam a produtividade natural e à estrutura, funcionamento e diversidade 
dos ecossistemas. 
7. O Enfoque Ecossistêmico deve ser aplicado nas escalas espaciais e tempo-
rais adequadas - Os limites da gestão devem ser definidos pelos atores envol-
vidos. 
 8. Tendo em consideração as diversas escalas temporais e os efeitos retarda-
dos que caracterizam os processos ecológicos, a gestão dos ecossistemas 
deve se pautar por objetivos em longo prazo.
9. Na gestão, deve-se reconhecer que mudanças são inevitáveis – A gestão 
deve se adaptar às mudanças dos ecossistemas, evitando decisões que limi-
tem opções futuras. 
10. No enfoque ecossistêmico, deve-se procurar o equilíbrio apropriado entre 
a conservação e a utilização da natureza (e sua diversidade biológica), além 
de promover a integração entre elas.
11. O ‘enfoque ecossistêmico’ deve considerar todos os tipos de informação 
pertinente e relevante – incluídos os conhecimentos, as inovações e as práti-
cas de comunidades científicas, indígenas e locais. 
12. O ‘enfoque ecossistêmico’ deve envolver todos os setores relevantes da 
sociedade e todas as disciplinas científicas pertinentes – A gestão da diversi-
dade biológica é complexa e deve envolver toda a capacitação, especializa-
ção e experiência possíveis.

As diretrizes do Enfoque Ecossistêmico foram assim definidas:

28 Conceito desenvolvido pelo cientista canadense na década de 1970, C.S. Holling, resiliência é a 
capacidade de um sistema mudar continuamente e se adaptar, ainda que subsista dentro de princípios 
críticos (tradução livre do autor): “Resilience is the capacity of a system to continually change and adapt yet 
remain within critical thresholds”. Stockolm Resilience Centre. What is resilience? Disponível em: <http://
ww.stockholmresilience.or g/research/whatisresilience.4.aeea46911a3127427980004249.htm> Acesso em: 
24-8-2011.
29 “Lugar ou processo sem seres vivos”. Edis Milaré, Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: 
doutrina, jurisprudência, glossário. 6ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1.280.
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1. O foco deve ser aplicado nas relações funcionais e nos processos dos ecos-
sistemas – Implica em alternativas práticas de gestão (produtos, serviços) e 
controle de processos. 
2. Promover o justo e equitativo acesso aos benefícios advindos das funções 
da diversidade biológica nos ecossistemas e do uso de seus componentes – 
Prevê a distribuição equitativa dos benefícios gerados por produtos e servi-
ços ambientais.
3. Utilizar práticas de gestão flexíveis e adaptativas – Inclusão de processos 
de aprendizagem para adaptar metodologias e procedimentos para formas 
mais adequadas. 
4. Empreender ações de gestão na escala mais apropriada ao tema em tela, 
procurando a descentralização ao nível mais baixo, segundo seja adequado - 
Direciona a definição das decisões para o nível correspondente ao tema abor-
dado, ou seja, pede uma descentralização das decisões de forma que envolva 
inclusive as comunidades locais. 
5. Assegurar que exista cooperação intersetorial - A gestão dos recursos na-
turais, de acordo com o enfoque ecossistêmico, demanda uma maior comu-
nicação e cooperação intersetorial em vários níveis (como ministérios ou 
agências governamentais).
Com base nesses princípios e diretrizes, complementares e mutuamente rela-

cionados, o Enfoque Ecossistêmico é um marco orientador para o desenvolvimento de 
gestões integradas, cuja finalidade é a proteção em larga escala, e pode ser utilizado 
tanto no planejamento como na gestão dos mosaicos.  

3. instituCionaliZaçÃo dos MosaiCos

3.1 Processo de reconhecimento
 O processo de formação do mosaico percorre algumas etapas. O 

primeiro passo é a apresentação da proposta por uma instituição com atuação na área 
onde se pretende que o sistema de gestão integrada seja implantado, que convida as 
demais unidades que possam se interessar em integrar o mosaico.

  Em seguida, os atores envolvidos são mobilizados para participar 
dos debates nos quais se discutirá a viabilidade ou não de juntar esforços para a reali-
zação de um trabalho compartilhado e conjunto. Esses debates servirão também para 
identificar os objetivos do mosaico e para formalizar um grupo de trabalho responsá-
vel pelo desenvolvimento do processo que culminará no reconhecimento da gestão 
integrada. As oficinas que determinam as atividades e os elementos que serão futura-
mente compartilhados no mosaico30 também integram essa fase. 

30 Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas. Reconhecimento. Disponível em: <http://www.redemosaicos.
com.br/reconhecimento.asp#>. Acesso em: 30-7-2011.
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Com base nessas discussões, é definida a proposta do mosaico a ser endere-
çada ao órgão público que fará o reconhecimento. Se se tratar de um mosaico federal, 
a proposta deve conter os seguintes documentos, conforme estabelecido na Portaria nº 
48231, de 14 de dezembro de 2010, do MMA:

a - solicitação de reconhecimento – Qualquer instituição, ou conjunto de 
instituições, que  atue no território e  que tenha interesse em mobilizar  outros atores 
da mesma região pode solicitar o reconhecimento do mosaico; 

b - lista com todas as unidades de conservação e outras áreas protegidas que 
poderão integrar o mosaico – Cada área deverá ser representada por uma ficha técnica 
própria. Vale destacar que nem sempre a área proposta será a mesma que o MMA re-
conhecerá na portaria. A mudança no tamanho dos territórios se deve principalmente 
aos momentos de consulta e adesão voluntária dos gestores de cada área protegida, 
que acontecem durante o processo de formação e reconhecimento do mosaico.

c - manifestação dos órgãos gestores, no caso de unidades de conservação, 
sobre a adesão ao mosaico e composição do Conselho Consultivo – O artigo 6º, da 
Portaria 482, estabelece que é o dirigente da instituição que deve demonstrar interesse 
em integrar o mosaico e se manifestar sobre a composição do Conselho Consultivo. 

d - manifestação das instituições ou pessoas responsáveis pela gestão de ou-
tras áreas protegidas sobre a adesão ao mosaico e composição do Conselho Consultivo 
– As áreas privadas e as RPPN também devem manifestar interesse em integrar o 
mosaico e, caso as primeiras não estejam contidas em unidades de conservação, deve-
rão estar averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel. 

e - lista das instituições que deverão integrar o Conselho Consultivo do Mo-
saico, conforme disposto no artigo 9º do Decreto no 4.340/2002 – O documento deve-
rá conter uma proposta de composição do conselho e contatos dos indicados.

f - indicação dos nomes das unidades de conservação e seus respectivos có-
digos de cadastramento no CNUC – A regularidade normativa das áreas proponentes 
é exigência do MMA. Assim, se alguma das unidades do futuro mosaico não estiver 
cadastrada no CNUC deverá apresentar os atos legais de criação, ampliação ou rede-
finição de seus limites, para que se verifique a compatibilidade com o que está previs-
to na Lei nº 9.985/2000, que estabeleceu os critérios e normas para a criação, 
implantação e gestão das unidades de conservação, e no Capítulo I do Decreto nº 
4340/2002, que trata das etapas de criação de unidades de conservação. No entanto, a 
partir do reconhecimento do mosaico, tais unidades deverão concluir o procedimento 
de cadastramento no CNUC em seis meses, conforme reza o art. 5º, da Portaria 482. 
Caso esse prazo não seja cumprido, as unidades de conservação serão excluídas do 
Mosaico. 

31 Idem. Legislação. Disponível em: <http://wwwredemosaicos.com.br/legislacao.asp>. Acesso em: 30-7-
2011.
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g - ato de designação da área protegida que possa comprovar que a área tem 
limites definidos e objetivo de conservação da natureza – No parágrafo §2º, do art. 4º, 
da Portaria 482, está determinado que a comprovação dos limites das áreas protegidas 
deverá ser feita com a apresentação de memorial descritivo, ou instrumento equiva-
lente, que permita o georreferenciamento32 da área.

Junto dessa documentação, a proposta deverá conter os objetivos e a justifi-
cativa para a formação do mosaico, com a indicação dos critérios utilizados para se 
aferir a proximidade física, a acessibilidade e a viabilidade de realização de gestão 
integrada e participativa entre as áreas envolvidas.  Também deverá ser devidamente 
justificada a composição do Conselho Consultivo, com a indicação de como serão 
representadas as unidades de conservação e suas zonas de amortecimento, corredores 
ecológicos, quando houver, além de outras áreas protegidas integrantes do mosaico. A 
proposta será recebida no MMA pelo Departamento de Áreas Protegidas. 

Após o recebimento da documentação, caberá ao Departamento de Áreas 
Protegidas emitir um parecer técnico sobre a proposta de reconhecimento do mosaico 
e elaborar a minuta da portaria que fará o seu reconhecimento (art. 8º, da Portaria 
482/2010).  O processo será, então, encaminhado para a consultoria jurídica do MMA, 
para a devida apreciação jurídica da proposta, conforme estabelece o art. 9º, do mes-
mo instrumento normativo.

 Por último, o art. 10, da Portaria 482, determina ainda que caberá ao 
Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do 
MMA dirimir as dúvidas e prestar as informações complementares sobre o processo 
de reconhecimento de mosaicos.

O processo de reconhecimento do mosaico é finalizado com a edição da por-
taria, na qual será também estabelecida a composição de seu Conselho Consultivo.

3.2 articulação institucional
Conforme já discorrido, os mosaicos podem ser compostos por unidades de 

conservação constituídas sob diferentes organismos federativos ou com o envolvi-
mento de áreas privadas, como as RPPNs. Assim, para que o desenho do mosaico se 
efetive e os objetivos sejam alcançados, é necessária uma intensa articulação institu-
cional, não apenas no momento da concepção do mosaico, mas também no período de 
sua gestão. 

Isso é reforçado pelos princípios e diretrizes instituídos pelo PNAP. Em seu 
inciso XVI, do item 1.1, o plano coloca a importância da cooperação para o estabele-
cimento e a gestão de unidades de conservação entre União, Estados, Distrito Federal 

32 “O georreferenciamento de imóveis rurais é a medição da área em questão e a descrição das características, 
limites e confrontações.” Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário. O que é o Georreferenciamento?  
Disponível em: <http://www.mda.gov.br/terralegal/pages/georrefe renciamento1> Acesso em: 2-7-2011.
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e Municípios33, já que os ecossistemas existentes nas áreas protegidas não ficam res-
tritos aos limites geopolíticos estabelecidos34. 

Seguindo a mesma linha, o inciso XVIII, da Lei 5.658/2006, também reforça 
a necessidade de articulação, só que aqui envolve outros segmentos sociais, como 
instituições privadas, comunidades de moradores e indústrias, ONGs e sindicatos, que 
sejam vinculados de alguma forma à área de influência do mosaico35. Esses segmentos 
sociais são diretamente afetados pelas decisões efetivadas no âmbito do mosaico, 
além de essa integração promover um conhecimento da realidade onde estes vivem, 
bem como a maneira como suas ações isoladas podem influir positiva ou negativa-
mente na dinâmica do ecossistema que se pretende preservar36.

A articulação pode também outros ministérios. É disso, aliás, que trata o 
princípio XIX do PNAP, quando diz que as ações de gestão das áreas protegidas, das 
terras indígenas e terras ocupadas por comunidades quilombolas devem ser articula-
das com as políticas públicas dos três níveis de governo e com os demais segmentos 
da sociedade. 

3.3 Vantagens trazidas pelo mosaico37

A instituição do mosaico como modelo de gestão nos territórios protegidos 
amplia as perspectivas de conservação dos ecossistemas, principalmente por oferecer 
uma melhor proteção aos processos que são importantes para a funcionalidade dos 
ecossistemas e das bacias hidrográficas, os quais geralmente se distribuem por mais de 
uma área protegida.

O mosaico otimiza o alcance das metas de conservação pela atuação conjun-
ta dos territórios e pelo uso comum de recursos humanos e financeiros  - entre os quais 
está o compartilhamento de estrutura física e logística. Neste caso, há ainda a vanta-
gem indireta que o mosaico gera nas UCs que não são destinatárias diretas de finan-
ciamento, mas que se beneficiam das ações conjuntas que são desenvolvidas38.

A composição dos conselhos gestores do mosaico e a elaboração de ações de 
desenvolvimento sustentável nas áreas protegidas favorecem também a participação 
social, ao mesmo tempo em que possibilitam a desburocratização interinstitucional 
entre as três esferas de governo, pela formação de parcerias. Como conseqüência, 
tem-se ainda o fortalecimento político das áreas protegidas, geradas pelo desenvolvi-
mento de ações em conjunto. Essas ações incluem a fiscalização dos territórios, os 
programas de educação ambiental e as ações integradas de comunicação. 

33 Lei 5.658/2006, Anexo, Item 1.1, Inciso XVI.
34 Clayton Ferreira Lino e João Lucílio Albuquerque (orgs.), Mosaicos de unidades..., cit., p. 18.
35 Bruno de Amorim Maciel, Mosaicos de Unidades de Conservação: uma estratégia de conservação para 
a Mata Atlântica. Disponível em: <http://www.unbcds.pro.br/publica coes/BrunoMaciel.pdf > Acesso em: 
9-2-2011, p. 89.
36 Clayton Ferreira Lino e João Lucílio Albuquerque (orgs.).Mosaicos de unidades..., op.cit., p. 19.
37 Marcos Roberto Pinheiro, (org), Recomendações para..., op. cit., p. 38 e ss.
38 Seminário Mosaicos de Áreas Protegidas no Amazonas, 2007, Manaus.Memórias..., op.cit., p. 8.
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Os mosaicos também podem contribuir para resolver conflitos, ao colocar 
em condição de igualdade, no Conselho Gestor, povos indígenas e as comunidades 
quilombolas que ocupam as áreas protegidas ao lado dos organismos públicos que as 
administram, e permitir, desta forma, um ambiente propício ao diálogo e à busca de 
soluções pactuadas.

Além disso, a articulação dos objetivos de conservação com as potencialida-
des culturais, econômicas e sociais dos territórios que integram o mosaico favorecem 
o envolvimento da comunidade local, bem como a integração com outros setores eco-
nômicos. A partir desse incremento, as ações desenvolvidas se tornam mais eficazes e 
podem resultar no envolvimento de novos parceiros e em mais opções de financia-
mento para a implementação do Plano de Ação. 

Acreditamos que o fortalecimento político dos territórios envolvidos seja 
uma das principais vantagens geradas pelo reconhecimento dos mosaicos. Esse forta-
lecimento facilita o enfrentamento das questões ambientais das regiões protegidas, 
pela maior probabilidade de obter verbas para o desenvolvimento das ações planeja-
das para as áreas envolvidas, ou pela cooperação que surge entre as unidades devido 
aos fóruns decisórios, inerentes a este modelo de gestão, que acontecem regularmente.

3.4 outras questões a serem observadas
Há algumas questões que surgem após o reconhecimento dos mosaicos que 

merecem atenção mais cuidadosa, já que podem comprometer o futuro e o sucesso da 
gestão integrada.  

Os problemas podem começar pela dificuldade de adaptação de pessoas 
oriundas de diferentes órgãos, instituições e esferas de governo não apenas para traba-
lharem juntas, mas compartilharem decisões e agendas de trabalho. O desafio é pro-
mover a articulação entre os atores envolvidos e evitar que os desgastes advindos 
desses ajustes pessoais prejudiquem a execução das decisões adotadas em conjunto 
para o mosaico39. 

A falta de cooperação entre as diversas esferas de gestão de cada área prote-
gida, principalmente no nível gerencial e cotidiano, está entre os maiores obstáculos 
enfrentados na implementação de ações conjuntas, que envolvem, por exemplo, a fis-
calização contra ações predatórias e o combate aos incêndios40. 

Outro complicador é que, embora uma das finalidades do mosaico vise o 
fortalecimento dos processos de gestão, na prática o que acontece é que os gestores 
das áreas recebem ainda mais atribuições. Um bom exemplo são as reuniões para 
tratar de assuntos relativos à integração das áreas. Muitas vezes estas implicam em 
longos deslocamentos, o que dificulta a adequação das agendas individuais dos gesto-

39 Marcos Roberto Pinheiro, org., Recomendações para..., op. cit., p. 40. 
40 DELELIS, Caroline Jeanne ; REHDER, Tatiana; CARDOSO, Thiago Mota, Mosaicos de áreas protegidas: 
reflexões e propostas da cooperação francobrasileira. Disponível em: <http://www.redemosaicos.com.br/
arquivos_dados/arq_downloads/mmidia-id-9.pdf>. Acesso em: 24-8-2011, p. 66.
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res com a do mosaico e implica em mais horas de dedicação ao trabalho para os ges-
tores41. 

Fundamental ainda é a questão dos recursos que dão sustentabilidade ao mo-
saico. O reconhecimento por meio da portaria não vem acompanhado de mais recur-
sos financeiros e materiais destinados à elaboração das novas atividades geradas pelo 
ato administrativo. Assim, são os recursos voltados para a manutenção de cada unida-
de protegida, somados aos possíveis recursos obtidos de projetos e fundos nacionais e 
internacionais, que serão utilizados para dar sustentabilidade ao mosaico42. De uma 
forma geral, isso implica em mais encargos para os mesmos recursos, ou seja, os ges-
tores têm de dividir os escassos recursos de que dispõem para a realização das ativida-
des comuns a serem definidas no Plano de Ação.

Outra questão que também merece atenção é que, apesar do reconhecimento, 
muitas vezes o mosaico não é valorizado como política pública, o que dificulta a ins-
titucionalização da gestão e, em conseqüência, a integração entre as diferentes esferas 
de governo43. 

No entanto, essas questões, mais do que inviabilizar o reconhecimento de 
novos mosaicos, requerem atenção e empenho para que sejam sanadas ou terem seu 
curso corrigido. O modelo de gestão é ainda novo e precisa ser aprimorado, e as expe-
riências já implementadas podem ser a base desse aprimoramento. Basta, para tanto, 
que sejam adotadas as medidas comprovadamente bem sucedidas e descartadas aque-
las ações que não alcançarem os objetivos propostos.

4. GEstÃo do MosaiCo 

4.1 instrumentos de gestão 
Após o reconhecimento do mosaico, a engrenagem que viabilizará sua ope-

racionalização começa a ser acionada. É nesse momento que é constituído o Conselho 
Gestor, formalizado na mesma portaria que reconhece o mosaico. 

4.1.1 Conselho Gestor

A formação do Conselho Gestor está regulada pelo Decreto 4.340/2002. De 
acordo com o seu art. 9º, o conselho do mosaico tem caráter consultivo e a escolha de 
seus membros deve seguir as regras estabelecidas no Capítulo V, conforme determina 
o §1º, do mesmo art. 9º.

Além dos gestores das áreas protegidas, o Conselho Gestor do mosaico deve 

41 Marcos Roberto Pinheiro, (org.), Recomendações para..., op. cit., p. 40.  
42 DELELIS, Caroline Jeanne; REHDER, Tatiana; CARDOSO, Thiago Mota. Mosaicos de áreas..., op. cit., 
p. 68 e ss.
43 Marcos Roberto Pinheiro, (org.), Recomendações para..., op. cit., p. 41.  
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contar com representantes dos órgãos públicos envolvidos, membros da sociedade 
civil – comunidade científica, ONGs, população do entorno e tradicional, proprietários 
de imóveis situados no interior do mosaico e trabalhadores -, membros do setor privado 
que atuam na região e representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica. A representa-
ção dos órgãos públicos e da sociedade civil nos conselhos deve ser paritária sempre 
que possível, de acordo com o §3º, do art. 17, considerando as peculiaridades regionais.

A escolha do presidente do Conselho Gestor se dará por meio de eleição den-
tre os chefes das unidades de conservação que integram o mosaico, escolhido pela 
maioria simples de seus membros, conforme regra estabelecida no §2º, também do art. 
9º. Os membros do conselho exercerão o mandato por dois anos, renováveis por igual 
período. O cargo não é remunerado.

As atribuições do Conselho Gestor estão elencadas no art. 10, do Decreto 
4.340/2002. A principal função é atuar como instância de gestão integrada das unidades 
de conservação que o compõem, sem, no entanto, ser superior hierarquicamente aos 
demais conselhos das áreas que o compõem. 

Uma de suas primeiras ações consistirá na elaboração de seu regimento inter-
no, que deverá acontecer no prazo de noventa dias, contados da instituição do conselho, 
para ser concluído.

Compete ainda ao Conselho propor diretrizes e ações para compatibilizar, 
integrar e otimizar tanto a relação com a população residente na área do mosaico,  
como as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo em vista, 
especialmente os usos na fronteira entre unidades; o acesso às unidades; a fiscaliza-
ção; o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo; a pesquisa científica, e a 
alocação de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental 
de empreendimentos com significativo impacto ambiental44. Cabe ainda ao Conselho 
manifestar-se sobre as propostas de solução para a sobreposição de unidades45, e, quan-
do provocado por órgão executor, conselho de unidade de conservação ou outro órgão 
do Sisnama manifestar-se sobre assunto de interesse para a gestão do mosaico. 

Boa parte das ações integradas desenvolvidas envolve a fiscalização, a prote-
ção, a educação ambiental e a comunicação dentre as áreas protegidas que integram o 
mosaico. Ainda, toda vez que algum empreendimento relacionado à compensação am-
biental pedir um licenciamento o Conselho do Mosaico é chamado para debater e opi-
nar. Sua atuação é contínua no sentido de garantir o fluxo de informações e a interação 
com os demais conselhos das áreas que compõem o mosaico, além de acompanhar a 
execução do Plano de Ação do mosaico e definir estratégias para captação de recursos.

44 Art. 10, II, Decreto 4.340/2002.
45 Essa é uma das estratégias previstas pelo PNAP para aprimorar o planejamento e a gestão do SNUC. No 
item 3, 2, II, r, esta estabelecido: “definir e acordar critérios, em conjunto com os órgãos competentes e 
segmentos sociais envolvidos, para identificação das áreas de sobreposição das unidades de conservação com 
as terras indígenas e terras quilombolas, propondo soluções para conflitos decorrentes desta sobreposição”.
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4.2 outros instrumentos de apoio à gestão do mosaico
Há instrumentos que devem ser utilizados para que o trabalho conjunto do 

mosaico possa ser agilizado e dinamizado. Dentre eles estão mecanismos como con-
vênios, acordos de cooperação técnica ou consórcios46. 

Independente do mecanismo escolhido, é importante que, ao ser firmado, os 
documentos correspondentes definam com clareza o papel e a função que cada parcei-
ro exercerá. O ideal é que, além de definir a tarefa em comum realizada no mosaico, 
sejam apresentados também os encargos que ficarão sob a responsabilidade de cada 
área envolvida. Dentre essas ações estão o apoio técnico, a cessão de equipamentos e 
funcionários ou estruturas, bem como os encargos financeiros. Os acordos de coope-
ração podem envolver órgãos de defesa, vigilância, pesquisa e fiscalização. 

4.2.1 Agenda de trabalho de gestão do mosaico

O Plano de Ação é o instrumento norteador que define as ações necessárias 
para se atingir o resultado desejado pela instituição do mosaico. Conforme estabelece 
o art. 10, II, do Decreto 4.340/2002, cabe ao Conselho do Mosaico propor essas dire-
trizes e ações que serão aplicadas no conjunto das áreas. Para elaborar o planejamento, 
o conselho deve levar em conta as informações biológicas, físicas, e sociais, econômi-
cas e culturais das áreas que compõem o mosaico.

Além de coordenar o trabalho conjunto, o planejamento identifica as linhas 
de ação a serem adotadas para o alcance dos objetivos e define ainda de onde virão os 
recursos necessários. Ele é o instrumento que determina quais ações serão realizadas 
em cada território, uma vez que nem todas as ações previstas acontecerão em toda a 
área do mosaico, e também em que momento elas serão realizadas.

A mesma integração que o mosaico representa deve ser aplicada ao planeja-
mento. As ações conjuntas definidas pelo Plano de Ação do mosaico devem estar 
igualmente previstas nos planos operacionais e financeiros de cada unidade territorial 
protegida que o integra47.

4.2.2 Mosaicos e a sustentabilidade financeira

Por melhor que seja a estrutura estabelecida, não conseguirá atingir seus ob-
jetivos se faltarem recursos para viabilizar as ações planejadas. E, mesmo com a im-
portância da integração da gestão de áreas protegidas no mosaico, não há nenhum 
recurso oficial que garanta sua operacionalidade. Conforme já observado no capítulo 
3, os mosaicos dependem dos já insuficientes recursos das unidades de conservação 
que o integram, disponibilizados para garantir as ações da gestão compartilhada48.  

46 Marcos Roberto Pinheiro (org.), Recomendações para..., op. cit., p. 57.
47 Marcos Roberto Pinheiro (org.), Recomendações para..., op. cit, p. 61.
48 DELELIS, Caroline Jeanne; REHDER, Tatiana; CARDOSO, Thiago Mota, Mosaicos de áreas..., op. cit., 
p. 68.
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Assim, os processos de captação de recursos, que podem vir por meio de 
projetos ou de fundos nacionais e internacionais, são fundamentais para o sucesso do 
mosaico. Outra possibilidade consiste no estabelecimento de parcerias com ONGs, 
que ficariam responsáveis pela captação e gestão de recursos para o mosaico49. O eco-
turismo também pode ser estimulado na região e gerar recursos para sua manutenção 
e operacionalidade. O pagamento por serviços ambientais, ou seja, os serviços que as 
áreas protegidas prestam em benefício da manutenção da vida no planeta, é outro 
mecanismo que pode contribuir para a sustentabilidade financeira dos mosaicos. A 
idéia é estimular e valorizar as iniciativas da comunidade local e povos tradicionais 
que permitam que serviços ambientais, como os de manutenção das condições climá-
ticas, dos recursos d´água, além dos benefícios culturais e recreativos que a região 
oferece, sejam mantidos. 

Os recursos previstos na Lei do SNUC podem ser também revertidos em 
benefício dos mosaicos. Estabelecido no art. 36, esses recursos são frutos da compen-
sação ambiental decorrentes de obras de infraestrutura e econômicas que apresentem 
significativos impactos ambientais. O valor dependerá do grau de impacto de cada 
obra, que será definido a partir do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo 
relatório, conforme regra do art. 31, do Decreto 4.340/2002.

4.2.3 Mosaicos e a identidade territorial

O sucesso do mosaico dependerá também da maneira como as atividades 
realizadas pelas comunidades ligadas às áreas protegidas serão tratadas pelos seus 
gestores. Baseado no princípio do PNAP50 pelo qual a gestão das áreas protegidas 
deve promover a participação, a inclusão social e o exercício da cidadania, e buscar, 
de forma permanente, o desenvolvimento social, em especial das populações que vi-
vem nas áreas ou no seu entorno, os mosaicos devem considerar, em seu planejamen-
to, ações alternativas que possam proporcionar a sustentabilidade social e econômica 
dos povos que são afetados pelo seu reconhecimento. É o que pede também a Lei do 
SNUC, que elencou como objetivo a proteção dos recursos naturais necessários à 
subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento 
e sua cultura e promovendo-as social e economicamente51.

Assim, as áreas protegidas não devem ser vistas como um obstáculo aos 
processos econômicos e sociais, mas, ao contrário, seu potencial deve ser utilizado 
para favorecer o desenvolvimento da região. Os objetivos comuns aos povos que ha-
bitam essas unidades, que compreendem a valorização de seu patrimônio natural, cul-
tural e econômico, estimulam laços de identidade e cooperação que podem 
proporcionar formas de fortalecer as territorialidades e facilitar os processos de ges-

49 Marcos Roberto Pinheiro (org.), Recomendações para..., op.cit., p. 69. 
50 Princípio previsto no PNAP, item 1, 1.1, XX.
51 Art. 4º, inciso XIII, da Lei 9.985/2000.
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tão. A identidade territorial gera uma idéia de pertencimento a uma região e pode ser 
o pilar para a construção da proposta de desenvolvimento territorial52.

Além disso, o desenvolvimento econômico dessas áreas está ligado por uma 
identidade de oportunidades e de problemas. E, nesse contexto, os mosaicos surgem 
com uma estratégia de desenvolvimento que pode trazer benefícios econômicos e so-
ciais para todo o território, já que, ao mesmo tempo em que envolve pessoas, fortalece 
a identidade e a participação dos atores. Como tem por base a conservação da nature-
za, o mosaico permite mobilizar capital social local e recursos externos53 para imple-
mentação de projetos e ações.

5. ConClusÕEs artiCuladas

5.1 O mosaico é um modelo que representa um avanço em termos de gestão 
de áreas protegidas, já que reúne, em um sistema integrado, espaços que possuem a 
mesma dinâmica social, econômica e biológica, importante para garantir que as metas 
de preservação dos ecossistemas no País sejam atingidas.

5.2 O mosaico traz muitas vantagens para a conservação dos ecossistemas, 
começando pela integração das áreas envolvidas, que acontece principalmente no in-
terior das reuniões do Conselho Gestor, pelo fato de garantir condições de igualdade 
aos diversos atores que o integram.

5.3 Os mosaicos contribuem também para fortalecer politicamente os territó-
rios onde é reconhecido, tanto na obtenção de recursos como no incremento da coope-
ração entre as unidades, fruto da maior integração das áreas protegidas que acontecem 
nos fóruns de gestão dos mosaicos. 

5.4 O modelo enfrenta ainda problemas, como as dificuldades de integração 
entre as pessoas vindas de diferentes órgãos, instituições e esferas de governo; gera 
sobrecarga de trabalho aos gestores das unidades de conservação, e se ressente da 
falta de recursos para a realização das ações planejadas. 

5.5 As comunidades tradicionais devem ser inseridas nos planos de ação do 
mosaico e receber estímulos para desenvolver atividades econômicas sustentáveis e 
integradas aos recursos naturais das áreas que habitam, uma vez que desempenham 
papel importante no sentido de conservar tais espaços.  

52 DELELIS, Caroline Jeanne; REHDER, Tatiana; CARDOSO, Thiago Mota, Mosaicos de áreas..., op.cit., 
p. 70.
53 Seminário Mosaicos de Áreas Protegidas no Amazonas, 2007, Manaus.Memórias..., op.cit., p. 8.
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introduçÃo

Nas últimas décadas a situação do meio ambiente em todo o planeta vem 
cada vez mais se agravando, a população mundial tem sido vítima de tragédias ecoló-
gicas causadas por séculos de exploração da natureza pelo homem – como terremotos, 
tsunamis, elevação do nível do mar, chuvas ácidas, aumento da temperatura da Terra, 
etc. –, desastres naturais que causam impacto não só na própria natureza, mas também 
diretamente na vida humana.

 Em 2005, a Universidade das Nações Unidas divulgou um relatório com 
números alarmantes acerca da quantidade de pessoas desalojadas de seu local de ori-
gem em razão de desastres ambientais, a previsão era que até 2010 o mundo tivesse 
mais de 50 milhões de refugiados ambientais. Ocorre que, apesar de crescente o nú-
mero de migrantes ecológicos, não há, até o momento, regulamentação internacional 
apta a tratar desta situação.

Ressalte-se que, sequer há o reconhecimento do status de refugiados para 
estes migrantes por tragédias ambientais, o que dificulta sobremaneira a proteção jurí-
dica destas pessoas em âmbito internacional. 

Para suprir a lacuna normativa existente, urge uma resposta internacional 
adequada, uma vez que as normas internacionais vigentes são incapazes de conferir 
um tratamento adequado à complexidade do problema em questão. 

Neste sentido, cabe destacar a importância da inclusão dessa temática na 
agenda de discussões da Conferência das Nações Unidas para o desenvolvimento sus-
tentável - Rio + 20 - que acontecerá em junho no Rio de Janeiro com o intuito de 
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contribuir para a construção de um compromisso global compatível com essa nova 
dinâmica internacional. No entanto, os documentos oficiais da Rio+20 elaborados pe-
los Estados não colocam essa problemática na mesa de negociação. Por isso, o forta-
lecimento da governança internacional do meio ambiente, um dos eixos da 
Conferência, é de suma importância para garantir a criação de um fórum permanente 
de negociação, capaz de tomar decisões efetivas para a proteção dos refugiados am-
bientais.

Inicia-se o presente trabalho com a análise do conceito de refugiados, pas-
sando pelos fatos que influenciaram a criação desta categoria de indivíduos na seara 
internacional, bem como analisando a sua regulamentação no Direito Internacional. 
Por fim, será apresentada a definição utilizada como base para determinar quem são os 
refugiados ambientais e o que há de regulamentação internacional quanto aos mes-
mos.

Em seguida, tratar-se-á das dificuldades para o reconhecimento da noção de 
refugiado ambiental no plano do direito internacional, para, ao final, discutir algumas 
propostas para a superação da problemática apresentada.

Pretende-se, com o presente artigo, despertar os estudiosos e operadores do 
Direito para a relevância e urgência do tema e para a escassez de instrumentos legais 
capazes de proteger e garantir direitos básicos aos chamados refugiados ambientais, 
assim como, fomentar o debate em busca de soluções, tanto no âmbito do Direito In-
ternacional como no que concerne à própria prevenção de tragédias ecológicas, para 
as questões aqui abordadas. 

1.  do ConCEito dE rEFuGiados ao ConCEito 
dE rEFuGiados aMbiEntais

A figura do refugiado surge no plano do direito internacional após a Segunda 
Guerra Mundial, em razão do massacre promovido pelos regimes totalitários na Euro-
pa de judeus, militantes comunistas, homossexuais, ciganos, eslavos, deficientes físi-
cos e mentais, ativistas políticos, testemunhas de Jeová, alguns sacerdotes católicos, 
dentre tantas outras pessoas que faziam parte de grupos politicamente indesejados 
pelos regimes políticos da época.

Muitas pessoas, a fim de salvarem suas vidas, foram obrigadas a deixar a sua 
terra natal para escapar da perseguição promovida por tais regimes, sendo necessário 
buscarem asilo político em outras Nações.

Esta situação de êxodo não é um privilégio do Século XX, remontando ao 
início da civilização humana. O livro de Gênesis na bíblia, em seu capítulo dezenove, 
narra o caso de Ló e sua família que fogem de Sodoma em direção a Zoar, para escapar 
da destruição da cidade em que vivia com sua família. 

O caso da família de Ló foi o primeiro caso de êxodo narrado na bíblia, mas 
a situação que mais se assemelha com a dos refugiados do século XX é aquela narrada 
no livro de Êxodo, quando o povo hebreu escapa da perseguição sofrida no Egito e 
guiados por Moisés se lançam no deserto em busca da tão sonhada “Terra prometida” 
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1. A perseguição sofrida pelos hebreus no Egito se dava por uma questão racial, faraó 
se sentia ameaçado por serem os hebreus um povo numeroso e forte, razão pela qual 
cada vez mais buscou oprimi-los.

1.1 o Conceito de refugiado no direito internacional
Em 1951, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, o mundo constatou 

que existiam milhares de pessoas que haviam abandonado tudo o que conheciam – e 
até mesmo o que tinham conquistado em termos materiais – e se mudado para países 
estranhos em busca de um local em que pudessem viver em paz e a salvo de persegui-
ções raciais, religiosas, políticas e ideológicas. Como resposta a esta situação foi edi-
tada a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, também 
conhecida como Convenção de Genebra de 19512.

A Convenção consolidou os instrumentos legais que já existiam acerca da 
problemática dos refugiados em âmbito internacional, estabelecendo padrões míni-
mos para o tratamento destes. Previu, também, providências em relação à disponibili-
zação de documentos, incluindo um documento de viagem específico para aqueles que 
fossem considerados refugiados, na forma de um passaporte.

A Convenção de 1951 estabeleceu o princípio do non-refoulement (“não-
devolução”), por este princípio nenhum país pode devolver ou expulsar um refugiado, 
contra a vontade do mesmo, para um território onde ele sofra perseguição.

Além disso, a Convenção de Genebra delimitou quem seriam os beneficiados 
com esta noção que surgia no direito internacional, a figura do refugiado. Segundo a 
Convenção de Genebra de 1951, art. 1º, A, nº 2, o termo refugiado aplicar-se-á a qual-
quer pessoa:

“Que, em conseqüência de acontecimentos ocorridos antes de 1 de Janeiro de 
1951, e receando, com razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, 
nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se 
encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude 
daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país; ou que, se não tiver 
nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha a sua residência habitual 
após aqueles acontecimentos, não possa ou, em virtude do dito receio, a ele 
não queira voltar.”

Ressalte-se que, até 1966 este conceito de refugiado só abrangia as vítimas 
dos eventos ocorridos antes de 1º de Janeiro de 1951 e que habitavam determinada 
região, no entanto, mais de uma década após a edição de tal norma internacional, ve-
rificou-se a necessidade de estender a mencionada definição para qualquer pessoa em 

1  Acerca dos refugiados bíblicos ver: VEGA, Fernando. O Refúgio na Bíblia. In: MILESI, Rosita (org.). 
Refugiados: realidade e perspectivas. Brasília: CSEM/IMDH; Edições Loyola, 2003, p.71-84.
2  “O que é a Convenção de 1951?” – ACNUR. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/
informacao-geral/o-que-e-a-convencao-de-1951/ > Acesso em: 20 nov. 2011. 
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fuga de situações de conflitos e perseguições. Quando, então, foi elaborado um Proto-
colo relativo ao Estatuto dos Refugiados que foi aprovado pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas, tendo entrado em vigor em Outubro de 1967. 

Com a ratificação do Protocolo, os países signatários passaram a aplicar o 
conceito de refugiado previsto na Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto 
dos Refugiados sem limite de datas e de espaço geográfico.

Em 2010, o Alto Comissariado das Nações Unidas3 (ACNUR ou - em inglês 
– UNHCR) contabilizou 10,55 milhões de refugiados sob a sua responsabilidade no 
mundo, tendo havido um aumento de 153.000 refugiados em relação ao ano de 2009. 
Todavia, dentre estes mais de dez milhões de refugiados assistidos pelo ACNUR não 
há registro de refugiados ambientais.

1.2 QuEM sÃo os rEFuGiados aMbiEntais  

Em 2005 foi divulgado um Relatório da Universidade das Nações Unidas em 
parceria com o Instituto pelo Meio Ambiente e Segurança Humana da ONU que pre-
via que em 2010 o planeta contaria com mais de 50 milhões de refugiados ambientais. 
No entanto, apesar do número alarmante de pessoas consideradas nesta situação, até 
hoje não há uma regulamentação adequada de âmbito internacional sobre o tema4.

Na Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, Migração Forçada e 
Vulnerabilidade Social, realizada pela Universidade das Nações Unidas em outubro 
de 2008, divulgou-se que o mundo já contava com 25 milhões de refugiados ambien-
tais e que este número deve aumentar para 200 milhões até o ano de 20505.

Acrescente-se que, sequer o termo refugiado pode ser aplicado aos migrantes 
ambientais, não tendo qualquer embasamento na Convenção sobre Refugiados das 
Nações Unidas esta interpretação extensiva da noção clássica de refugiado.

No plano internacional os refugiados ambientais não passam de migrantes 
com características próprias de refugiados, em decorrência de desastres ambientais. 
Segundo informações constantes no site da ACNUR, migrantes seriam aqueles que 
decidem deslocar-se, principalmente por razões econômicas, para melhorar as pers-
pectivas para si mesmos e para suas famílias. Já os refugiados são aqueles que são 
impelidos a deslocar-se para salvar suas vidas ou preservar sua liberdade, não possuin-
do proteção de seu próprio Estado ou mesmo ameaçados de perseguição pelo mesmo6.

3  O Estatuto dos Refugiados das Nações Unidas instituiu um órgão de competência internacional 
denominado de Alto Comissariado das Nações Unidas, sendo de competência deste promover instrumentos 
internacionais para a proteção dos refugiados e supervisionar sua aplicação. Ao ratificar a Convenção e/ou 
o Protocolo, os Estados signatários aceitam cooperar com o ACNUR no desenvolvimento de suas funções e, 
em particular, a facilitar a função específica de supervisionar a aplicação das provisões desses instrumentos.   
4  BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados ambientais: breves nota sobre sua proteção jurídica 
internacional. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 14, nº 56, p. 142-166, out-dez/2009, p. 143.
5  ARAIA, Eduardo. Refugiados ambientais: as primeiras vítimas do aquecimento global. Planeta, São 
Paulo, v. 37, nº 443, p. 36-41, ago/2009, p. 40. 
6  Informações disponíveis em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/a-quem-ajudamos/refugiados/ > 
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Os refugiados são pessoas que se não recebessem auxílio e acolhimento por 
parte de outros países, estariam sendo condenadas à morte ou a uma vida na clandes-
tinidade, sem sustento e sem direitos.

A definição de refugiado constante na Convenção de Genebra de 1951 é 
bastante restrita, só podendo ser consideradas como tal as pessoas que estejam sendo 
perseguidas em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo 
social ou das suas opiniões políticas. Infere-se, portanto, que tal definição da maneira 
como está posta não tem como ser estendida aos considerados como refugiados am-
bientais.

A nível regional existe a Convenção da Organização da Unidade Africana de 
1969 (OUA) que consigna uma definição de refugiado mais ampla, que permite a in-
clusão dos migrantes ambientais na categoria de refugiados. A Convenção da OUA 
prevê que considera-se refugiado todo aquele que cruza fronteiras nacionais, em razão 
de desastres causados pelo homem, independentemente da existência de temor de per-
seguição7.

Mesmo diante da relevância e da urgência da problemática do refugiado am-
biental, muito pouco tem sido feito pelos Estados e pela Organização das Nações 
Unidas para solucionar tal questão. O tema tem ficado restrito às discussões acadêmi-
cas, não tendo sido editada nenhuma norma de caráter internacional com o fito de 
ampliar o conceito tradicional de refugiados. Em 1985, o Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente (PNUMA ou – em inglês – UNEP) desenvolveu o conceito 
do que seriam os refugiados ambientais, com base na definição elaborada por um de 
seus pesquisadores Essam El Hinnawi8.

Para Essam El Hinnawi, refugiados ambientais são as pessoas que foram 
obrigadas a abandonar, temporária ou definitivamente, o lugar onde tradicionalmente 
viviam, devido a visível declínio do meio ambiente (por razões naturais ou humanas), 
que coloquem em risco sua existência ou afete seriamente suas condições e qualidade 
de vida9.

É este conceito que tem sido utilizado como paradigma para as discussões 
acerca da temática dos refugiados ambientais, mas o mesmo até o momento não conta 
com qualquer amparo legal internacional, conseqüentemente sem qualquer validade 
jurídica, permanecendo apenas reconhecido em âmbito acadêmico.

Acesso em 20 nov. 2011.
7  PIOVESAN, Flávia Cristina. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados. In: ARAÚJO, 
Nadja; ALMEIDA, Guilherme Assis de (org.). O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva 
brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 27-64, apud BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados 
ambientais: breves nota sobre sua proteção jurídica internacional. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, 
ano 14, nº 56, p. 142-166, out-dez/2009, p. 143.
8  HINNAWI, Essam El. Enviromental refugees. Nairobi: UNEP, 1985, apud BARBOSA, Luciana 
Mendes. A Construção da categoria de refugiados ambientais: uma análise pós-estruturalista do regime 
para refugiados das Nações Unidas, p.09.
9  Idem, ibidem. Trad. livre.
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2. diFiCuldadEs Para o rEConHECiMEnto da 
noçÃo dE rEFuGiado aMbiEntal no Plano 
do dirEito intErnaCional

É inegável que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado trata-
se de um direito fundamental do ser humano e que compõe a noção de dignidade da 
pessoa humana, sendo impossível falar em dignidade da pessoa humana se este indi-
víduo não está inserido em um habitat saudável.

Além disso, é notório o impacto das atividades humanas sobre o meio am-
biente, causando um desequilíbrio em todo o sistema ambiental10, a ponto de impelir 
populações inteiras a se deslocarem para outras cidades e até mesmo para outros paí-
ses – como é o caso de Tuvalu11 – em busca de condições ambientais mínimas para sua 
sobrevivência.

Então, por que não há ainda a tutela jurídica do refugiado ambiental em âm-
bito internacional? A resposta a este questionamento não é tão simples, mas passa por 
uma série de fatores complexos e interligados, desde falta de interesse dos Estados, até 
o risco de enfraquecimento da noção de refugiado e a sua proteção jurídica internacio-
nal.

Saliente-se que, o presente trabalho não tem por objetivo esgotar todas as 
dificuldades apontadas doutrinariamente para a consolidação da noção de refugiado 
ambiental no contexto do Direito Internacional, mas passar-se-á a analisar os princi-
pais óbices para a tutela jurídica desta categoria de migrantes, com o desiderato não só 
de apontá-los, como também apresentar uma visão crítica sobre a matéria.

2.1 a Convenção das nações unidas relativa ao Estatuto 
dos refugiados

A grande preocupação que permeou a elaboração da Convenção de Genebra 
foi a proteção dos refugiados da Segunda Guerra Mundial, buscava-se promover a 
estabilidade na Europa, bem como solucionar o problema das mais de 40 milhões de 
pessoas que foram obrigadas a se deslocar de seu local de origem em razão dos regi-
mes totalitários que dominaram o continente europeu durante a primeira metade do 

10  Prova deste desequilíbrio ambiental é que em 28 de Novembro foi divulgado pela agência da ONU para 
a alimentação e a agricultura (FAO) que 25% (vinte e cinco por cento) das terras do planeta estão altamente 
degradadas. Notícia disponível em: < http://www.portugues.rfi.fr/geral/20111128-25-das-terras-do-planeta-
estao-altamente-degradadas-diz-fao > Acesso em 28 nov. 2011.
11  Tuvalu é um país formado por nove atóis situado no Oceano Pacífico, com altitude máxima de 4,5 
metros. Problemas como a erosão da costa marinha, inundações de água salgada, escassez de água doce, 
dificuldades de descartar o esgoto e a superpopulação, têm levado ao agravamento das condições ambientais, 
o que levou já vários habitantes a deixarem o seu país de origem e migrarem para, em sua maioria, Nova 
Zelândia. No entanto a Nova Zelândia descartou a hipótese de aceitar a migração de todos os tuvaluanos. 
ARAIA, Eduardo. Refugiados ambientais: as primeiras vítimas do aquecimento global. Planeta, São Paulo, 
v. 37, nº 443, p. 36-41, ago/2009, p. 40. 
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século XX12.
Uma década após a edição da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugia-

dos, verificou-se a ocorrência de novos fluxos de refugiados oriundos da África e da 
Ásia, o que demonstrou que a perseguição ideológica e racial não eram questões ob-
servadas exclusivamente nos regimes totalitários da Europa no contexto da Segunda 
Guerra Mundial e que, caso a definição de refugiado permanecesse da maneira como 
estava prevista na Convenção de 1951, tal conceito ficaria completamente inadequado 
e a tutela jurídica pretendida seria completamente inócua diante da realidade das víti-
mas de perseguição que se proliferavam pelo mundo13.

Assim, em 1966, quando da elaboração do Protocolo do Estatuto dos Refu-
giados, a preocupação continuava sendo a de proteger as vítimas de perseguição polí-
tica, racial e ideológica, no entanto, buscou-se eliminar as limitações temporais e 
geográficas contidas na Convenção de Genebra. 

A Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados é de 
1951, já o seu Protocolo é de 1966, nota-se que ambos são anteriores a preocupação 
internacional com questões ambientais, tendo em vista que o agravamento das condi-
ções ambientais do planeta é um problema recente, estando em foco apenas a partir 
das últimas duas a três décadas. Assim, a problemática ambiental sequer existia em 
âmbito internacional, restringindo-se tais normas de direitos humanos a preocupar-se 
com as vítimas de perseguição ideológica, razão pela qual o seu conteúdo é tão restri-
to.

Ocorre que, como até hoje não houve novo protocolo ou convenção que ver-
sasse acerca da tutela jurídica internacional dos refugiados de forma a contextualizar 
e, assim, ampliar a tal definição, muitas Nações, bem como o próprio órgão de apoio 
das Nações Unidas aos Refugiados14 – ACNUR –, entendem que não há suporte jurí-
dico para a inclusão do migrante ambiental (ou climático – como alguns denominam) 
no conceito de refugiado, não existindo qualquer garantia de que as vítimas dos desas-
tres ambientais receberão assistência e proteção internacional.

2.2 O enfraquecimento do regime internacional de proteção dos 
refugiados

A ACNUR defende que a renegociação internacional quanto à 
noção de refugiado resultaria em um enfraquecimento do regime de 
proteção dos mesmos, colocando em risco o mencionado sistema de 

12  ROCHA, Rossana Reis; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: Mudanças e 
desafios. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 18, nº 37, p. 17-30, out/2010, p. 17. 
13  Idem, ibidem, p. 20.
14  BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados ambientais: breves nota sobre sua proteção jurídica 
internacional. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 14, nº 56, p. 142-166, out-dez/2009, p. 147.



472 17º ConGrEsso intErnaCional dE dirEito aMbiEntal

proteção internacional15. Em razão da Convenção de 1951, juntamente 
com o Protocolo de 1966, representar uma conquista histórica em 
matéria de Direitos Humanos, a proteção do migrante ambiental não 
justificaria tal risco.

 Argumenta-se que como a problemática dos refugiados já é 
bastante crítica no mundo, a inclusão de mais uma categoria de pes-
soas beneficiadas pela proteção jurídica concedida àqueles que são 
considerados como refugiados, poderia levar ao colapso do regime 
internacional humanitário, tendo em vista a dificuldade de se dis-
tinguir o refugiado puramente ambiental dos migrantes por razões 
sócio-econômicas, o que ocasionaria um inchaço no sistema de acol-
himento humanitário internacional, o que, conseqüentemente, não 
traria qualquer benefício prático às vítimas da degradação ambiental 
e, ainda, prejudicaria àqueles que já tinham por direito conquistado o 
status de refugiados.

2.3 O ônus econômico e social

As grandes potências mundiais nos últimos anos têm passado 
por sérias crises financeiras, agravadas no último ano. Quando a 
economia está em declínio, todos os setores da sociedade sofrem, a in-
flação sobe, direitos sociais são muitas vezes suspensos – ou até mesmo 
cortados –, aumenta o nível de desemprego, etc.

Diante deste cenário em países como Estados Unidos, Portugal, 
Grécia, Itália, Espanha, dentre outros, qual o interesse que estes países 
teriam em ampliar a tutela jurídica internacional dos refugiados, a fim 
de incluir em tal categoria os migrantes ambientais? 

Ora, uma conseqüência lógica da ampliação da definição mencionada seria o 
crescimento do número de pessoas que iriam pedir refúgio às grandes potências mun-
diais, em busca de melhores condições de vida não só no que pertine a um ambiente 
de qualidade e sadio para si e para sua família, mas também no que concerne a melho-
res condições sociais e econômicas16. Logo, a concessão de refúgio aos migrantes 

15  Idem, ibidem.
16  Segundo Paulo Borba Casella, alguns fatores que influenciam a busca de refúgio em um determinado 
país são as condições do mercado de trabalho do país receptor, bem como sua estrutura institucional e 
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ambientais demandaria dos chamados países desenvolvidos uma reestruturação finan-
ceira, social, econômica, institucional e política extremamente onerosa enquanto país 
receptor, o que no momento não é nada interessante para os mesmos, uma vez que não 
têm conseguido sequer – em muitos casos – garantir à população local direitos bási-
cos.

Ademais, as populações dos países mais ricos dificilmente seriam beneficia-
das pela possibilidade de se requerer refúgio a outros países por causas ambientais, 
haja vista que o aparecimento de refugiados ambientais se dá geralmente em países 
sem qualquer estrutura de segurança para evitar catástrofes naturais e que – em sua 
maioria – não têm condições econômicas de prestar a assistência humanitária e social 
que as vítimas necessitam.

Sendo assim, resta claro que não é de interesse dos países mais desenvolvi-
dos a proteção normativa internacional específica que garanta de direitos humanos 
básicos para aqueles que se encontram na condição de migrante ambiental.

Acrescente-se que, por ser a ONU um órgão político em que os Estados estão 
representados, referido órgão irá refletir os interesses dos mesmos, o que justifica a 
resistência da Organização das Nações Unidas em reconhecer o refugiado por causas 
ambientais.

2.4 barrEiras Culturais E ÉtniCas

Outro problema para a aceitação de refugiados, sejam estes de que natureza 
for, é a questão das barreiras culturais e étnicas existentes entre os mesmos e os países 
receptores. Inicialmente em razão da integração destes refugiados a outros Estados 
dificilmente se dar de forma a preservar inteiramente a multiculturalidade e a pluriet-
nicidade, conservando o caráter de povo, dos grupos de refugiados17. 

Havendo, geralmente, a simples assimilação dos grupos de refugiados à or-
dem jurídica, política, cultural e social interna do Estado receptor, conseqüentemente, 
aqueles que conseguem o asilo pretendido ganham direitos individuais, no entanto, 
perdem o direito de ser povo18.

Além disso, após o atentado terrorista de 11 de setembro em Nova Iorque, as 
diferenças e preconceitos étnicos têm gerado ainda mais entrave ao acolhimento de 
refugiados. Segundo Rossana Reis Rocha e Júlia Bertino Moreira, os refugiados e 

os direitos sociais garantidos a população pelo Estado. CASELA, Paulo Borba. Refugiados: conceito e 
extensão. In: ARAÚJO, Nadia; ALMEIDA, Guilherme Assis de. O direito internacional dos refugiados: 
uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 17-26.
17  LIMA, Emanuel Fonseca. Refugiados ambientais, identidade étnica e o direito das mudanças climáticas. 
PrismarJur., São Paulo, v. 09, nº 02, p. 373-397, jul-dez/2010. 
18  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Multiculturalismo e direitos coletivos. In: SANTOS, 
Boaventura de Sousa (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, apud BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados ambientais: 
breves nota sobre sua proteção jurídica internacional. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 14, nº 
56, p. 142-166, out-dez/2009, p. 160.
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imigrantes passaram a ser vistos como potenciais perigos e ameaças às sociedades 
receptoras (em especial, mas não somente, em relação à manutenção da identidade 
nacional), tendo sido tomadas medidas a fim de responder e impedir esta invasão de 
imigrantes, restringindo-se cada vez mais as oportunidades de refúgio19.

3.  alGuMas ProPostas dE suPEraçÃo da 
ProblEMátiCa do rEFuGiado aMbiEntal

Pelo exposto, infere-se que são insuficientes as normas atualmente existentes 
na seara do Direito Internacional capazes de proteger as vítimas de desastres ecológi-
cos que são obrigadas a deixar seu local de origem em busca de condições mínimas de 
vida, quando o seu país não é capaz de prover tais condições de subsistência.

Contudo, por mais que a ONU e os países desenvolvidos prefiram não tratar 
da questão dos refugiados ambientais, trata-se de problema atual e urgente que não 
tem como ser ignorado, sendo flagrante a necessidade de buscar-se uma solução que 
harmonize o Direito Internacional vigente com a necessidade de proteção jurídica dos 
migrantes por causas ambientais.

3.1 Políticas Preventivas
Como anteriormente mencionado no presente trabalho, as catástrofes ecoló-

gicas só têm o condão de gerar refugiados ambientais naqueles países em que falta 
estrutura de segurança para evitar desastres naturais e que, também, não têm condi-
ções econômicas de prestar a assistência humanitária e social que as vítimas necessi-
tam.

Assim, não se debateria acerca destes migrantes por causas ambientais se 
houvesse uma política preventiva global destes desastres. Sendo de grande importân-
cia o envolvimento da ONU, através de todos os seus órgãos, no sentido de fortalecer 
as políticas ambientais20.

Ressalte-se que, a longo prazo, a prevenção do agravamento das condições 
ambientais do planeta, mostra-se inclusive mais eficaz e barata do que o próprio ma-
nejo dos grupos, eventualmente, desalojados em decorrência das péssimas condições 
de sobrevivência ambiental em seus países de origem, evitando o agravamento de 
crises econômicas nos países desenvolvidos em decorrência da elevação do fluxo de 
imigrantes ilegais vítimas de tragédias ecológicas.

Outro ponto relevante é que, uma vez prevenidas situações de desalojamento 
de populações inteiras de um país em conseqüência da degradação do meio ambiente, 
não há que se falar em barreiras étnicas e culturais de países receptoras, já que sequer 

19  ROCHA, Rossana Reis; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: Mudanças e 
desafios. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 18, nº 37, p. 17-30, out/2010, p. 22. 
20  BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados ambientais: breves nota sobre sua proteção jurídica 
internacional. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 14, nº 56, p. 142-166, out-dez/2009, p. 160.
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haverá a necessidade de haver países receptores, tendo em vista que tais grupos per-
manecerão em seu país e este terá o seu reconhecimento internacional mantido, sendo 
mantidas também a sua cultura, etnia e sua identificação enquanto povo.

3.2  direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado enquanto fundamento para a tutela 
internacional dos refugiados ambientais

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi proclamado na 
Declaração de Estocolmo de 1972, ganhando caráter de universalidade, tendo sido 
reiterado na Declaração do Rio de Janeiro de 1992, sendo considerado direito funda-
mental da pessoa humana. 

No Direito Internacional a constitucionalização da proteção do meio ambien-
te impõe o dever geral de não degradar, fundamenta direitos e obrigações, ecologiza o 
direito da propriedade, permite a intervenção estatal, reduz a discricionariedade admi-
nistrativa no processo decisório, amplia a participação pública, realça a proteção do 
meio ambiente, confere segurança normativa, constitucionaliza a ordem pública am-
biental, dá maior força à interpretação pró-ambiente e enseja o controle da constitu-
cionalidade da lei sob bases ambientais21.

No Brasil, a jurisprudência da Corte Máxima Nacional (MS 22.164/DF22), 
reconheceu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como sendo um 
direito fundamental, considerando-o como direito de terceira geração, tendo o Minis-
tro Celso de Mello afirmado que o direito fundamental ao meio ambiente constitui a 
representação objetiva da necessidade de se proteger valores e objetivos, associados a 
um princípio de solidariedade23.

Outro aspecto relevante analisado pelo STF na decisão em comento foi que 
o tribunal considerou o meio ambiente como patrimônio público por ser sua proteção 
de interesse de toda a coletividade, e se fazer em benefício das presentes e futuras 
gerações, sendo essa a qualidade do bem ambiental protegida pela Constituição24. 

Não restam dúvidas de que a visão em relação ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado é voltada para os interesses da coletividade, seja em âmbito nacio-
nal ou internacional, sendo, portanto, direito fundamental da pessoa humana, baseado 
no princípio da dignidade da pessoa humana25.

21  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela Constitucional do Meio Ambiente. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 55- 
56.
22  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 
da Justiça da União de 17 nov. 1995. Disponível em:< http://www.stf.jus.br> Acesso em 18 abr. 2011.
23  AYALA, Patryck de Araújo. O novo paradigma Constitucional e a Jurisprudência ambiental do Brasil. In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 371.
24  Idem, ibidem, p. 372 - 373. 
25  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela Constitucional do Meio Ambiente. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 151.
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Logo, não há vida digna sem que seja garantido o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, não sendo possível admitir que vítimas de tragédias am-
bientais, em especial, em países subdesenvolvidos, em que o Estado não consegue 
assisti-las estariam tendo o seu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
efetivado.

Sendo assim, tendo em vista que para garantir a efetivação do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado faz-se necessário prestar assistência e conceder 
refúgio aos desamparados e deslocados de seu país de origem devido a desastres natu-
rais, este direito tem servido como fundamento para a obrigação ético-jurídica de 
proteção e amparo a estes refugiados no cenário internacional, enquanto não são to-
madas medidas preventivas globais capazes de impedir tragédias ecológicas26.

3.3  realocação dos refugiados dentro de seu país de 
origem

Uma outra solução importante é a que privilegia, sempre que possível, – nas 
hipóteses de ocorridas catástrofes ambientais de magnitude tal a impelir pessoas a sair 
de seu habitat original – a realocação destes migrantes em seu próprio país, de forma 
ambientalmente planejada.

Este tipo de realocação causa menos traumas para a população atingida, uma 
vez que esta não será obrigada a se desligar de suas origens, de seus laços territoriais, 
legais, costumeiros, históricos, culturais e étnicos. Ademais, como estas vítimas eco-
lógicas não contam com o respaldo do Direito Internacional para gozarem dos privilé-
gios de refugiadas e acabam imigrando ilegalmente para outros países em busca de 
condições ambientais mais dignas de vida, a realocação ora proposta evita a imigração 
ilegal destas pessoas e os problemas que surgem em razão da mesma, como margina-
lização, exclusão étnica, preconceito sofridos no país receptor.

Sendo, portanto, vantajoso, inclusive, para os países desenvolvidos contri-
buir financeiramente para a reestruturação de nações atingidas por séria degradação 
ambiental, a fim de evitar o fluxo de imigrantes ilegais que agravam, ainda mais, os 
problemas econômicos e sociais dos países receptores.  

3.4  importância da governança internacional do meio 
ambiente para os refugiados ambientais

O fortalecimento da governança internacional do meio ambiente - um dos 
temas centrais da Rio+20 - é outra solução necessária e urgente para garantir a prote-
ção dos refugiados ambientais.

26  BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados ambientais: breves nota sobre sua proteção jurídica 
internacional. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 14, nº 56, p. 142-166, out-dez/2009, p. 157-
158.
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A questão que se coloca é de saber por que devemos falar de governança in-
ternacional ambiental e qual sua importância para os refugiados ambientais. Ora, con-
forme se depreende dos relatórios elaborados pelas instituições internacionais, 
observa-se uma crise de implementação dos resultados das Conferências internacio-
nais anteriores (Conferência de Estocolmo, Conferência do Rio de Janeiro e Confe-
rência de Johanesburgo), crise que é atribuída, entre outros fatores, à ineficácia das 
atuais instituições internacionais na questão do meio ambiente.

Na verdade, no âmbito da Organização das Nações Unidas, existe apenas o 
Programa das Nações Unidas para o meio ambiente (PNUMA) e não se trata de uma 
organização especializada. Esta ausência de organização especializada pode ser expli-
cada pelo fato de que a maioria das grandes organizações internacionais, nos últimos 
anos, incluiu em seu programa a questão do meio ambiente. 

Ocorre que os fundamentos e a visibilidade do PNUMA ainda são muito in-
suficientes, tendo em conta a imensidão do problema. Quanto às centenas de acordos 
ambientais multilaterais, são ainda menos potentes do que o PNUMA, pois os secre-
tariados destes acordos são deficientes de pessoas e não são interligados, o que acaba 
piorando a situação. Portanto, não existe uma instituição coordenadora, mas uma mul-
tiplicidade de instituições que regulam os acordos internacionais ambientais de modo 
heterogêneo.

Neste contexto, o atual sistema de governança internacional do meio am-
biente é fraco e fragmentado. Falta visão, autoridade e legitimidade. Esta deficiência 
de instituições internacionais tem uma grande quota de responsabilidade para o agra-
vamento da crise ecológica mundial, ensejando novas situações jurídicas, como as dos 
refugiados ambientais.

Diferentes opções têm sido propostas sobre as novas estruturas de governan-
ça internacional ambiental: a criação de uma Organização Mundial para o Meio Am-
biente; o fortalecimento do PNUMA; a criação de um Conselho para o 
desenvolvimento sustentável, entre outros.

A ideia é justamente consolidar os diversos organismos internacionais com-
petentes em matéria ambiental. Trata-se de diminuir os custos de ações ambientais 
globais e melhorar sua efetividade. Considerando a complexidade da problemática 
ambiental, essa unificação é importante para garantir uma proteção ambiental global.

Cabe ainda destacar que essa reestruturação institucional do meio ambiente 
permitirá a criação de um fórum central de debate e de tomada de decisão, importante 
para a adoção de uma Convenção internacional sobre refugiados ambientais.

4 ConsidEraçÕEs Finais

4.1. O conceito de refugiado não evoluiu para acompanhar a realidade atual 
do planeta, permanecendo restrito apenas às vítimas de perseguições políticas, étnicas 
e ideológicas. No entanto, há uma nova categoria de migrantes, com características de 
refugiados, vítimas de catástrofes ambientais, e que não contam com amparo legal 
internacional.
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4.2. Resta claro que há uma resistência dos Estados e organismos internacio-
nais em relação ao reconhecimento do migrante ambiental como refugiado, estando 
entre os óbices mais importantes apontados na doutrina para a consolidação de tal 
conceito a falta de suporte legal da Convenção de Genebra para o reconhecimento do 
refugiado ambiental.

4.3. Buscou-se com este trabalho propor soluções para a questão dos refugia-
dos ambientais na atualidade. Dentre elas está a promoção de uma política de preser-
vação ambiental preventiva, a fim de evitar novas vítimas de tragédias naturais. Além 
disso, apontou-se como alternativa a realocação destes refugiados no seu país de ori-
gem.

 4.3.1 Sugeriu-se, ainda, a fundamentação da obrigação ético-jurídi-
ca dos Estados e organismos internacionais de garantirem direitos e condições míni-
mas de vida aos que foram impelidos a se deslocar de seu local de origem em 
decorrência de desastres ecológicos, no direito universal a um meio ambiente ecologi-
camente equilibrado.

 4.3.2 Por fim, observou-se que a Rio + 20 poderá ser um fórum 
importante para a construção de estratégias de prevenção e combate das múltiplas 
causas que forçam os deslocamentos de milhões de pessoas de seus lares por conta de 
desastres ambientais, através do fortalecimento da governança internacional do meio 
ambiente. 
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AMBIENTAL PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP

Introdução
A afirmação de que o desenvolvimento tecnológico iniciado com a revolução 

industrial afastou o temor dos limites impostos pela natureza, alarmados por Thomas 
Malthus, e reascendeu a possibilidade de crescimento infinito, todo mudo está cansado 
de ler. Entretanto, desde a célebre e pioneira constatação de Arthur Cecil Pigou de que 
o mercado possui falhas e que estas prejudicam, inclusive, a própria existência do 
sistema capitalista, os economistas se debruçam em modelos e teorias para internaliza-
las. Em outras palavras, objetiva-se incluir o custo do meio ambiente na contabilidade 
produtiva. 

Ocorre que a economia se atem (ou se atinha) ao fluxo de capital, bens e 
serviços valoráveis monetariamente, por meio do preço. Sendo assim, qualquer tenta-
tiva de internalização não poderá escapar a necessidade de valoração das externalida-
des, em última análise, valoração do meio ambiente.

Essa problemática ganha visibilidade e força no atual contexto econômico 
ecológico mundial, no qual as florestas tropicais, prestadoras de serviços ecossistêmi-
cos essenciais para a sadia qualidade de vida, são alvos de exploração irresponsável e 
estão dando lugares a grandes pastagens ou aglomerados urbanos, que, em sentido 
diametralmente oposto, emitem considerável quantidade de carbono na atmosfera. De 
acordo com Sven Wunder2, uma terra urbanizada vale mais do que uma de floresta 

1  Email: tiago.cunha@usp.br
2  WUNDER, Sven. Pagamentos por serviços ambientais: perspectivas para a Amazônia Legal / Sven 
Wunder, Coordenador; Jan Börner, Marcos Rügnitz Tito e Lígia Pereira. – Brasília: MMA, Séria estudos n. 
10, 2008. p. 23-24.
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preservada, pois grande parte dos compradores de terras atribuem um valor negativo 
à floresta em pé. 

Na tentativa de contribuir com a busca de uma solução factível, partiremos 
do pressuposto que toda valoração é injusta e insuficiente, pois o que se pretende nes-
te trabalho é tão somente a demonstração de uma metodologia mais equitativa e ade-
quada de valorar o bem ambiental, para melhor alocação desses recursos e, 
consequentemente, colaborar na concretização do desenvolvimento sustentável. 

Nos limitaremos à aplicabilidade da valoração eMergética ao REDD, pois, 
consoante demonstrado em artigo anterior3, é um instrumento que tem se mostrado 
capaz de combater, de maneira eficiente, a pressão dos grandes grupos econômicos 
sobre as áreas de floresta em pé, pois além de compensar financeiramente aquele pro-
prietário de terra que mantém determinado ecossistema preservado, ainda o induz a 
preservar áreas ainda maiores. Assim, nos parece possível uma mudança de paradigma 
onde a racionalidade capitalista de acúmulo de capital financeiro permitirá e induzirá 
a tão urgente preservação ambiental.

O que se pretende agora é contribuir com uma proposta de valoração do 
ecossistema preservado por intermédio do mecanismo de REDD, com base na teoria 
da eMergia apresentada por Howard Odum.

Para tanto, faremos uma breve fundamentação teórica, distinguindo econo-
mia ambiental de economia ecológica, em seguida analisaremos as externalidades e 
possíveis soluções propostas. Entendemos fundamental fazer uma análise do suposto 
conflito entre instrumentos de comando e controle e os instrumentos econômicos, no 
sentido de potencializar suas contribuições para um desenvolvimento sustentável. Por 
fim analisaremos a teoria da eMergia de sua aplicabilidade ao mecanismo de REDD, 
como conjunto indissociável para promoção de uma justa valoração do ecossistema a 
ser internalizado. 

1.  fundamentoS teórICoS: eConomIa 
ambIental VERSUS eConomIa eCológICa

Antes de adentrarmos na análise da valoração ambiental em uma perspectiva 
de implementação do REDD, imperioso delimitarmos em que bases sustentaremos 
nossa ideia, uma vez que o vasto leque de teorias econômicas sobre a relação da eco-
nomia com o meio ambiente, poderiam influenciar negativamente na compreensão e 
legitimação da ideia aqui sustentada.

Historicamente, o objeto de estudo e pesquisa da economia é a riqueza. Se-

3  CUNHA, Tiago Ferreira. O REDD como instrumento econômico de 
concretização do desenvolvimento sustentável 
na amazônia brasileira. in PNMA: 30 anos da Política Nacional de Meio Ambiente / coords. Antônio 
Herman Benjamin, Eladio Lecey, Sílvia Cappelli, Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray. – São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011. 2 vol.
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gundo Beinhocker4, há duas questões fundamentais que permeiam a história da econo-
mia, quais sejam: como pode ser criada e incrementada a riqueza? E, o que se mostra 
ainda mais complexo, como ela pode ser distribuída ou alocada? Não se vê, portanto, 
uma preocupação com as bases de sustentação dessa riqueza – o ambiente.

O início da preocupação com os limites ambientais ao crescimento econômi-
co, segundo Ademar Romeiro5, pode ser observada desde os trabalhos dos chamados 
economistas clássicos, como Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill. Em seus 
modelos de crescimento, construídos nos séculos XVIII e XIX, estes autores postula-
vam a necessidade de um “estado-estacionário”, na medida em que a finitude dos re-
cursos naturais e a impossibilidade de crescimento ilimitado da produtividade 
apresentavam-se como um empecilho à continuidade da expansão do sistema econô-
mico.

Como salientado por Clovis Cavalcanti6, o estudo do fluxo de riqueza repre-
sentavam laços fechados que limitavam-se entre famílias e empresas. Quaisquer fenô-
menos externos a este sistema não representava interesse aos economistas, sendo 
tratados como externalidades.

A partir da análise da relação entre sistema econômico e meio ambiente, os 
economistas se dividem em duas correntes majoritárias, quais sejam, a economia am-
biental e a economia ecológico.

Economia Ambiental é considerada um ramo da economia neoclássica que 
cuida da relação entre atividade econômica e meio ambiente. Trata o meio ambiente 
como almoxarifado da economia. Os economistas ambientais, acreditando na capaci-
dade inventiva do homem, defendem que o capital natural poderá ser substituído pelo 
capital produzido de modos que não há necessidade urgente de sua conservação. Al-
guns caracterizam essa teoria como sendo uma sustentabilidade fraca. 

A análise crítica e acurada de Robert Costanza7 nos informa que os tradicio-
nais modelos e conceitos econômicos e ecológicos deixam a desejar na sua capacidade 
de lidar com problemas ecológicos globais. De fato, a crescente percepção de que o 
meio ambiente é a base de sustentação da economia e, principalmente, de que encon-
tra-se cada vez mais ameaçado, fez com que alguns economistas, criticando as solu-
ções propostas pela Economia Ambiental, encontrassem uma nova metodologia de 
pesquisa denominada Economia Ecológica.

4  BEINHOCKER, Eric. D. The origin of wealth: evolution, complexity, and the radical remaking of 
economics. Harvard Business School Press, 2006. p.25.
5  ROMEIRO, Ademar R.; ANDRADE, Daniel C. Degradação Ambiental e Teoria Econômica: Algumas 
Reflexões sobre uma “Economia dos Ecossistemas”. EconomiA, Brasília/DF, v.12, n.1, p.3–26, jan/abr 
2011. pp. 6 e 7.
6  CAVALCANTI, Clóvis. Concepções da economia ecológica: suas relações com a economia dominante e 
a economia ambiental. Estud. av.,  São Paulo,  v. 24,  n. 68,   2010 .   disponível em <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340142010000100007&lng=en&nrm=iso>. Acessado em  03 de 
abril de 2012. 
7  COSTANZA, Robert; DALY, Herman E.; BARTHOLOMEW, Joy A. Goals, Agenda and Policy 
Recommendations for Ecological Economics p. 3. In COSTANZA, R. ed.1991. Ecological Economics - 
The Science and Management of Sustainability. New York, Columbia University Press. 525 p.
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Para Martínez-Alier8, um dos precursores da Economia Ecológica ao lado de 
Costanza, o tema central desse novo campo de estudo é a incomensurabilidade dos 
bens e serviços ecossistêmicos. Este, inclusive, é mais uma das justificativas de que 
este trabalho não pretende esgotar o tema da valoração do meio ambiente com uma 
proposta definitiva e ecologicamente justa, mas tão somente contribuir para concreti-
zação do desenvolvimento.

De acordo com o conceito de Costanza9, a economia ecológica pode ser de-
finida como um novo campo de estudo transdisciplinar direcionado às relações entre 
ecossistema e o sistema econômico em seu sentido mais amplo. Essa relação é funda-
mental para muitos problemas atuais da humanidade, bem como para construção de 
um futuro sustentável, porém essa relação não está bem coberta por nenhuma discipli-
na cientifica existente.

A economia ecológica inverte a visão da Economia Ambiental e passa a ver 
a economia como um subsistema do ecossistema, caracterizando assim a submissão 
da economia às leis da natureza. Característica que se mostra fundamental e norteado-
ra do presente trabalho 

Como explica Georgescu-Roegen10, os fundadores da ciência econômica ti-
nham como única aspiração enquadrá-la nos parâmetros da mecânica. Para o autor, 
apesar de ser uma simplificação bastante útil, a ideia de que tanto os bens de capital 
quanto a força de trabalho são mantidos constantes não deixa de ser uma ficção, pois 
o processo econômico muda contínua, quantitativa e qualitativamente. 

Georgesco-Roegen, como base segunda lei da termodinâmica, defende que a 
degradação da energia tende a um máximo em sistema isolado, e que tal processo é 
irreversível. Entretanto, sistemas que conseguem manter um padrão de organização, 
como as mais diversas formas de vida, não são isolados, ao revés, são abertos e exis-
tem em áreas de fluxo energético. Para Andrei Cechin e José Eli da Veiga11, também é 
assim que o “sistema econômico” mantém sua organização material e cresce em esca-
la. Toda a vida econômica se nutre de energia e matéria de baixa entropia. Contudo, os 
economistas ao focarem no fluxo circular monetário ignoraram o fluxo metabólico 
real, fazendo, portanto, uma análise irreal da possibilidade de sustentação infinita das 
base da produção.

Uma vez apresentada de maneira sucinta e sem a pretensão de esgotar o 
tema,  filiamo-nos a esta última corrente, pois entendemos que a simples valoração 
dos bens ambientais é insuficiente para corrigir as imperfeições do mercado. A econo-

8  MARTÍNEZ-ALIER, J. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de valoração. Trad. 
Mauricio Waldman. São Paulo: Contexto, 2007. p. 23.
9  COSTANZA, R et all. Op. Cit. p. 4.
10  GEORGESCU-ROEGEN, N. The entropy law and the economic process. Cambridge, Mass., EUA: 
Harvard University Press, 1971. p. 228.
11  CECHIN, Andrei Domingues; VEIGA, José Eli da. A economia ecológica e evolucionária de Georgescu-
Roegen. Rev. Econ. Politica.  São Paulo,   v. 30,  n. 3, Sept.  2010.  Available from <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572010000300005&lng=en&nrm=iso>. access on  19  May  
2012.
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mia ecológica, prevendo uma sustentabilidade forte, pretende superar as limitações da 
Economia Ambiental, principalmente, no que tange a valoração do meio ambiente, no 
intúito de internalizar os custos ambientais na lógica de produção dos bens de consu-
mo, por meio de uma análise multicriterial, na tentativa de ser o mais equitativo pos-
sível na árdua tarefa de definir valores aos recursos naturais.

2.  EXtErnalidadEs CoMo FalHas do MErCado. 
PrinCiPais ProPostas dE soluçÃo

Arthur Cecil Pigou, com a publicação The economic of welfare, de 1920 é 
considerado o primeiro economista a apresentar uma análise econômica sistemática 
da poluição12. Surge então o conceito de falhas de mercado, que, aliás, perpassa toda 
a discussão de sustentabilidade tão em evidência atualmente.

Em apertada síntese, as falhas de mercado ocorrem quando não se alocam os 
recursos sociais ou quando o fazem de maneira inadequada, gerando prejuízos ou be-
nefícios a terceiros não participantes da relação. De acordo com Ana Nusdeo13, os 
problemas ambientais são comumente associados a duas falhas de mercado, quais 
sejam, externalidades e bens públicos. 

2.1 EXtErnalidadEs

As externalidades nada mais são do que custos cujo ônus recaem sobre ter-
ceiros externos ao sistema produtivo e distributivo da economia. Para Nick Handley14, 
ocorrem quando as ações de uma pessoa afetam outras que não recebem compensação 
pelo dano causado, nem pagam pelos benefícios gerados.

Assim, podemos observar dois tipos de externalidades, as quais a doutrina 
denomina positivas e negativas. Aquelas ocorrem quando identificam-se benefícios 
aos terceiros externos a relação econômica. Como exemplo, destacamos os benefícios 
garantidos as comunidades que habitam no entorno de uma área de preservação flores-
tal. E, por outro lado, temos as negativa que, mutatis mutanti, representam prejuízos, 
danos. É o caso da poluição atmosférica. Esses dois exemplos serão reunidos e reto-
mados mais adiante.

Uma vez identificada a problemática das externalidades do mercado, passa-
remos a analisar algumas propostas mais significativas e relevantes ao propósito deste 
artigo.

12  PERMAN, R.; MA, Y. McGILVRAY, J.; COMMON, M. Natural Resources & Environmental Economics. 
Essex, England. Pearson Education Limited, 1999. p. 267.
13  NUSDEO, Ana M., El papel de los mercados y de los derechos de propriedad en la protectión ambiental. 
In BERGALHO, P. e ALVEAR, H. Derechos y Porpriedad. Buenos Aires: Libraria Ediciones, 2008. p. 272.
14  HANDLEY, Nick et al. Environmental economics in the theory and practice. New York: Palgrave 
Macmillian, 2nd Ed., 2007. p. 42.
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2.1.1 Proposta de Arthur Pigou

O próprio Pigou, ainda em The Economics of Welfare, propôs a criação de 
um sistema de internalização dessas externalidades, que deveria funcionar da seguinte 
maneira: Em casos de externalidades negativas, o estado deveria impor ao responsável 
uma taxa equivalente aos seus custos. Assim, acreditava-se ser possível internalizar os 
custos sociais, corrigindo o preço do bem e reduzindo seu consumo. Em casos de ex-
ternalidade positivas, ser provedor deveria ser recompensado por meio de subsídios 
estatais, pelo benefício gerado aos demais15. É o que ficou conhecido como Taxas Pi-
gouvianas.

2.1.2 Proposta de Ronald Coase

Ronald Coase, em artigo publicado em 1960, no Journal of Law and econio-
mics, proferindo severas críticas à Pigou e seus seguidores, defendeu um modelo que 
não houvesse custos de transação. Em outras palavras, mais de quatro décadas depois 
de Pigou, Coase propunha a não intervenção estatal na correção das falhas do merca-
do.

De acordo com o Teorema de Coase, é necessário saber se o negócio preju-
dicial é responsável ou não pelos danos causados, pois sem o estabelecimento dessa 
delimitação inicial dos direitos não pode haver transação de mercado para transferir e 
recombiná-los, mas o resultado final (que maximiza o valor da produção) é indepen-
dente da posição jurídica, se o sistema de preços é assumido como trabalhar sem 
custo16.

2.2 bens públicos
O conceito de bens públicos, aqui tratados, aproxima-se do conceito de bens 

comuns, que nada mais são do que bens não-exclusivos e não-rivais. Não-exclusivos, 
porque é impossível ou muito custoso excluir alguém do uso e aproveitamento do bem 
ou serviço. E são não-rivais, porque a utilização de um não prejudica o uso por outro.17 
Como exemplo, citamos a atmosfera, que não pode ser excluída de determinado usu-
ário e muito menos a porção de utilização por um afeta a utilização por outros.

Como salientado por Garret Hardin18 a utilização de bens comuns pode oca-
sionar uma tragédia que seria a própria extinção do bem comum e a inviabilidade ou 
impossibilidade de vida de seus dependentes (do bem). 

Em apertada síntese, a tragédia dos comuns se desenvolve dessa maneira: 

15  Para maiores detalhes da obra e da proposta de Arthur Cecil Pigou, consultar MAY, Peter et all. Economia 
do meio ambiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
16  COASE, Ronald. The problem of social cost. Journal of Law and economics, v. 3, 1960. p. 8.
17  NUSDEO, Ana. Op. cit. p. 273.
18  HARDIN, Garret. The Tragedy of Commons. Science, 162 (1968):1243-1248. Disponível em: <http://
dieoff.org/page95.htm>, acessado em 05 de maio de 2012. 
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Imagine uma pastagem aberta a todos. É de se esperar que cada vaqueiro tentará man-
ter tanto gado quanto possível no Commons. Como o bem não tem exclusividade nem 
rivalidade, a tendência é que o número de gado aumente de maneira a suplantar a ca-
pacidade de suporte daquela Commons, gerando assim uma trágica impossibilidade de 
se manter todo rebanho, o que, invariavelmente, acabará com a própria pastagem e até 
mesmo com a sobrevivência dos pastores menos abastado.

2.2.1 Proposta de Elinor Ostrum

A economista Elinor Ostrum19, ganhadora do Prêmio Nobel de Economia de 
2009, com base na análise de uma solução encontrada por produtores de água nas 
bacias Raymond, Central e do Oeste dos Estados Unidos, propõe uma solução proce-
dimental, que não envolve, necessariamente concessão de direito de propriedade nem 
mesmo regulação estatal. 

Para a autora, as soluções procedimentais devem observar os seguintes re-
quisitos: Arranjos de escolha coletiva, onde os diretamente envolvidos e interessados 
na governança do bem comum podem participar ativamente das regras de modificação 
do sistema operacional quando necessário, por meio de associações; Poder de monito-
ramento considerável e sistema de informes anuais que dão à todos os participantes 
informações precisas sobre o cumprimento de regras e condições reais do bem co-
mum; Sanções informais que têm poder de incentivar e induzir comportamento ade-
quado com as regras pré-estabelecidas. Sanções formais à disposição para uso, se e 
quando necessário. a jurisdição contínua do tribunal e as reuniões regulares das asso-
ciações voluntárias de água fornecer resolução de conflitos-mecanismo.

Não obstante a significativa contribuição da autora para a solução da gover-
nança de bens comuns, algumas críticas surgiram, alegando hipotéticas limitações. 
Como dito anteriormente, a análise baseou-se em casos de produtores de água da bacia 
Raymond, da bacia Central e do Oeste dos Estados Unidos, ou seja, um região bem 
delimitada e relativamente pequena20, em torno de 487mi2, com produtores e consumi-
dores de um único bem (água).

Imaginemos um cenário em escala maior, com interesses mais heterogêneos 
em torno de mais de um bem ambiental. Evidentemente, as dificuldades de implemen-
tação de soluções procedimentais seriam ainda maiores, porém o que se deve extrair 
das ideias de Ostrom são os procedimentos/requisitos para solução. Em outras pala-
vras, devemos absorver os princípios para aplicar em escalas maiores e aperfeiçoar ou 
adaptar para situações que envolvam mais de um bem ambiental.

Uma vez identificado falhas do mercado e apresentadas algumas propostas 
de solução, a economia (e a sociedade como um todo) enfrenta outro problema, ainda 

19  OSTRUM, Elinor. Governance the commons. the evolution of institutions for collective action. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 136.
20  Raymond Bacin com 70mi2, West Bacin com 170mi2 e Central Bacin com 277mi2 (OSTROM, Elinor. 
Op. Cit. pp. 111, 114 e 123)
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mais grave, qual seja: como valorar os recursos naturais e serviços ecossistêmicos 
para internalizá-los de maneira justa e sustentável? 

3.  InStrumentoS de Comando e Controle 
VERSUS InStrumentoS de merCado.  

As políticas públicas dispõem basicamente de dois instrumentos de gestão ou 
governança ambiental, quais sejam, os instrumentos de comando e controle e os ins-
trumentos econômicos. Sobre esses instrumentos criou-se uma certa rivalidade, inclu-
sive, em função das falhas alhures apontadas, onde se defende a supremacia de um 
sobre o outro. 

O Brasil é um único país no mundo que, restringindo o direito de proprieda-
de, estipulou limites de exploração de terras, por intermédio da criação da Reserva 
legal, que em biomas como a Amazônia pode chegar a 80% (oitenta por cento) da área 
total da propriedade, excetuadas as áreas de preservação permanente. Não obstante, as 
estatísticas nos mostram que o desmatamento da floresta amazônica, apesar da ligeira 
diminuição do ritmo, continua sendo um dos responsáveis por incluir o Brasil entre os 
quarto principais países emissores de Gases de Efeito Estufa (GEE) do mundo, fican-
do atrás apenas de países como Estados Unidos, China e Indonésia.21

Os instrumentos de comando e controle disponíveis demonstram-se limita-
dos para deter a corrente de devastação ambiental do país e em especial, combater a 
pressão econômica sobre a natureza. Ademais, apesar da avançada legislação repres-
siva, a lacuna na fiscalização e a consequente impunidade constituem verdadeiros in-
centivos (negativos) para a preservação deste ecossistema.

Neste diapasão, os instrumentos econômicos mostram-se os mais adequados 
para inserir a questão ambiental na lógica capitalista de mercado. Esse é um dos gran-
des desafios do desenvolvimento sustentável: aliviar a pressão econômica sobre aque-
les que preservam a floresta em pé.

Para Costanza22, precisamos explorar alternativas promissoras para o nosso 
atual sistema de comando e controle de gestão ambiental. Voltam-se as atenções para 
os instrumentos econômicos, que são definidos por Ronaldo S. da Motta23 como aque-
les que atuam diretamente nos custos de produção e consumo dos agentes cujas ativi-
dades estejam inseridas nos objetivos da política em questão. Os exemplos são os 
tributos em geral e os preços públicos, que podem ser criados, majorados ou reduzidos.

21  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_20 10.pdf 
(acessado em 20 de setembro de 2010) apud CUNHA, Tiago Ferreira. O REDD como instrumento econômico de 
concretização do desenvolvimento sustentável 
na amazônia brasileira. in PNMA: 30 anos da Política Nacional de Meio Ambiente / coords. Antônio 
Herman Benjamin, Eladio Lecey, Sílvia Cappelli, Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray. – São Paulo: 
Imp. Of. do Est. de São Paulo, 2011. 2 vol. p. 645.
22  COSTANZA, R et all. Op. Cit. p. 10.
23  MOTTA, Ronaldo Serôa. Instrumentos econômicos e política ambiental. Revista de direito ambiental, n. 
20, out/dez 2000, p. 88-89.
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Uma das principais características dos instrumentos econômicos é sua capa-
cidade de indução, ou seja, de acordo com determinadas políticas públicas esses ins-
trumentos podem induzir os comportamentos desejados a partir da imposição de 
tributos e preços públicos, da criação de subsídios ou ainda, da possibilidade de tran-
sação sobre direitos de poluir ou créditos de não poluição.

Entretanto, para alguns ambientalistas, a ideia de utilização de instrumentos 
econômicos para proteção ambiental é paradoxal e utópica, o que causa um certo re-
ceio quando se trata de aproximação de instrumentos de comando e controle aos ins-
trumentos econômicos.

De fato, os instrumentos de comando e controle conferem maior segurança 
jurídica, primeiramente, por derivarem de processo legislativo, em tese, democrático 
e, principalmente, por que estabelecem limites imprescindíveis para frear a ganância 
e egoísmo do ser humano. Por outro lado, não são capazes de induzir um comporta-
mento responsável, nem mesmo representam efetividade, diante da evidente dificulda-
de de fiscalização. Há que se observar, ainda, a impossibilidade de se levar em 
consideração as peculiaridades regionais, o que, invariavelmente, gera imprecisão e 
inefetividade.

Os instrumentos econômicos, uma vez que estamos inseridos em um sistema 
de produção capitalista, se mostram pujantes na possibilidade de induzir determinado 
comportamento e, ainda, são mais eficientes na alocação de recursos, pois permitem, 
por exemplo, a comercialização do direito de poluir no mercado uma das instituições 
mais ágeis e mais flexíveis criadas pelo homem24.

A discussão conflitando as duas correntes nos parece inócua e não merece 
mais atenção, primeiramente, porque o próprio mercado também é uma instituição 
implementada e regida por regras, criadas pelo Estado. Segundo, porque a medida que 
a sociedade evolui, as regras mudam, acompanhando essa evolução.

Para Swaney25, não há dicotomia entre instrumentos de mercado e instru-
mentos de comando e controle, pois tanto os mercados, como a regulamentação, se-
guem regras escritas em uma arena pública.

O que se observa de fato é que cada instrumento tem suas vantagens e des-
vantagens. Assim, cabe ao poder público e a coletividade proverem a harmonização 
desses instrumentos, através de políticas públicas participativas e bem estruturadas, 
para assim potencializar os benefícios de cada um e, consequentemente, concretizar 
um desenvolvimento econômico com proteção ambiental.  

Para José Eli da Veiga26, a saída que parece razoável para os doutrinadores 
como Solow e Pearce é a criação de novos mercados para bens ambientais, como por 
exemplo, mercados de direito de poluir ou de cotas de emissões.

24  NUSDEO, Fábio. Desenvolvimento e ecologia. Ed. Saraiva: São Paulo, 1975. p. 87.
25  SWANEY, James A. Op. Cit. p. 630.
26  VEIGA, José Eli da, Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de janeiro: Garamond, 
2010. p. 125.
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4.  sustEntabilidadE E ValoraçÃo EMErGÉtiCa 
dos rECursos aMbiEntais.

Na esteira dos ensinamentos do professor Paulo Sinisgalli27 a valoração am-
biental é um pressuposto básico para a discussão sobre sustentabilidade. Como é cedi-
ço, para alcançar a sustentabilidade, devemos incorporar bens e serviços do 
ecossistema em nossa contabilidade econômica em valores que possam ser compara-
dos com as demais mercadorias. O primeiro passo é o de determinar os valores dos 
bens e serviços ecossistêmicos.

Sem um valor mensurado em unidades que possa ser comparado com outras 
coisas, o sistema produtivo, frequentemente, encaram os bens e serviços ecossistêmi-
cos como gratuitos, sem custo. O que induz o consumo desordenado e inadvertido. 
Nas palavras de Ana Maria Nusdeo28, a excessiva utilização dos recursos naturais que 
marca as sociedades contemporâneas tem levado a um consenso no tocante à sua es-
cassez. Caracterizando-os como recursos escassos, passa a ser possível imputar-lhes 
um valor e, consequentemente, tratá-los a partir de mecanismos de mercado. 

Entretanto, o mercado valora os bens circulantes com base na lei de oferta e 
procura, regida pela mão invisível sugerida por Adams Smith em 1796. Em apertada 
síntese,  para Smith, a tensão central na economia fixava-se entre a oferta e a demanda. 
Devemos notar, porém, que visão de Smith de oferta e demanda não era a teoria com-
pleta apresentada atualmente, pois foi aperfeiçoada posteriormente por John Stuart 
Mil e Alfred Marshall.

Enquanto Smith descreveu o papel dos mercados na consecução do equilí-
brio entre oferta e demanda, ele não descreveu em detalhes o processo de tomada de 
decisão pela qual interesse individual dos determinada a quantidade de produto ofere-
cido, ou como o interesse pessoal dos consumidores determina a demanda. 

Eric Beinhocker29 defende que o mercado tem um mecanismo de equilíbrio 
natural - preço. O preço é a peça chave de informação que produtores e consumidores 
compartilham. Um aumento do preço vai simultaneamente diminuir o consumo e au-
mentar a produção, enquanto que uma diminuição dos preços irá realizar o inverso.

A primeira dificuldade enfrentada nessa linha é a constatação de George 
Akerlof30 de que o mercado deve conviver com informações imperfeitas.

Arrow e Debreu mostraram que o preço age como um sistema nervoso, trans-
mitindo sinais sobre oferta e demanda através da economia, e o interesse das pessoas 
reage aos sinais de preço e inevitavelmente conduz o sistema ao equilíbrio social óti-

27  SINISGALLI, Paulo A. de Almeida, A eMergia como indicador de valor para a análise econômica-
ecológica. in Megadiversidade. Volume 2. n. 1-2. Conservação Internacional, dezembro 2006. p. 18.
28  NUSDEO, Ana Maria de O. O uso de instrumentos econômicos no direito ambiental. Revista da 
faculdade de direito da USP. São Paulo, 2006. p. 360-361.
29  BEINHOCKER, Eric. D. Op. Cit. p. 29.
30  AKERLOF, George. The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, in 
Quarterly Journal of Economics, v. 84, n. 3, ago. 1970. p. 500.
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mo – a mão invisível é ponderosa de fato31.
O destacado economista austríaco, Prêmio Nobel de Economia de 1974, Fre-

derick von Hayek, defendia, na revista da London School of Economics, Economica, 
no início dos anos 1940, que nem mercadorias nem dinheiro, nem mesmo alimentos 
podem ser definidos por suas qualidades físicas, e sim apenas em termos das opiniões 
que os agentes econômicos tenham a seu respeito.32 

Nesse sentido, para a Economia ambiental, os bens ambientais são valorados 
de acordo com as preferencias do homem. Essa metodologia utiliza questionários e 
observatórios para definir a disposição individual, frise-se, a pagar por determinado 
bem ou serviço ambiental33.

O problema maior dessa abordagem é supor, em primeiro lugar, que os agen-
tes econômicos individualmente são capazes de avaliar corretamente os benefícios e 
custos em jogo e, em segundo lugar, supor que é possível revelar corretamente e agre-
gar estas preferências individuais sobre os benefícios ambientais através de uma mé-
trica única monetária, de modo a tornar possível o cálculo do valor presente destes 
através da utilização de uma taxa de desconto. 

Não é necessário demasiado esforço lógico para notar-se que a qualidade dos 
resultados deste método depende do grau de informação dessas pessoas. Ademais, as 
pessoas do presente não são capazes de, adequadamente, prever as preferências das 
gerações futuras. Além disso, enfrenta-se, de maneira bem nítida, a dificuldade de 
obter informações verdadeiras, no que tange à disposição a pagar por recursos natu-
rais. A falta de informação leva o entrevistado a imaginar que terá, de fato, que pagar 
pelo bem em um curto espaço de tempo. 

Para Cutler Cleveland34, um método alternativo para estimar valores ecológi-
cos assume uma base biofísica para o valor. Esta teoria, segundo Costanza, sugere em 
síntese a valoração dos recursos ambientais de acordo com a forma como eles são 
dispendiosos de produzir, e que este custo é finalmente uma função de como eles são 
organizados em relação ao seu ambiente. 

Nesse diapasão surge a Teoria da Emergia de Howard Thomas Odum35, ba-
seada na quantidade de energia absorvida pelo bem como forma de valoração iguali-
tária dos bens. Primeiramente, Odum fez uma análise do fluxo de energia em sistemas 
ecológicos e, considerando a economia como um subsistema da ecologia, aplicou essa 
teoria ao sistema econômico.

31  BEINHOCKER, Eric. D. Op. Cit. p. 38.
32  MARTÍNEZ ALIER, J.; SCHLÜPMANN, K. La ecología y la economía. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1991. p. 182.
33  Para melhor aprofundar sobre o tema ver PERMAN, R.; MA, Y. McGILVRAY, J.; COMMON, M. (1999) 
Natural Resources & Environmental Economics. Essex, England. Pearson Education Limited. Capitulo 11 
(pag. 267 a 296) e Capitulo 12 (pg. 297 a 336) Capitulo 14 (pag. 375 a 423).
34  CLEVELAND, Cutler. Natural Resource scarcity and economics growth revisited: economics and 
biophysical perspective. in COSTANZA, R. et all. Op. Cit. p. 293.
35  ODUM, Howard Thomas. Environmental accounting: emergy and environmental decision making. John 
Wiley & Sons, Inc. 1996.
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Para tanto, o autor desenvolveu a teoria dos sistemas, o conceito de eMergia 
(escreve-se com M mesmo) e transformidade, os quais passaremos a analisar.

Podemos denominar como sistema o conjunto de elementos com atributos e 
funções específicas, que interagem entre si e com o meio externo de forma organizada 
(natural ou artificialmente), conformando assim um ente funcional.

Nas palavras de Enrique Ortega36, todos os sistemas podem estar sujeitos a 
forças externas e/ou possuem estoques internos que poderão ser aproveitados como 
fonte de energia; possuem elementos que interagem entre sim e criam uma coesão 
interna; podem produzir algum trabalho, matéria, bem ou serviço; armazenam energia 
(matéria e informação em alguns casos); exercem alguma influência no meio em que 
atuam e dissipam calor e materiais. 

Há que se definir os limites dos sistemas analisados para, então, identificar as 
diversas interações entre as partes integrantes. Assim poderia ser modelado e, portan-
to, simulado diversas formas de interações e suas consequências para os demais, bem 
como definido e verificado o fluxo de energia entre eles e a quantidade total de energia 
armazenada em determinado sistema.

Um dos fundamentos dos sistemas é que, segundo Alfred Lotka37, indepen-
dentemente do agrupamento dos integrantes do sistema a ser estudado e definido pelo 
pesquisar, todo o sistema irá se organizar de maneira a produzir o máximo de energia 
possível para sua sobrevivência. É o que denominou-se de princípio da máxima potên-
cia.

Na definição de Odum38, eMergia é um tipo de energia usado direta e indire-
tamente de outra disponível anteriormente para fazer um serviço ou produto, sua uni-
dade é o emjoule, para distinguir da unidade de energia joule.

Portanto, a eMergia avalia o trabalho feito anteriormente para fazer um pro-
duto ou serviço. EMergia é uma medida da energia utilizada no passado e, portanto, é 
diferente de uma medida de energia agora. David Scienceman39 descreve eMergia 
como a memória de energia.

Em outras palavras, eMergia é a acumulação de energia ao longo de seu fluxo 
entre os integrantes de um sistema, bem como entre os sistemas. Para melhor compre-
ensão, utilizaremos um singelo exemplo da cadeia alimentar. A energia solar absorvi-
da pelas plantas por intermédio do processo de fotossíntese é repassada, em parte, para 
os herbívoros, onde acumulada com outras energias é, por conseguinte, repassada para 
os carnívoros e assim por diante. A energia é, portanto, acumulada, aumentando a 
eMergia do recurso natural.

36  ORTEGA, Enrique. Engenharia ecológica: conceitos básicos 
e importância do trabalho de H. T. Odum. disponível no site: <http://www.fea.unicamp.br/docentes/ortega/
livro/C01-EngEcol.pdf> acessado em 14 de maio de 2012.
37  LOTKA, Alfred J. Contribution To The Energetics Of Evolution. School Of Hygiene And Public Health, 
Johns Hopkins University Communicated, No. 59, May 6, 1922. p. 147.
38  ODUM, Howard Thomas. Op.Cit. p. 7.
39  SCIENCEMAN, David. 1987. Energy and Emergy. pp. 257-276 in Environmental Economics, ed. by G. 
Pillet and T. Murota. Roland Leimgruber, Geneva, 308 pp. apud ODUM, Howard Thomas. Op.Cit. p. 2.
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Analisando linearmente essa cadeia, podemos dizer que a energia diminui da 
esquerda para a direita, mas a eMergia aumenta, sendo assim possível reforçar as ou-
tras unidades do sistema. Há uma hierarquia de energias. Uma vez que todos os pro-
cessos conhecidos podem ser dispostos uns com os outros em série de rede, a hierarquia 
de energia parece ser uma lei universal. Exemplos são as cadeias de energia em orga-
nismos, ecossistemas, economias, processos na terra e as estrelas.

Para que possam ser somadas e contabilizadas, Odum definiu uma medida de 
unificação, permitindo as energias serem representadas sob a mesma forma. Por isso, 
cada uma delas é, previamente, convertida em seu equivalente de energia solar, usan-
do-se para isso o fator denominado transformidade. 

Assim, a transformidade pode ser definida como a eMergia (em emjoules) de 
um tipo de energia disponível necessário, direta e indiretamente, para fazer um joule 
de energia de outro tipo. 

Nas palavras de Sinisgalli40, a valoração eMergética parte de princípios físi-
cos e biológicos para o estabelecimento de uma moeda comum, capaz de ser aplicada 
na avaliação tanto de sistemas naturais como de sistemas construídos. Acrescenta o 
autor que a valoração eMergética define o valor dos recursos e serviços ecossistêmi-
cos com critérios objetivos, determinados por leis físicas, sem as mazelas subjetivas 
das preferências individuais da Economia Ambiental.

Dentre outros benefícios, a valoração dos recursos ambientais com base em 
sua carga energética, nos permite observar o grau de pressão que uma determinada 
atividade pode exercer sobre o meio ambiente, ou mesmo avaliar o custo-benefício em 
termos eMergéticos. Ademais, uma vez que um bem é resultado de uma somatória de 
energia acumulado ao longo do processo produtivo, seja ele natural ou artificial, a 
valoração do resultado final (quantidade de energia acumulada) já inclui o valor do 
processo como um todo, em outros termos, do(s) serviço(s) ecossistêmico(s) 
relacionado(s), conferindo maior justiça na comercialização daquele bem.

Para uma preciosa interação entre o sistema econômico e o ecossistema, se-
gundo Ortega41, Odum propõe o uso dos índices emergéticos para fornecer à sociedade 
valores quantitativos sobre as características da renovabilidade da produção (sustenta-
bilidade), o impacto ambiental, a contribuição do produto aos sistemas que o com-
pram, a relação de intercâmbio eMergético no comércio. 

Pagar pelo conteúdo eMergético de um produto nos parece ser a chave para 
viabilizar a internalização das externalidades no sentido de tornar o mercado mais 
equitativo e ecológico, em forte contribuição para a árdua batalha de efetivação da 
sustentabilidade da economia. 

5.  PaGaMEnto Por sErViços ECossistêMiCos: 
o rEdd na PErsPECtiVa dE inClusÃo no 
MErCado dE Carbono. 

40  SINISGALLI, Paulo A. de Almeida, Op. Cit. p. 19.
41  ORTEGA, Enrique. Op. cit.
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Uma breve análise da literatura de economia do meio ambiente, de biologia 
e até mesmo juristas é suficiente para percebermos a diferenciação entre “serviços 
ecossistêmicos” e “serviços ambientais”, ou, ainda, é possível encontrarmos autores 
que os utilizam como sinônimos. 

Para Chomitz42, “serviços ambientais” são atividades humana que contri-
buem para manter ou aumentar a provisão de benefícios. A nosso entender, é equivo-
cada a ideia de que serviços ambientais são promovidos por atividade humana, por 
duas razões simples: a uma, limita significativamente a abrangência do termo, pois o 
homem não é capaz de reproduzir todas as funções do ecossistema; a duas, tal defini-
ção não permite uma justa internalização do meio ambiente no sistema produtivo, pois 
não considera os demais serviços prestados pela natureza que o homem é incapaz de 
reproduzir.

De outra banda, Gretchen Daily43 conceitua “serviços ecossistêmicos” como 
sendo as condições e processos, através dos quais os ecossistemas naturais e as espé-
cies que os compõem, mantém e realizam a vida humana. Para autora, eles mantém a 
biodiversidade e produção de bens ambientais, como frutos do mar, forragem, madei-
ra, combustível de biomassa, fibras naturais, e muitos medicamentos, produtos indus-
triais, e seus precursores.

Por oportuno, importante lembrar que os ecossistemas são sistemas que en-
globam as complexas, dinâmicas e contínuas interações entre seres vivos em seus 
ambientes físicos e químicos, nos quais o homem é parte integral.44

É importante definirmos a que se entende por serviços ecossistêmicos, para 
melhor estudarmos metodologias de pagamento por esses serviços. Se entendermos 
serviços ambientais como sendo tão somente atividades humanas em prol do meio 
ambiente, estaríamos pagando por serviços prestados por seres humanos e não pelo 
meio ambiente propriamente dito. Assim, optamos pela utilização do termos serviços 
ecossistêmicos, por entender que são mais abrangente, sendo possível enquadrar o 
maior número possível de funções e interações entre as unidades de um sistema. 

Segundo Vivian Hackbart45, a publicação Avaliação do Milênio utiliza o con-
ceito de “serviços ecossistêmicos” como sinônimo de “bens e serviços dos ecossiste-
mas”, ainda que conceitue “bens” como benefícios tangíveis e “serviços” como os 

42  CHOMITZ, K. M; BRENES, E; CONSTANTINO, L. Financing environmental services: the Costa 
Rican experience and its implications. The Science of the total environment, v. 240, p. 157-69, 1999. apud 
WUNDER, Sven. Op. Cit. p. 20.
43  DAILY, Gretchen. Nature’s services: Societal dependence on natural ecosystems. Washington D.C.: 
Island Press, 1997.  p. 3. disponível no site < http://cmbc.ucsd.edu/content/1/docs/Daily_1.pdf> acessado 
em 18 de maio de 2012.
44   RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. Rio de Janeiro: Editora 
Guanabara Koogan, 2003. apud HACKBART, Vivian Cristina dos Santos. 
A conservação de corredores fluviais e suas microbacias hidrográficas garantem a disponibilidade de 
serviços ecossistêmicos? Campinas, SP: [s.n.], 2012. p. 9.
45  HACKBART, Vivian Cristina dos Santos 
A conservação de corredores fluviais e suas microbacias hidrográficas garantem a disponibilidade de 
serviços ecossistêmicos? Campinas, SP: [s.n.], 2012. p. 14.
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benefícios intangíveis que as pessoas podem obter.
Para a Avaliação do Milênio46, os serviços ecossistêmicos podem ser dividi-

dos em quatro categorias, quais sejam:
(a) Suporte: são os serviços necessários para a produção de todos os outros 
serviços dos ecossistemas, como por exemplo, formação do solo, ciclos de 
nutrientes e produção primária;
(b) Abastecimento: são os Produtos obtidos dos ecossistemas, como por 
exemplo, alimentos, água potável, combustíveis fósseis, fibras, bioquímicos 
e recursos genéticos;
(c) Regulação: são os benefícios obtidos pela regulação dos processos dos 
ecossistemas, tais como, regulação do clima, regulação da água, purificação 
do ar e da água, dentre outros;
(d) Culturais: que na verdade são benefícios intangíveis obtidos dos ecossis-
temas, dos quais destacamos os recreativos e os ecoturísticos.
Em uma das mais aceitas definições, Wunder47 conceitua Pagamento por Ser-

viços Ambientais como (a) uma transação voluntária através da qual (b) um serviço 
ecológico específico (c) é “adquirido” por um (ou mais) adquirentes (d) de um (ou 
mais) provedor do serviço ecológico (e) se, e somente se, o provedor do serviço eco-
lógico assegurar sua provisão.

Wunder48 , rebatendo os argumentos de Karsenty49, considera três rincipais 
mecanismos de Pagamento por Serviços Ecossistêmicos, quais sejam, servidões de 
conservação, direitos negociáveis de desenvolvimento e concessões de conservação. 

Não nos parece importante para o presente artigo o aprofundamento de cada 
mecanismo, mas tão somente do Direitos negociáveis de desenvolvimento que são um 
instrumento econômico que permite a agentes individuais comprar ou vender as suas 
licenças em um mercado específico. De fato, este é um dos instrumentos econômicos 
mais estudados pela doutrina econômica, pois prevê a criação de um mercado especí-
fico, que é o de Carbono. 

A partir do Protocolo de Quioto, os países desenvolvidos do Anexo I, passaram 
a ter que adotar medidas de redução de suas emissões de carbono e os que não o atingis-
sem poderiam adquirir cotas daqueles que o atingiram. Cotas essas que, na verdade, re-
presentam a quantidade de carbono reduzida, além de uma linha base pré-definida.

46  AVALIAÇAO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO. Ecossistemas e o bem-estar humano – Estrutura para 
uma avaliação. Relatório do Grupo de Trabalho da Estrutura Conceitual da Avaliação Ecossistêmica do 
Milênio. São Paulo: Editora do SENAC São Paulo. 2005.
47  WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Jacarta: Center for 
International Forestry Research, 2005. p 3.
48  WUNDER, Sven. Are direct payments for environmental services spelling doom for sustainable 
forest management in the tropics? Ecology and Society 11(2): 23. 2006. [online] URL: http://www.
ecologyandsociety.org/ vol11/iss2/art23/
49  KARSENTY, Alain. Des rentes contre le développement? Les nouveaux instruments 
d’acquisition mondiale de la biodiversité et l’utilisation des terres dans les pays tropicaux.  
Mondes en développement, 2004/3 no 127, p. 61-74.
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Nesse contexto surge a política de Redução de Emissões por Desmatamento 
e Degradação – REDD. Por ser um instrumento econômico ainda em construção mui-
to 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 REDD50.

Para Cunha51, poderíamos conceituar o REDD como sendo um instrumento 
econômico de compensação financeira das externalidades positivas do mercado em 
prol da preservação e recuperação da qualidade ambiental. Em outros termos, é um 
mecanismo capaz de inserir na lógica de produção capitalista os custos sociais e eco-
nômicos da manutenção da floresta em pé.

Aquele que conseguir evitar ou reduzir as emissões de gases poluentes na 
atmosfera, através da manutenção ou recomposição da floresta em pé, faria jus a uma 
contrapartida financeira, oriunda de um mercado específico. 

Uma vez que estamos, inevitavelmente, inseridos numa lógica capitalista de 
acúmulo de capital, mais do que compensar seus gastos com a proteção ambiental, o 
REDD incentivará o provedor dos serviços ecossistêmicos a reduzir cada vez mais a 
emissão de CO2, para, consequentemente, obter lucro.  

Dentre as diversas propostas de REDD filiamo-nos, em partes, à criação de 
mercado, pois dessa forma a preservação ambiental seria efetivamente inserida numa 
lógica de mercado capitalista, através da comercialização de certificados de redução 
de emissões, sem depender de ajudas/doações externas, o que inevitavelmente reduz a 
soberania nacional em determinado sentido que não nos interessa aqui. 

Para essa proposta, em apertada síntese, aqueles que reduzirem suas emis-
sões poderão obter certificados de reduções e comercializá-los num mercado específi-
co, que, como todo mercado, será marcado pela agilidade e flexibilidade. Nota-se a 
exigência da adicionalidade, ou seja, a comprovação da redução da taxa de desmata-
mento a partir de uma linha base pré-estabelecida. Dentre as inúmeras críticas ao cri-
tério de adicionalidade, destacamos a injusta desproporcionalidade entre os que 
sempre desmataram e degradaram suas reservas com aqueles que a muito custo as 
mantiveram preservadas. Em outros termos, aqueles que jamais respeitaram o meio 
ambiente, serão os maiores beneficiados, pois terão maior capacidade de reduzir a 
quantidade de desflorestamento do que aqueles que sempre preservaram as bases eco-
lógicas. Ademais, imperioso observar que este critério é mais adequado para se exigir 
de Estados, pois, estes sim, possuem capacidade jurídica de implementar políticas 
públicas de preservação ambiental. 

Quando se defende um mecanismo de mercado, optamos por melhor aloca-

50  Parker, C., Mitchell, A., Trivedi, M., MardaS, N. The Little REDD+ Book (2009). Disponível em 
português no site <www.littleREDbook.org>.
51  CUNHA, Tiago Ferreira. O REDD como instrumento econômico de 
concretização do desenvolvimento sustentável 
na amazônia brasileira. in PNMA: 30 anos da Política Nacional de Meio Ambiente / coords. Antônio 
Herman Benjamin, Eladio Lecey, Sílvia Cappelli, Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray. – São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011. 2 vol. p. 656.
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ção dos recursos, ou seja, fazer com que o recurso financeiro seja acumulado por 
aquele que efetivamente suporta o “ônus” da preservação. Sendo assim, preferimos 
que o REDD seja capaz de pagar por estoque e não somente pela redução de emissão 
de carbono na atmosfera. Desse modo, o REDD se mostra um instrumento capaz de 
recompensar diretamente o provedor de serviços ecossistêmicos pelos danos ambien-
tais evitados e, mais especificamente, pelos serviços ecossistêmicos preservado.

É literalmente possibilitar o acúmulo de capital financeiro, por parte do esto-
quista e mantenedor dos serviços ecossistêmicos, a partir da prática de um instrumen-
to eminentemente capitalista.

Por mais que as propostas de REDD estejam diretamente relacionadas à re-
dução de emissão de CO2 na atmosfera, imperioso observar que ao se preservar a flo-
resta em pé, preserva-se também seus serviços ecossistêmicos ao norte delineados.

Como vimos anteriormente, a eMergia nada mais é do que a memoria ener-
gética de determinado ecossistema ou bem e já contabiliza, inclusive, o(s) serviço(s) 
ecossistêmico(s) utilizados no processo produtivo. Desta feita, um proprietário de ter-
ra florestada é, então, capaz de medir sua propriedade em termo de valor eMergético, 
ou seja, é capaz de unificar os diversos bens e serviços prestados por aquela área em 
termos de quantidade de energia ali acumulada e assim receber por uma manejo sus-
tentável ou ainda, simplesmente pelo estoque.

Não é necessário demasiado esforço lógico para compreendermos que a in-
serção de uma Política de REDD na Política Nacional do Meio Ambiente, por meio de 
instrumentos de criação de mercado, no qual os recursos financeiros são destinados 
diretamente àqueles que efetivamente promovem e preservam os serviços ecossistê-
micos, submetidos a uma metodologia de valoração eMergética, que possibilita a 
quantificação e comparação de bens e serviços por meio de uma unidade básica, a 
transformidade, possui grande capacidade de internalização justa das externalidades, 
podem, inclusive, garantir a distribuição de renda e, consequentemente,  promoção 
social. Adequa-se assim aos objetivos do tão desejado desenvolvimento sustentável.

6. ConClusÕEs artiCuladas

6.1 As limitações da Economia Ambiental que enfrentam o problema da sus-
tentabilidade com olhos e instrumentos da economia clássica não nos parecer suficien-
te para garantir a sustentabilidade. Por isso, filiamos à Economia Ecológica, que 
inverte a visão da Economia Ambiental e passa a ver a economia como um subsistema 
do ecossistema, caracterizando assim a urgente e necessária submissão da economia 
às leis da natureza;

6.2 As falhas do mercado identificadas desde de Pigou, em 1920, não são 
suficientes para descartarmos as soluções de criação de mercado. A internalização se 
mostra perfeitamente viável, quando se trabalha com mecanismos adequados de valo-
ração dos recursos naturais, promovendo, assim, uma internalização justa e equitativa 
do ecossistema ao subsistema produtivo;
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6.3 Partindo do pressuposto de que cada instrumento de políticas públicas 
têm suas vantagens e desvantagens, cabe ao poder público e a coletividade proverem 
a harmonização desses instrumentos, através de políticas públicas participativas e bem 
estruturadas, para assim potencializar os benefícios de cada um e, consequentemente, 
concretizar um crescimento econômico com proteção ambiental;

6.4 A teoria eMergética de Howard Odum, que propõe uma avaliação com 
base na quantidade de energia acumulada em determinado ecossistema e, por isso, 
considera o(s) serviço(s) ecossistêmico(s) envolvidos na produção daquele bem, nos 
parece ser uma boa alternativa para viabilizar a internalização dessas externalidades, 
no sentido de tornar o mercado mais equitativo e justo ecologicamente;

6.5 O REDD, por meio da redução do desmatamento e da manutenção da 
floresta em pé, mostra-se um poderoso instrumento de preservação dos serviços ecos-
sistêmicos de determinada área e, por meio de uma valoração eMergética, mais justa 
e abrangente, se concretiza como um instrumento econômico capaz de promover um 
desenvolvimento verdadeiramente sustentável. 
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eSPaçoS terrItorIaIS IndÍgenaS 
e eStratÉgIaS JurÍdICaS de 
ConSerVação ambIental em 

ConteXtoS de deSenVolVImento 
SuStentáVel 

VERÔNICA MARIA BEZERRA GUIMARÃES
MESTRE EM DIREITO PÚBLICO PELA UFPE. DOUTORANDA EM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PELA UNB

1. introduçÃo

As terras indígenas representam um espaço importante para a conservação 
ambiental no território brasileiro. A sua utilização da terra e dos recursos naturais são 
feitos de modo menos impactante em face de outras formas de utilização da terra, 
como atividades agropecuárias extensivas, latifundiárias e monoculturais. A presença 
humana com atividades de baixo impacto constitui um fator de proteção significativo 
para o conservacionismo destes espaços, na medida em que os conhecimentos destas 
populações auxiliam na manutenção e na diversificação das espécies e, também, atu-
am como agentes fiscalizadores destes locais.

Mesmo diante desta importância, estas terras têm sido freqüentemente afeta-
das por fatores endógenos e exógenos, que são de modo exemplificativo, respectiva-
mente, o aumento populacional; os espaços diminutos de terras indígenas regularizadas; 
a ausência e/ou a ineficiência de estratégias de gestão territorial e ambiental; os confli-
tos internos e as atividades agropecuárias e industriais que avançam sobre as terras 
indígenas ou sobre elas possuem efeitos ambientais adversos; o racismo ambiental, 
como forma de um racismo institucional do Estado que, constantemente, aprova e fi-
nancia atividades impactantes sem levar em consideração as peculiaridades destas 
terras.

Tais terras tendem a aumentar no Brasil, devido às demandas crescentes pelo 
reconhecimento dos direitos territoriais indígenas e a retomada de territórios tradicio-
nais. Se elas tiverem uma gestão territorial e ambiental adequada, estas terras poderão 
potencializar a proteção da biodiversidade e garantir os direitos territoriais indígenas. 

Cada etnia tem a sua própria organização social e cosmologia sobre o uso e 
significado dos recursos da natureza, que nem sempre coincide com o conjunto nor-
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mativo ambiental adotado pelo Brasil. São inúmeros os desafios para o exercício da 
autodeterminação indígena na sua gestão territorial e ambiental que vão desde ques-
tões internas dos grupos a aspectos da política nacional; a modelos de desenvolvimen-
to; ao financiamento e a continuidade de planos e projetos, dentre outros fatores.  

O objetivo deste estudo é analisar o papel desempenhado pelas terras indíge-
nas brasileiras para a conservação ambiental, no quadro dos espaços territoriais espe-
cialmente protegidos, apresentando os desafios para a sua gestão territorial e ambiental 
a partir de um viés multiculturalista, da autodeterminação dos povos indígenas e da 
avaliação de modelos de desenvolvimento aplicados a estas áreas. Para tal, serão ana-
lisadas algumas das principais políticas territoriais e ambientais indígenas no Brasil e, 
por fim, discutido como o mecanismo de pagamento por serviços ambientais no âmbi-
to das mudanças climáticas, via REDD+, se insere no contexto atual da conservação 
ambiental em terras indígenas.

2.  ConstituiçÃo, MultiCulturalisMo E a 
QuEstÃo indÍGEna

As conquistas constitucionais operadas a partir da década de oitenta na Amé-
rica Latina, com a abertura democrática e a abrangência de uma ampla agenda de di-
reitos coletivos, foram responsáveis, de modo geral, pela incorporação do ideário do 
multiculturalismo, do reconhecimento da diferença da heterogeneidade étnico-cultu-
ral, do rompimento com as lógicas colonialistas e do pluralismo jurídico.

Respeitadas as peculiaridades históricas, econômicas, sociais, ambientais e 
jurídicas, a construção deste ideário constitucional latino-americano revela avanços 
diferenciados quanto ao tratamento delineado para as questões indígena e ambiental. 
Nesta breve contextualização, percebe-se um avanço significativo das atuais Consti-
tuições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), quanto ao meio ambiente e as popula-
ções indígenas, respectivamente.

A construção do constitucionalismo muticultural revela muitas faces, que vão 
deste uma enunciação de um caráter multiétnico na composição dos Estados Nacionais 
e de um reconhecimento de certos direitos às minorias, compreendendo o período entre 
os anos 80 e 2000, até formulações mais emancipatórias, concebendo os índios enquan-
to sujeitos de uma democracia pluriétnica, descolonizada e intercultural. Este modelo, 
que avança no século XXI, procura superar iniqüidades históricas, em que a intercultu-
ralidade busca uma nova estruturação para o Estado e para a Sociedade. 

O panorama brasileiro também revela avanços significativos, em relação à 
ordem constitucional anterior, no trato dos direitos indígenas e ambientais, resultando 
no amálgama que alguns chamam de direitos socioambientais. A expressão socioam-
biental não se encontra de modo explícito na Constituição 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 huma-
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nismo, resultando numa síntese entre biodiversidade e sociodiversidade.1 
São socioambientais, como afirma Souza Filho2, todos os “bens necessários 

à manutenção da biodiversidade e da sociodiversidade, que compõem o meio ambien-
te ecologicamente equilibrado ou que sejam evocativos, representativos ou portadores 
de referência à memória das culturas e o conhecimento coletivo”. Contudo, a consoli-
dação das agendas étnica e ambiental nem sempre ocorre de modo automático, como 
se uma fosse o pressuposto da outra. Afinal a vasta diversidade de biomas no território 
brasileiro também revela os diversos modos de sua ocupação pelas, também, diversas 
etnias indígenas. Segundo Santos3, “a afirmação de direitos coletivos é indissociável 
do enraizamento em um território e da defesa da integridade de um modo de vida as-
sociado a esse território”.

As conquistas jurídico-normativas ambientais e indígenas nos planos inter-
nacional e nacional das últimas décadas revelam a participação de movimentos sociais 
organizados em prol de demandas socioambientalistas.  A afirmação de direitos, unin-
do as duas agendas, resultaram na aprovação de uma série de normas internacionais, 
tais como: a Convenção 169 da OIT (1989); a Declaração do Rio sobre Meio Ambien-
te e Desenvolvimento (1992); a Convenção do Clima (1992); a Convenção sobre Di-
versidade Biológica (1998) e a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas (2007).

 O modelo constitucional de demarcação é o primeiro passo para o 
reconhecimento dos direitos territoriais, incluindo o usufruto exclusivo dos recursos 
naturais, como algo imprescindível para a manutenção da organização social e cultu-
ral indígena. Contudo, não basta identificar os marcos físicos e fazer a regularização 
fundiária, a gestão destas terras vai revelar se os seus direitos estão sendo, de fato, 
observados dentro de uma perspectiva multicultural de respeito à autonomia e a auto-
determinação que o Texto de 1988 reconhece, inclusive, através da ratificação de nor-
mas internacionais de Direitos Humanos. 

A meta constitucional de demarcar todas as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios, em cinco anos após a sua promulgação, não se cumpriu. Enquanto isso, 
os processos de ocupação destas terras por não índios, através de projetos hegemôni-
cos nos setores agropecuários e industriais avançaram significativamente, com o aval 
do Estado brasileiro4.

O texto constitucional de 1988 destaca com grande ênfase os direitos territo-

1  SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Peirópolis, IEB, ISA, 2005, p. 93.
2  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.
3  SANTOS, Boaventura de Sousa, NUNES, João Arriscado. Para ampliar o cânone do reconhecimento, da 
diferença e da igualdade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org). Reconhecer para libertar: os caminhos 
do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 46.
4  Sobre esse tema vide: GUIMARÃES, Verônica Maria Bezerra, LIMA, Marcos Homero Ferreira. 
Multicultural, mas esquizofrênico; a mão que afaga é a mesma que apedreja: o Estado e o estímulo ao 
desenvolvimento e seus impactos sobre as terras indígenas em Mato Grosso do Sul. In: HECK, Egon 
D., MACHADO, Flávio V. (orgs.). As violências contra os povos indígenas em Mato Grosso do Sul e as 
resistências do bem viver por uma terra sem males. Campo Grande: CIMI, 2011, p. 58-63.
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riais e as formas de utilização administrativa dos recursos ambientais em terras tradi-
cionalmente ocupadas pelos índios. Contudo, percebe-se que para o reconhecimento 
efetivo dos direitos originários é necessário identificar as diversas visões étnicas sobre 
o “meio ambiente” nas organizações sociais indígenas e na gestão destes territórios.

O atual Estatuto do Índio, erigido sob a Constituição anterior não tem o al-
cance desejado para reconhecer a pluralidade, a diferença e a autonomia dos povos 
indígenas. Nem tampouco, a legislação ambiental pós-Constituição de 1988. As polí-
ticas públicas e os órgãos administrativos das pastas ambiental e indigenista, para 
além das dificuldades orçamentárias e políticas, também enfrentam muitos entraves na 
construção e efetivação de uma concepção diferenciada e autônoma no trato das ques-
tões ambientais e indígenas.

2.  tErras indÍGEnas E dEsaFios Para a 
ConsErVaçÃo aMbiEntal

Os territórios indígenas representam um espaço físico diferenciado quanto à 
conservação ambiental em relação aos demais espaços territoriais especialmente pro-
tegidos, levando em consideração àqueles em que há ocupação humana, como é o 
caso das unidades de conservação de uso sustentável. A presença indígena revela uma 
maior proteção da biodiversidade em relação aos espaços do entorno das terras indí-
genas. Em regra, o conhecimento tradicional das comunidades indígenas influencia 
positivamente na proteção da biodiversidade. 

O aumento dos espaços territoriais especialmente protegidos constitui uma 
necessidade em termos globais e uma responsabilidade jurídica para os países que 
ratificaram a Convenção sobre Biodiversidade e a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima e criaram um corpo de normas jurídicas hábeis para 
implementá-las, como é o caso do Brasil. O debate atual sobre a importância da bio-
diversidade e o controle das fontes de gases de efeito estufa repousa, também, na 
criação de estratégias de ampliação e manutenção de espaços florestados; no desmata-
mento evitado; no reflorestamento; na ligação destes espaços através de corredores 
ecológicos; na regulação do clima; na redução das fontes de emissão de CO2, dentre 
outros e, para isto, a relação com a sociodiversidade é imprescindível.

 Povos indígenas e comunidades tradicionais, via de regra, desenvolvem uma 
pressão de baixo impacto para com os recursos ambientais e o seu conhecimento é 
importante para a manutenção do equilíbrio nos processos ecológicos essenciais. Ape-
sar da Constituição de 1988 ter previsto o prazo de cinco anos para a conclusão da 
demarcação das terras indígenas a partir da sua promulgação (art. 67 do ADCT), exis-
tem muitas terras a serem identificadas e demarcadas. Esta ampliação pode significar 
um ganho importante em termos de proteção da sócio e biodiversidade. Mas para tal, 
é necessário garantir estes direitos, numa perspectiva multicultural, para uma gestão 
territorial e ambiental que leve em consideração a autonomia, a diferença e a autode-
terminação dos povos indígenas.

A fase de regularização fundiária (terra reclamada, identificada, em estudo, 



501teses de Estudantes de Pós Graduação/ Phd and Master students’Papers

demarcada, homologada) das terras indígenas influencia significativamente a conser-
vação do espaço físico. Principalmente, àquelas que são objeto de litígio e passam por 
um intenso processo de exploração econômica que avançam sobre elas. Provavelmen-
te, os indígenas receberão estas terras, quando demarcadas e homologadas, arrasadas 
em termos ambientais. 

Os modelos hegemônicos de desenvolvimento agrário no Brasil são mono-
culturais e latifundiários, resultando em profundos impactos sobre a biodiversidade e 
a sociodiversidade. Geralmente, avançam por sobre vastas extensões territoriais e so-
bre territórios tradicionais, como é o caso no cone sul do Mato Grosso do Sul, em que 
nos últimos anos passou a ser um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do país e, 
concomitantemente a isto, tem postergado, por inúmeras razões, a regularização fun-
diárias das terras indígenas. 

As comunidades indígenas têm sofrido com o avanço do plantio de monocul-
turas por sobre os seus territórios tradicionais, com o uso de agrotóxicos, com o uso 
intenso dos recursos hídricos, com as queimadas, dentre outros fatores socioambien-
tais. Como existem muitas concepções sobre a “sustentabilidade”, as atividades licen-
ciadas pelo poder público, via de regra, são justificadas sob o argumento genérico da 
compatibilização da atividade econômica com os elementos social e ambiental  mas, 
na realidade, estes fatores são excluídos dos processos decisórios, deste a concepção 
ao funcionamento dos empreendimentos.

 Normativamente, há a previsão de alguns mecanismos de consulta e de par-
ticipação das populações indígenas em projetos que causem impacto ambiental, mas a 
prática destes instrumentos, quando realizados, é meramente formal, implicando, na 
aprovação da quase totalidade dos projetos, mesmo com significativos impactos nos 
territórios de tais populações. Isto ocasiona ônus, injustiça e racismo socioambientais 
a partir do momento em que as populações indígenas são invisibilizadas por estes 
processos e os recursos naturais das suas terras são direta ou indiretamente afetados. 
Uma concepção emancipatória do multiculturalismo5 pode através de formulações 
teóricas identificar estas situações de injustiça e de discriminação e estimular ações 
dos grupos sociais envolvidos, do próprio poder público e da sociedade, no sentido de 
eliminar tais práticas.

De certa forma, o modelo de demarcação de terras indígenas da Constituição 
de 1988 não se harmoniza com a concepção multicultural emancipatória dos direitos 
humanos, pois, não observa as inúmeras diferenças entre as etnias, o grau de ocupação 
e de atividades econômicas do território nacional e os biomas. Somado a isto, os pro-

5  Entende-se, com a visão de Santos, que “o termo multiculturalismo caracteriza-se como um modo de 
designar as diferenças culturais em um contexto transnacional e global.” Nas suas versões emancipatórias, 
“baseiam-se no reconhecimento de diferença e no direito à diferença e da coexistência ou construção 
de uma vida em comum além de diferença de vários tipos”. SANTOS, Boaventura de Sousa, NUNES, 
João Arriscado. Para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade. In: SANTOS, 
Boaventura de Sousa (org). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 33.
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cessos políticos, administrativos, de negociação e judiciais são bastante desiguais em 
todo o país, o que tem levado a demarcação de espaços exíguos e descontínuos em 
certas regiões. Tem havido uma demanda crescente pelo reconhecimento de terras 
indígenas, principalmente, nas regiões nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, e muitas 
delas não foram, ainda, demarcadas.

 4. GEstÃo aMbiEntal E tErritorial indÍGEna

A gestão territorial e ambiental de terras indígenas é imprescindível para a 
efetivação dos direitos indígenas conforme a organização social do povo, a conserva-
ção dos recursos naturais e a qualidade de vida. A convivência entre as populações 
indígenas e o meio ambiente natural remonta a um maior equilíbrio na utilização de 
bens e na capacidade de reposição dos recursos ambientais. Nesta relação, observa-se 
que as sobrevivências física, cultural e espiritual destas populações estão ligadas a 
terra e aos seus elementos naturais, constituindo um caráter fundamental para as suas 
existências. Além disto, os espaços territoriais ocupados por populações indígenas são 
importantes para a proteção dos ecossistemas, das paisagens e dos serviços ambientais 
fornecidos pela fauna, flora, solo, clima e recursos hídricos. 

Em 2007 foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), através do Decreto 6.040, com ên-
fase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos direitos territoriais, sociais, 
ambientais, econômicos e culturais dos povos e comunidades tradicionais, com res-
peito e valoração as suas identidades, formas de organização e suas instituições (art. 
2º).

Na PNPCT, destacam-se os princípios do reconhecimento, da valoração e do 
respeito à diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicio-
nais; a segurança alimentar e nutricional; o desenvolvimento sustentável; a pluralida-
de socioambiental, econômica e cultural das comunidades e dos povos tradicionais 
que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas em áreas rurais ou urbanas; a er-
radicação de todas as formas de discriminação e a preservação dos direitos culturais, 
do exercício de práticas comunitárias, da memória cultural e da identidade racial e 
étnica (art. 1º).

A construção de um desenvolvimento diferenciado para os povos indígenas 
e outras comunidades tradicionais levou a uma formulação teórica que levasse em 
consideração a autonomia e autodeterminação destas populações, chamada de etnode-
senvolvimento, que segundo Stavenhagen6 deve atender:

a satisfação de necessidades básicas do maior número de pessoas ao invés de 
priorizar o crescimento econômico, embutindo uma visão endógena, ou seja, 

6  STAVENHAGEN, R. Etnodesenvolvimento: uma dimensão ignorada no pensamento desenvolvimentista. 
In: Anuário Antropológico/84. Rio de Janeiro, 1985 apud AYALA, Caroline, FEHLAUER, Tércio. 
Considerações críticas sobre o conceito etnodesenvolvimento: para pensar a condescendência na relação 
intercultural. Tellus, ano 5, n. 8/9, p. 37-51, abr./out. 2005, Campo Grande – MS, p. 41.
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dar uma resposta prioritária à resolução dos problemas e necessidades locais; 
valorizar e utilizar conhecimento e tradição locais na busca da solução dos 
problemas; visando a auto-sustentação e independência de recursos técnicos 
e de pessoal e proceder a ação integral de base, com atividades mais partici-
pativas.
  Em que pese uma certa imprecisão nesta noção de etnodesenvolvi-

mento, devido ao seu caráter generalista, é importante perceber a possibilidade de uma 
interpretação de caráter afirmativo, no sentido de construir um modelo de desenvolvi-
mento que leve em consideração as peculiaridades de uma dada cultura. Além disto, é 
preciso lembrar que a estas populações tem sido imposto historicamente um desenvol-
vimento que resultou em perdas e restrições no acesso a terra e aos recursos naturais.

Segundo Azanha7, o etnodesenvolvimento referente às sociedades indígenas 
brasileiras envolve os seguintes indicadores: a) aumento populacional com segurança 
alimentar; b) aumento do nível de escolaridade; c) procura pelos bens dos “brancos” 
satisfeita através de recursos próprios gerados internamente de forma não predatória; 
d) pleno domínio das relações com o Estado e agências de governo.

Refletindo sobre a utilização da palavra desenvolvimento, SOUZA FILHO8 
alerta que o termo “é em si inadequado, mesmo quando adjetivado como sustentável 
ou étnico. Geralmente trata-se de uma ideia exógena às práticas produtivas dos índios. 
Por isso, o grande desafio é enxergar, aceitar e adotar o conceito indígena de econo-
mia, e não o modelo ocidentalizado”.

Observa-se que os marcos jurídico-normativos nacional sobre desenvolvi-
mento sustentável e etnodesenvolvimento ainda são bastante incipientes. Algumas 
experiências, principalmente com sociedades indígenas da Amazônia têm sido fomen-
tadas e financiadas, prioritariamente, por mecanismos de cooperação internacional 
públicas e privadas. 

Destacam-se alguns Projetos e Programas Governamentais na Área de Ges-
tão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas:

A partir da década de 90, impulsionados pela Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), os movimentos sociais e ambien-
talistas pressionaram governos e instituições no sentido de criarem normas, políticas 
públicas e mecanismos de financiamento para a proteção de florestas e da cultura de 
grupos tradicionais que habitam estes espaços. Neste contexto, destaca-se o Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), oriundo de um acordo 
feito em 1991 entre o Brasil, a União Européia, o Banco Mundial e o G-7 (Alemanha, 
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, Itália e Japão).

7  AZANHA, Gilberto. Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de 
desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil. In: SOUZA LIMA, Antônio Carlos de, 
BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e políticas públicas. Rio de Janeiro: Contra 
Capa Livraria, 2002, p. 32.
8  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de (coord.). Estatuto dos Povos Indígenas: uma análise em face 
das determinações constitucionais e internacionais. Série Pensando o Direito, n. 19. Brasília: Secretaria de 
Assuntos Legislativos (SAL) do Ministério da Justiça, 2009, p.35.
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O PPG7 visou desenvolver um programa de sustentabilidade voltado às po-
pulações locais e a preservação das florestas tropicais. Tiveram destaque dois meca-
nismos de apoio: 1) o Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA), iniciado em 
1995, com o fito de estimular e financiar projetos sustentáveis de populações na Ama-
zônia e Mata Atlântica. Algumas organizações indígenas foram beneficiadas; 2) o Pro-
jeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal 
(PPTAL), iniciado em 1996, com a finalidade de garantir a demarcação e proteção das 
terras indígenas da Amazônia Legal Brasileira9. 

A experiência destes programas deu origem aos Projetos Demonstrativos dos 
Povos Indígenas (PDPI), iniciado em 2001, que se constitui em um programa do go-
verno brasileiro que tem por finalidade “melhorar a qualidade de vida dos povos indí-
genas da Amazônia Legal brasileira, fortalecendo sua sustentabilidade econômica, 
social e cultural, em consonância com a conservação dos recursos naturais de seus 
territórios”10.  O PDPI tem duas áreas básicas de atuação: 1) o apoio a projetos no ní-
vel local, que envolve a proteção das terras indígenas, as atividades econômicas sus-
tentáveis e o resgate e valorização cultural e, 2) o apoio ao fortalecimento institucional 
e á capacitação para gestão do movimento indígena.

Os princípios fundamentais que orientam a atuação do PDPI são: respeito e 
valoração da diversidade cultural; autonomia; inovação; caráter demonstrativo; parti-
cipação; sustentabilidade e capacitação. Ao longo da sua existência mais de setenta 
projetos foram aprovados e o programa foi se aperfeiçoando. Destaca-se também o 
Projeto de Proteção Etnoambiental de Povos Indígenas Isolados na Amazônia Brasi-
leira e as Frentes de Proteção Etnoambientais, que também atuam na Amazônia.

Já o programa, Carteira Indígena, promovido pelos Ministérios do Meio Am-
biente e de Desenvolvimento Social, teve como objetivo principal “apoiar projetos 
voltados para a gestão ambiental e desenvolvimento sustentável de comunidades indí-
genas, de modo a contribuir com a promoção da segurança alimentar e nutricional 
indígena, respeitando a autonomia das comunidades e suas identidades culturais”11 

Nesta síntese de projetos e programas do governo federal na área de Gestão 
Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, destaca-se o Projeto Catalisando a contri-
buição das Terras Indígenas para a conservação dos ecossistemas florestais brasileiros, 
conhecido como GEF Indígena, fruto do Grupo de Trabalho Interministerial (Portaria 
325/04) que serviu de apoio à Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas, aprovado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), em agosto de 2009. Este projeto tem o papel de:

fortalecer e proporcionar meios de realizar os objetivos do PNGATI, ao reco-

9  MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas - PDPI. Disponível em: 
<<htpp://portal.mj.gov.br/data/pages/>>. Acesso em: 18 mai 2011.
10  MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas - PDPI. Disponível em: 
<<htpp://portal.mj.gov.br/data/pages/>>. Acesso em: 18 mai 2011.
11  PNGATI. Construindo a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. 
Documento de apoio para as consultas regionais. Brasil: 2009, p. 25.



505teses de Estudantes de Pós Graduação/ Phd and Master students’Papers

nhecer a importância das terras indígenas para a conservação da biodiversidade, e a 
necessidade de implantar ações que apóiem os povos indígenas na sua busca pela 
gestão e manejo sustentável dos recursos naturais destas terras12.

E, por fim, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas (PNGATI) que começou a ser gestada nos últimos dois anos do governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo de trabalho interministerial para a elaboração des-
ta política foi criado pelas Portarias Interministeriais n. 276, de 12/09/08 e 434, de 
09/12/09. E as cinco consultas regionais foram realizadas nos anos de 2009 e 2010. 

A metodologia da Política consistiu em consultas regionais aos povos indíge-
nas de todo o país com a participação de diversos órgãos governamentais, tais como a 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICM-
Bio), Ministérios da Defesa e da Justiça. Este processo tomou como base: a participa-
ção dos povos indígenas e o envolvimento de suas organizações; a fundamentação da 
discussão sobre os objetivos e as diretrizes da PNGATI em propostas discutidas e 
construídas com participação dos povos e organizações indígenas e a incorporação do 
acúmulo de discussões e experiências consolidadas no âmbito de políticas, programas, 
ações, projetos e eventos da área de Gestão ambiental e territorial de terras indíge-
nas13.

A Política define a gestão territorial e ambiental de terras indígenas como 
sendo o “conjunto de domínio político e simbólico do espaço que constitui o território 
de um povo indígena, englobando os seus saberes tradicionais e suas práticas quanto 
ao uso dos recursos naturais e da biodiversidade”. Envolve, ainda, “a dimensão dos 
mecanismos, dos processos e das instâncias culturais de decisão relacionados aos 
acordos de uso e os consensos internos próprios de cada povo, e que são necessários 
para a busca da sustentabilidade ambiental das terras indígenas”14. O Projeto de Lei do 
Estatuto dos Povos Indígenas contempla boa parte dos objetivos do PNGATI.

O documento de apoio para as consultas regionais no âmbito do PNGATI 
estabeleceu como objetivo geral a promoção da proteção, da recuperação, da conser-
vação e do uso sustentável dos recursos naturais dos territórios indígenas e como ob-
jetivos específicos, destacam-se: a remuneração dos serviços ambientais; a recuperação 
de áreas degradadas; a recuperação e conservação da agrobiodiversidade; o etnozone-
amento; a faixa de segurança etnoambiental no entorno das terras indígenas. 

Como se observa, tem florescido no Brasil a formulação de políticas públicas de 
Estado sobre a gestão de terras que contam com a participação de grupos indígenas. Mes-
mo assim, há uma distância entre estes programas e projetos e a realidade das terras indí-
genas, principalmente, no que diz respeito à proteção dos recursos naturais e do 
conhecimento tradicional. E, entre as diversas sociedades indígenas também se observa 
uma sensível diferença entre as etnias da Amazônia e àquelas situadas no restante do país. 

12  Idem, p. 06.
13  Idem, p. 01.
14  Idem, p. 09.
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A discussão sobre as políticas de desenvolvimento sustentável e etnodesen-
volvimento aplicadas aos indígenas deve necessariamente passar pelo fortalecimento 
das sociedades, no sentido destas gerirem projetos no âmbito das suas próprias rela-
ções. Assim, a ideia de autonomia e autodeterminação dos povos indígenas, bem 
como a de pluralismo jurídico pode ser de fato concretizada.  

A contribuição que as terras indígenas podem dar a conservação ambiental no 
Brasil deve ser pensada e construída a partir das cosmologias étnicas, respeitando às 
suas diferenças organizativas e visões de mundo no trato dos elementos que compõem 
o meio ambiente. O que resulta em um esforço inovador de construção de estratégias 
jurídicas hábeis para reconhecer tais peculiaridades, bem como numa capacidade cria-
tiva de reinventar o direito numa perspectiva plural e emancipatória, resignificando os 
seus sentidos contemporâneos e revitalizando a hermenêutica jurídica.

Em muitas situações, a legislação ambiental afronta a diversidade étnica e o 
trato que as populações indígenas têm para o que chamamos de “meio ambiente”. É 
necessário pensar que as relações desempenhadas pelos índios, na utilização da terra 
do seu território tradicional, nem sempre é compatível com os projetos de desenvolvi-
mento sustentável ou de etnodesenvolvimento (ou qualquer outro adjetivo que se 
queira nomear!) que instituições públicas e privadas, por via de diversas formas de 
financiamento, designam e gerenciam nestes espaços.

A gestão territorial e ambiental das terras indígenas precisa, desde a sua for-
mulação, ser pensada, operacionalizada e revisada a partir de uma ótica que, de fato, 
obedeça a critérios de diferenciação e a lógicas plurais, conforme a etnia, as identidades 
dos grupos, o meio ambiente, os fatores externos, a dialética das relações indígenas 
com a comunidade não índia, os processos históricos de ocupação do território, as al-
ternativas econômicas, dentre outros fatores que poderão ser identificados caso a caso. 

A invisibilidade da qual, historicamente, as populações indígenas vêm sendo 
submetidas pelo Estado brasileiro, tem resultado em processos de exclusão, de violên-
cia e de discriminação que são verificados, dentre outros, em tomadas de decisões 
sobre a formulação, a liberação e o financiamento de projetos, obras, atividades e 
empreendimentos causadores de profundos impactos sociais e ambientais que não 
incluem efetivamente o viés étnico. Isto ocorre, em grande medida, sem a ouvida, a 
participação e a contribuição que as comunidades indígenas poderiam ter como prota-
gonistas dos seus erros e acertos, se os mecanismos de consulta e de audiências públi-
cas atendessem aos direitos já reconhecidos pela Constituição de 1988 e por normas 
internacionais ratificadas pelo Brasil.

 Muitos destes projetos, obras, atividades e empreendimentos nos setores 
agropecuários, industriais e de infraestrutura, se revestem do ideal modernizante do 
desenvolvimento sustentável para angariar parceiros financeiros e políticos na obten-
ção de recursos e de liberação das licenças e de outros trâmites burocráticos para o seu 
funcionamento. O paradigma do desenvolvimento sustentável tem alcançado, nas úl-
timas décadas, independentemente dos matizes ideológicos, um discurso universalis-
ta, hegemônico e quase incontestável. Projetos ditos sustentáveis alcançam desde 
atividades econômicas agropastoris em larga escala a pequenos produtores. Grupos 
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sociais que tradicionalmente desenvolveram um modo de vida de baixo impacto am-
biental, agora são identificados como sustentáveis.

O mesmo Estado que deveria criar mecanismos jurídicos e administrativos 
para proteger os direitos territoriais e ambientais das populações indígenas é aquele 
que libera e financia a iniciativa pública e/ou privada para exercer projetos, obras, 
atividades e empreendimentos que tem/terão impactos diversos sobre o meio socio-
ambiental de populações que deveria proteger. Este comportamento dúbio do estado 
brasileiro revela uma atuação vacilante sobre os rumos do desenvolvimento que se 
pretende construir, levando em consideração o conjunto de normas nacionais e inter-
nacionais sobre direitos indígenas e ambientais.

5.  tErritÓrios indÍGEnas E Mudanças 
CliMátiCas

Observa-se que o modelo econômico baseado na exploração insustentável 
dos recursos da natureza, no desflorestamento e na queima de combustíveis fósseis 
tem causado um aumento significativo nas temperaturas globais. Há um certo consen-
so internacional de que as mudanças climáticas decorrentes de atividades humanas 
constituem uma realidade. As divergências têm se verificado no que diz respeito à 
magnitude, ao tempo e a extensão destas mudanças.

“Pesquisas de atitude mostram que a maior parte da população reconhece o 
aquecimento global como uma grande ameaça, mas apenas uns poucos se dispõem a 
alterar sua vida de modo significativo em decorrência disso”, essa constatação é o que 
Giddens15 chamou de “paradoxo de Giddens”, ou seja, “as pessoas acham difícil atri-
buir o mesmo nível de realidade ao futuro que ao presente”. 

Enquanto que nos países mais desenvolvidos as principais causas geradoras 
dos gases de efeito estufa são provenientes das indústrias e dos veículos automotores, 
nos países tropicais com vasta biodiversidade, a causa principal tem sido o desmata-
mento. O Brasil é considerado o quarto maior emissor de gases de efeito estufa. Neste 
cenário, a mitigação e a adaptação são recomendações importantes no quadro das 
mudanças climáticas, podendo ser entendidas como, respectivamente: 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 e, iniciativas e medidas para reduzir 
a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e espera-
dos da mudança do clima (art. 2º, VII e I da Lei 12.187/09).

A construção de um Direito Ambiental das mudanças climáticas é importan-
te para enfrentar os complexos desafios que a temática oferece, mas também é neces-
sário fazer uma releitura dos instrumentos já existentes levando em consideração a 
variável climática. Do ponto de vista legal, em 2009, o Brasil aprovou duas leis fede-

15  GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 20.
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rais que tratam do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima e da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima – PNMC, respectivamente, as leis 12.114 e 12.187. E, em 
2010, aprovou os Decretos regulamentadores de números 7.347 e 7.390.

As políticas públicas e as normas ao criarem sistemas de pagamento por 
serviços ambientais (PSA) devem visar uma retribuição financeira para quem protege 
os recursos naturais ou se abstém de práticas ambientalmente degradantes, além de 
buscar uma valoração econômica dos bens ambientais com vistas à efetivação dos 
direitos socioambientais. Como destaca Mota16, “a valoração de ativos ambientais sig-
nifica atribuir preço para algo que tem dimensão transcendental, sistêmica e sujeito às 
contingências econômicas, antrópicas e das leis naturais”. As florestas, por exemplo, 
oferecem uma série de serviços ambientais, como proteção das bacias hidrográficas, 
conservação da biodiversidade, seqüestro de carbono, manutenção das paisagens, sus-
tento para o modo de vida das comunidades tradicionais e indígenas.

Na construção do conceito de PSA, é importante que além da valoração eco-
nômica, integrem os valores de natureza cultural e espiritual dos povos que serão be-
neficiados. Este tema evoca o princípio do protetor-recebedor, que diz “quem conserva 
deve receber um pagamento, ou seja, quem presta ou contribui para um benefício 
ambiental deve ser de alguma forma recompensado, ao menos pelos custos que teve 
de suportar”17.

Segundo Altmann18, o PSA é “um contrato entre provedores e beneficiários, 
através do qual esses remuneram àqueles pela garantia do fluxo contínuo de determi-
nado serviço ambiental, com intervenção do Estado para operacionalizar o sistema e 
garantir o cumprimento dos contratos”. Atualmente, existem vários projetos de lei 
federal que visam regular a matéria, como os projetos de números: 792/07; 1.190/07; 
1.667/07; 1.920/07; 1.999/07; 2.364/07; 5.487/09, somados a estes, inúmeros projetos 
em nível estadual e municipal.

No contexto das mudanças climáticas, o mecanismo REDD+ surge como um 
esquema internacional de pagamento por serviço ambiental. Vários países com flores-
tas tropicais passaram a cogitar a aplicação de PSA como instrumento de proteção da 
biodiversidade e de captura e retenção de carbono. Principalmente, nos últimos cinco 
anos, tem aumentado esta discussão nos âmbitos do legislativo e executivo brasileiro, 
na esfera federal e estadual. 

A institucionalização oficial do REDD+, em nível internacional, ocorreu no 
Acordo de Cancún, durante a 16ª Conferência das Partes para a Convenção Quadro 
das Nações Unidas para Mudança do Clima (CQNUMC). Segundo Wunder19:

16  MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: economia e política dos recursos naturais. Rio de Janeiro: 
Garamond Universitária, 2009, p. 64.
17  FURLAN, Melissa. Mudanças climáticas e valoração econômica da preservação ambiental: o pagamento 
por serviços ambientais e o princípio do protetor-recebedor. Curitiba: Juruá, 2010, p. 191.
18  ALTMANN, Alexandre. Pagamento por serviços ambientais: aspectos jurídicos para a sua aplicação no 
Brasil. Anais do Congresso Internacional de Direito Ambiental: Florestas, mudanças climáticas e serviços 
ecológicos. V. 01. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 09.
19  WUNDER, Sven. REDD: de boas idéias a realidades complicadas. Disponível em: <<http://www.
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a primeira proposta de um mecanismo de “Redução de emissões proveniente 
do desmatamento” (RED) foi lançada na 11ª Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-11), 
em 2005. Em seguida foi adicionado “...e degradação” (transformando RED 
em REDD) para evitar também a exploração de alto-impacto de recursos 
madereiros. Posteriormente, os negociadores criaram o novo termo de 
consenso, o REDD+, para incluir as questões de regeneração de florestas.

 Neste sentido, o REDD+ visa à redução de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) em países em desenvolvimento que contemple ações com vistas a reduzir o 
desmatamento florestal e a degradação; a fortalecer a conservação ambiental; ao ma-
nejo florestal sustentável e ao aumento de estoque de carbono. Trata-se de uma temá-
tica em construção, que carece de marcos legais mais específicos, bem como de 
mecanismos de controle.

Segundo a FUNAI20, pouco se tem refletido sobre como os benefícios do 
REDD+ serão revertidos para os povos indígenas, mas de qualquer forma:

Recomenda-se que, sempre que for realizada uma capacitação que aborde este 
tema, ela contemple o cenário mais amplo em que o REDD se insere, isto é, no 
contexto das mudanças climáticas e da compensação por serviços ambientais 
prestados. Recomenda-se, sobretudo, que o REDD não seja compreendido 
como um fim/uma meta a ser alcançada, mas como um meio potencial e em 
construção de valorização da floresta em pé que junto com outras alternativas 
de uso e manejo de recursos naturais florestais, insere-se dentro de um processo 
de gestão territorial e ambiental das terras indígenas.
 
O Brasil, como destaca Brito e Lima21, tem se sobressaído nos debates acerca 

de PSA e REDD+ quanto aos possíveis beneficiários desse pagamento em áreas habi-
tadas por povos indígenas e comunidades tradicionais e apontam dois motivos princi-
pais 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) ausência para essas áreas de legislação federal que des-
creva como e para quem esses benefícios devem ser distribuídos”.

ecoeco.org.br/publicacoes/boletins_ecoeco/Boletim_Ecoeco_n023_24.pdf>. Acesso em: 30 ago 2011, p. 
29.
20  FUNAI. Diálogos interculturais: povos indígenas, mudanças climáticas e REDD. Disponível em: 
<<http://www.funai.gov.br/publicacoes/arquivos/diálogosinterculturais.pdf>>. Acesso em: 26 ago 2011, p. 
08.
21  BRITO, Brenda, LIMA, Letícya. Análise Legislativa sobre beneficiários de pagamento por serviços 
ambientais e REDD+ em áreas protegidas na Amazônia. Anais do Congresso Internacional de Direito 
Ambiental: 30 anos da Política Nacional de Meio Ambiente. V. 01. São Paulo: Imprensa oficial do estado 
de São Paulo, 2011, p. 298.
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De acordo com Irigaray22, um dos grandes desafios para a implementação de 
REDD no Brasil é a regularização fundiária, principalmente quanto aos povos indíge-
nas, pois, “eles enfrentam problemas com a falta de demarcação de suas terras, o que 
gera litígios com os ocupantes do entorno que não hesitam em invadir essas áreas es-
pecialmente protegidas, mesmo quando demarcadas”.

Além disso, a exclusão e a invisibilidade que os povos indígenas têm sido 
submetidos agravam as consequências dos impactos das mudanças climáticas sofridos 
por estas populações.  As alterações climáticas têm provocado vários impactos nas 
terras indígenas, “afetando a produção de alimentos e suas relações com os meios 
naturais, como a rotina de caça, pesca e coleta de frutos, além de ritos culturais”23. Por 
isso, é relevante o enfrentamento destas questões “com base no reconhecimento do 
papel estratégico destes povos na estabilidade climática e ressaltando o direito à par-
ticipação e intervenção neste campo como uma forma de concretização do direito à 
inclusão social e à igualdade material, como mecanismo de redução das iniquidades 
identificadas”24.

Em recente publicação da FUNAI25, a Coordenação Geral de Monitoramento 
Territorial recomenda que o REDD seja um mecanismo que:

Não ameace, mas antes consolide o respeito aos direitos indígenas; não provoque 
conflitos nem seja um mecanismo de dominação ideológica; faça parte de uma 
perspectiva maior, no intuito de se configurar como um mecanismo alternativo 
e complementar para a conservação das florestas e reconhecimento dos serviços 
ambientais prestados pelas comunidades indígenas, e não apenas como um 
instrumento de mercado; esteja em harmonia e fortaleça os planos de vida 
dos povos indígenas; fortaleça as estratégias de gestão ambiental e territorial; 
tenha os povos indígenas como protagonistas em sua implementação e seja 
uma ferramenta para garantir e fortalecer os modos de vida tradicionais e as 
culturas indígenas.

Acredita-se que um debate mais qualificado sobre o mecanismo REDD+ 
pode favorecer a construção de um marco regulatório e de práticas que estimulem uma 

22  IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugueney. Pagamento por serviços ecológicos e o emprego de REDD 
para contenção do desmatamento na Amazônia. Anais do Congresso Internacional de Direito Ambiental: 
Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. V. 01. São Paulo: Imprensa oficial do estado de São 
Paulo, 2010, p. 79.
23  FUNAI. Diálogos interculturais: povos indígenas, mudanças climáticas e REDD. Disponível em: 
<<http://www.funai.gov.br/publicacoes/arquivos/diálogosinterculturais.pdf>>. Acesso em: 26 ago 2011, p. 
11.
24  MOREIRA, Eliane. Mudanças climáticas: a nova fronteira de exclusão dos povos tradicionais? Anais 
do Congresso Internacional de Direito Ambiental: Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. V. 
01. São Paulo: Imprensa oficial do estado de São Paulo, 2010, p. 133.
25  FUNAI. Diálogos interculturais: povos indígenas, mudanças climáticas e REDD. Disponível em: 
<<http://www.funai.gov.br/publicacoes/arquivos/diálogosinterculturais.pdf>>. Acesso em: 26 ago 2011, p. 
14.
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participação intercultural das comunidades indígenas brasileiras, de modo que a auto-
determinação, a autonomia e o protagonismo indígena indiquem o melhor caminho a 
seguir quanto à promoção dos direitos indígenas e ambientais.

6. ConClusÕEs artiCuladas

6.1 A concretização do constitucionalismo multicultural na questão indígena 
no Brasil implica na revisão das relações atuais entre Estado e povos indígenas, no 
sentido de que estes sejam dotados de melhores condições para desenvolverem as suas 
próprias versões de conservação ambiental nos seus territórios.

6.2 A demarcação das terras indígenas é um processo essencial para a garan-
tia dos direitos indígenas, porém, do ponto de vista ambiental não é sinônimo de uma 
maior integridade para a biodiversidade, por isso, devem ser conciliadas a gestão am-
biental destes espaços e o projeto étnico.

6.3 As estratégias jurídicas (normas, planos, programas, políticas, financia-
mento, práticas) precisam se aperfeiçoar para garantir um tratamento específico para 
a conservação ambiental em terras indígenas que contemple a diferença, a autodeter-
minação, o pluralismo destas sociedades.

6.4 O pagamento por serviços ambientais em terras indígenas, se implantado, 
deve ser harmonizado com os demais direitos indígenas de modo a prevalecer à auto-
nomia e o protagonismo dos diversos povos brasileiros e, também, devem-se buscar 
respostas de como este mecanismo pode fortalecer a gestão territorial e ambiental das 
terras indígenas.

6.5 As discussões sobre o Mecanismo de Redução de Emissões por Degrada-
ção e Desmatamento (REDD+), precisam avançar do ponto de vista normativo e das 
práticas a serem aplicadas como estratégia de pagamento por serviços ecológicos em 
terras indígenas para conter a emissão de gases de efeito estufa, reduzir a degradação 
ambiental e o desmatamento e promover o reflorestamento.


