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CARTA DE SÃO PAULO

Nós, estudantes de graduação e pós graduação, pesquisadores, professores, 
profissionais e demais integrantes da sociedade civil, interessados na área do Direito 
Ambiental, reunidos em São Paulo por ocasião do 18º Congresso Brasileiro de Direito 
Ambiental, levando em consideração as questões ambientais emergentes, com ênfase 
aos tópicos relacionados ao licenciamento ambiental e ética, no âmbito das discussões 
em prol da sustentabilidade, elaboramos as seguintes proposições e reflexões como 
uma contribuição para o desenvolvimento da pesquisa do Direito Ambiental:

I. Economia Verde, Sustentabilidade e Constitucionalismo Latino-americano

1. A Economia Verde, termo cunhado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente em 2008, pode ser compreendida como um novo mecanismo 
de crescimento pautado em três pilares: a eficiência na utilização dos recursos; o 
consumo verde; e a geração de empregos verdes. Possui como intuito, assim, a 
diminuição dos impactos ambientais com a continuação dos padrões de consumo. 
Há que se questionar, portanto, sua visão reducionista. 

2. A sustentabilidade necessita ser compreendida como um todo, sendo necessário 
investir-se na educação verde, na ciência, na criação de novas tecnologias adequadas, 
no combate à obsolescência planejada e na revisão das fontes de energia.  Destaca-
se que o saber ambiental latino propõe a sustentabilidade fundada no diálogo da 
ciência com os valores culturais. 

3. Observa-se na América Latina a incorporação da questão ambiental dentro do modelo 
de desenvolvimento socioambiental constitucional. As Constituições da Bolívia e do 
Equador, por exemplo, sustentam as suas ideias especiais sobre o desenvolvimento 
sustentável nos conhecimentos tradicionais e no conceito de “bem viver”. 

4. É possível afirmar que na América Latina há um marco normativo adequado para 
o “esverdeamento” da economia. Identifica-se, portanto, a necessidade de se 
aprofundar a efetividade e aplicabilidade de cada um dos instrumentos legais voltados 
a este movimento, bem como de se consolidar uma política adequada.

II. Direito à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça

1. O acesso à informação, à participação do público e à justiça constituem as bases de 
uma verdadeira democracia ambiental. Todos esses direitos devem estar conjugados 
e fundamentados no direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

2. O direito à informação está garantido pela Constituição, mas na prática é exercido de 
forma mitigada. As informações, quando exigidas, geralmente não são prestadas, ao 
passo em que grande parte da população simplesmente aceita as justificações da 
Administração, sem receber a totalidade das informações, inviabilizando-se assim a 
participação pública e o acesso à justiça. 

3. A Convenção de Aarhus é bastante completa no plano do direito à informação, apesar 
de não ter sido implementada como deveria. O grande déficit para a concretização 
dessa convenção se encontra no acesso à informação em relação às indústrias, em 



decorrência do direito ao segredo e à confidencialidade dos processos industriais. 

4. O direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é de titularidade 
coletiva. Assim, o Estado se encontra obrigado a garantir a sua consecução. Trata-se 
de uma obrigação estatal e social, que deve ser exercida por meio de instrumentos 
específicos. 

5. A legislação referente ao processo coletivo é esparsa, formando um microssistema 
brasileiro de processos coletivos. Apesar da grande contribuição do STJ na 
interpretação e análise de tais diplomas, percebe-se a dificuldade do trato das 
demandas coletivas, tendo em vista o maior tempo de experiência do tribunal em 
relação ao processo individual.

6. Assim, um grande defeito do judiciário brasileiro é o transporte da concepção das 
regras e princípios do processo individual ao coletivo. A coisa julgada erga omnes 
é um exemplo, pois reflete um resultado inevitável da tutela coletiva, pois envolve 
todos, sendo indivisível, unitário e aplicável a todos, não podendo ser aplicado de 
maneira diferente. 

7. No que diz respeito aos juízes no âmbito do acesso à justiça, pontua-se que estes 
devem resolver as lides levando em consideração os interesses das gerações futuras, 
consoante ao principio da equidade intergeracional. Portanto, impõe-se ao juiz a 
necessidade de projetar sua decisão de forma atemporal, para garantir a proteção da 
qualidade ambiental para as presentes e futuras gerações.

8. O conhecimento é a chave para qualquer transformação, por isso é urgente conhecer 
o que está acontecendo com o meio ambiente. É necessária uma visão ampla e 
complexa para o reconhecimento dos problemas ambientais. 

III. Licenciamento Ambiental: Presente e Futuro

1. O licenciamento ambiental é um instrumento com baixa eficácia para conter a 
ocorrência de danos ambientais. E, ainda que a gestão e o planejamento ambiental 
busquem melhorar a eficácia do licenciamento e a diminuição dos impactos ambientais, 
a realidade mostra que tal afirmativa não vem ocorrendo, pois o licenciamento 
ambiental tem sido tratado como um instrumento excessivamente burocrático. Além 
disso, há grande deficiência no pós-licenciamento, não se atendendo à exigência de 
reavaliação constante da eficiência das condicionantes fixadas e dos riscos gerados 
com a atividade.

2. O condicionamento das liberdades econômicas deve ser compreendido segundo 
os preceitos constitucionais.  A dignidade da pessoa humana sustenta a ordem 
econômica, bem como a proteção do meio ambiente. Nesse contexto, a licença 
ambiental é o resultado de um processo que tem como objetivo proteger o bem, a 
propriedade, portanto, licenciar é um condicionamento dos atos de apropriação.

3. Para discutir-se o licenciamento ambiental se deve, inicialmente, buscar quais são as 
questões relativas às normativas gerais e quais são as que requerem uma abordagem 
específica. Precisa-se de uma combinação de aperfeiçoamento normativo, de 
mudanças profundas para atender os novos desafios e trabalhar no sentido de buscar 
uma nova fórmula de equilíbrio.

4. Apesar das inúmeras críticas à LC 140/2011, ressalta-se a presença do sentido da 



cooperação. Como exemplo cita-se o cadastramento rural, como instrumento que 
poderá auxiliar na melhor compreensão do exercício de cooperação. 

5. Tem-se, ademais, um elemento novo no licenciamento, a participação dos órgãos 
intermitentes, que foram organizados de forma espontânea, sem diálogo com os 
órgãos ambientais. Há uma fragilidade legal dessa interveniência, uma vez que a 
manifestação desses órgãos deve apenas subsidiar o licenciamento. 

6. Um dos méritos da LC 140/11 foi a elaboração da proposta de divisão de competências. 
Critica-se, no entanto, a ausência de previsão da competência supletiva do IBAMA 
nos casos de inépcia do licenciamento, ou seja, licenciamento eivado de vícios. 
Poder-se-ia, inclusive deduzir que houve uma redução da competência da união bem 
como da competência originária do IBAMA, que anteriormente era previsto no caput 
do art. 10 da Lei 6.938/81.

7. Além disso, quando a referida lei regulamenta a cooperação para o exercício da 
competência comum ela acaba por contrariar o dever de proteção ambiental que é 
idêntico para os três entes da federação. Por outro lado, os convênios e os consórcios 
públicos são verdadeiros instrumentos de cooperação, no entanto, só aparecem uma 
única vez na LC 140/1.  

8. A mera criação de um órgão, critério que já define a sua capacidade, não garante 
a sua capacitação. Existe uma ausência de definição de capacidade genérica 
administrativa. 

9. Ademais, com relação ao poder de polícia não resta evidente na redação da LC 140/11 
qual o critério material utilizado, o que representa um retrocesso na proteção do 
meio ambiente. No mesmo sentido foi a interpretação da previsão da necessidade 
de identificação daquele que verifica o dano ambiental. Também, a permissão de 
que o licenciamento seja realizado apenas em meio eletrônico fere o principio da 
publicidade garantia constitucionalmente. 

10. A falta de critérios mínimos da LC 140/11 para definir o que é um conselho de meio 
ambiente e para definir as tipologias enfraquece muito a proteção do meio ambiente 
uma vez que existem muitas dissonâncias entre as atuações dos entes federativos 
brasileiros. 

IV. Licenciamento e Outros Instrumentos 

1. Apesar de os biomas dos países temperados possuírem menor diversidade em 
relação às presentes do Brasil, naqueles existem maior conhecimento em relação 
às espécies, reconhecendo os processos biológicos. Deste modo, ressalta-se a 
relevância do conhecimento das potencialidades ambientais, suas complexidades 
e as possibilidades de intervenção, que embasariam, do ponto de vista ecológico, o 
EIA-RIMA e o Licenciamento Ambiental.

2. O sistema de licenciamento ambiental brasileiro possui problemas estruturais, 
dentre os quais se destaca: (1) a falta de estrutura do órgão ambiental, tendo grande 
déficit de recursos humanos e materiais, trazendo consequências diretas à análise 
crítica dos estudos ambientais e concessões de licenças; e (2) a ingerência política e 
econômica que fazem prevalecer os interesses particulares na emissão de licenças. 

3. Observa-se a necessidade de discutir-se um marco regulatório para o licenciamento 
ambiental, muito embora a falta de efetividade deste instrumento esteja atrelada 



a problemas relacionados também aos demais instrumentos da PNMA, como 
o desrespeito ao Zoneamento Ambiental, a falta de articulação com a Avaliação 
Ambiental Integrada e com a Avaliação Ambiental Estratégica. 

4. São muitas as inconstitucionalidades presentes no Novo Código Florestal, dentre 
elas destaca-se as relativas às modificações referentes ao instituto da Reserva 
Legal, tais como: sua dispensa em empreendimentos de abastecimento público, de 
água e tratamento de esgoto, bem como por detentores de concessão, permissão 
ou autorização para explorar; a autorização para cômputo de áreas de preservação 
permanente no percentual de reserva legal; a permissão do plantio de espécie 
exóticas para recomposição da reserva legal; e a compensação da reserva legal sem 
que haja identidade ecológica entre as áreas.

5. O problema das políticas públicas no Brasil está eminentemente nas cidades, tendo 
em vista tratar-se de um país quase completamente urbano. As cidades possuem 
suas particularidades, assim, uma cidade nunca é igual a outra. Por isso, a licença 
ambiental precisa de um tratamento atinente às peculiaridades de cada cidade, além 
de que a licença ambiental e a licença urbana não precisam ser contraditórias. 

6. O licenciamento, instrumento da gestão ambiental, têm sido trazido para a gestão 
urbanístico-ambiental. Denota-se, portanto, a necessidade de compatibilização do 
licenciamento ambiental com o urbanístico, haja vista que as fontes legais distintas, 
resultam em atos, licenciamentos e efeitos jurídicos distintos, apesar da semelhança 
dos casos. Com a aproximação seria possível elencar os princípios aplicáveis a 
ambos, tendo em vista a transversalidade que o tema suscita. Exemplos destes 
são as drenagens; as técnicas de captação de águas pluviais e o monitoramento de 
bacias de contenções. 

7. Os procedimentos licenciatórios, por sua vez, devem considerar os aspectos do 
processo democrático. A questão ambiental e a urbanística de estruturação são 
questões de políticas públicas que são de Estado e não de governo. 

V. Licenciamento e Política Nacional de Resíduos Sólidos

1. A PNRS traz a exigência para a alteração dos atuais padrões de consumo insustentáveis 
tanto para indústria, quanto consumidor e poder público. Considerando que os 
resíduos possuem cada vez maior complexidade, exigem sistemas especiais de 
coleta, transporte e destinação final.

2. Apesar da previsão da responsabilidade compartilhada pela PNRS, o setor empresarial 
brasileiro ainda é bastante reativo. É preciso coordenar o setor empresarial para se 
adequar à PNRS, também tendo em vista a existência de diferentes legislações no 
âmbito regional. 

3. As alíquotas tributárias são um desestímulo à reciclagem. É necessário investir 
nas cooperativas, por meio de doações de maquinário e equipamentos, além 
da intensificação dos apoios; parcerias com os catadores, sua capacitação e 
reconhecimento. 

4. A negociação do acordo setorial vai além da vontade dos contratantes, porque se trata 
de um sistema de gestão e de logística reversa. O contrato não interessa somente 
às partes, mas a toda a sociedade, por isso deve ter um critério ambiental, levando 
em conta todo o ciclo de vida do produto (desenvolvimento do produto, obtenção 
de matérias-primas e insumos, pós-consumo e descarte). O acordo de abrangência 



nacional traz uma base de atuação, mas os estaduais podem lidar melhor com as 
peculiaridades locais e ampliar as metas. 

5. No sentido de se implementar padrões sustentáveis de produção e consumo, ressalta-
se a importância do design do produto: eles devem ser reutilizáveis, recicláveis ou ter 
outra forma ambientalmente adequada para gerar-se menos resíduos.

6. A logística reversa possui a função de criar um processo que acrescente um valor 
perceptível ao consumidor. Abandona a ideia de controle de estoques para trabalhar 
com informações: coordenação do fluxo logístico.

7. Os resíduos especiais, em razão de suas propriedades intrínsecas, exigem sistemas 
mecanismos e instrumentos eficazes sua gestão pós-consumo, tanto nos aspectos 
preventivos quanto reparatórios, sob a ótica do poluidor-pagador, para evitar que a 
multiplicação das externalidades ambientais negativas continuem sendo suportadas 
pela coletividade. 

8. No sistema jurídico ambiental brasileiro existem três caminhos para promover a 
responsabilidade pós-consumo: o licenciamento ambiental e a respectiva avaliação 
prévia de impactos ambientais; a responsabilidade civil ambiental e a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

VI. Licenciamento e Obras de Infraestrutura 

1. Tendo em vista a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil, a partir 
de uma flexibilização da legislação urbanística, megainvestidores se valem de tal 
abertura para colocar em prática grandes empreendimentos voltados para a satisfação 
do mercado. Assim, projetos de desenvolvimento urbano não se submetem ao 
licenciamento, não obstante os imensos impactos socioambientais.

2. A energia proveniente de hidrelétricas representa a principal fonte no Brasil, prevendo 
para 2015 representar 75% de todas as fontes de energia do país. Entretanto, frisa-se 
que há diversos impactos ambientais nessa matriz, como, por exemplo, a destruição 
de floretas, habitats selvagens com o desaparecimento de espécies, dentre outros. 

3. Ressalta-se que tal meio de energia também gera impactos socioeconômicos, sendo 
o mais importante o deslocamento forçado de populações, o não reconhecimento 
ou indenização de direitos dos atingidos e maior incidência de doenças associadas à 
deterioração da qualidade de água. 

4. Outro problema é a delimitação da área de afetação direta e indireta dos 
empreendimentos. Numa hidrelétrica, por exemplo, é considerada como área de 
influência direta apenas o espaço de alagamento e de instalação das máquinas, 
impossibilitando eventuais compensações necessárias.

5. O regime de aceleração procedimental pode e deve ser esperado. No entanto, 
quando falamos em um processo de decisão que valora os impactos ambientais, 
deve-se falar em um tempo ambientalmente justo. Assim, não há uma proibição da 
simplificação, entretanto, tal procedimento deve ocorrer sob fundamentos concretos.

VII. Licenciamento e Responsabilidade Civil Ambiental

1. São três os institutos básicos do direito ambiental, a prevenção, a mitigação e a 



reparação. O órgão ambiental vai procurar todos os meios disponíveis para que as 
três etapas ocorram efetivamente. O empreendedor tem o direito de desenvolver 
a atividade, mas o órgão ambiental não pode se pautar nessa lógica, deve, ao 
contrário, averiguar o grau da necessidade que a sociedade tem na formação desse 
empreendimento.

2. As funções preventivas e precaucionais no licenciamento devem assegurar a proteção     
do ambiente e o desenvolvimento sustentável. É preciso ressaltar, assim, que 
havendo dano decorrente do licenciamento, deve ser verificado, no caso concreto, 
a viabilidade da renovação da licença de operação. Por sua vez, a responsabilidade 
civil do Estado por omissão de fiscalização nas atividades sujeitas ao licenciamento 
ambiental é de execução subsidiária, ainda que o caráter seja solidário. 

3. Tendo em vista que a teoria do risco integral inclui a atividade do financiador, haverá 
a responsabilidade do financiador mesmo quando rescindido ou quitado o contrato, 
caso se mantenha o nexo de causalidade. 

4. O risco ambiental passa a constituir uma fonte autônoma de responsabilidade 
civil que convive, lado a lado, com o dano ao meio ambiente. Assim, dispensa-se 
a presença de efetiva lesão decorrente do exercício de uma atividade e de uma 
causalidade material.

VIII. Sistema de Unidades de Conservação e Povos e Comunidades Tradicionais

1. Unidade de conservação é espécie do gênero espaço territorial especialmente 
protegido (ETEP). As outras espécies desse gênero que não são unidades de 
conservação estão agrupadas em outro grande grupo e são denominadas de espaços 
de proteção específicas, dos quais são exemplo as área de proteção permanente.

2. A implementação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) 
apresenta alguns problemas, dentre os quais se destacam: a escassez de recursos 
(o principal deles); os gastos desnecessários; a falta de planos de manejo; a falta de 
critérios científicos para escolha da categoria de manejo, formato e dimensões das 
UCs; os reflexos sobre as populações residentes; os problemas com as populações 
de entorno; a falta de regularização fundiária; a falta de informações consolidadas; a 
falta de proteção equânime entre os biomas (critério de 10% de proteção integral por 
bioma).

3. A maior parte dos recursos destinados à conservação provém do Poder Público, 
estando, assim, intimamente ligada à situação macroeconômica do país, de forma 
tal que qualquer alteração séria na política fiscal e monetária pode trazer graves 
consequências para esse instituto.

4. Afigura-se necessária a utilização de instrumentos como o ICMS ecológico; a 
compensação de reserva legal; fomento ao turismo ecológico; concessões florestais; 
concessões para exploração de serviços nas UCs; bioprospecção e compensação do 
SNUC.

5. Quando a CF/88 estabeleceu a organização social de povos que até então eram 
invisíveis para o direito e para as leis, objetivou a alteração do conceito de patrimônio 
cultural, que passou a contemplar todos os bens materiais e imateriais que sejam 
referentes à identidade, à ação e à memória dos povos. 

6. As sociedades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se 



reconhecem como tais, possuidores de formas próprias de organização social, 
ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais. Pode-se extrair, dentre os 
diversos direitos à sociodiversidade do grupo étnico-cultural, o reconhecimento de 
seus meios próprios de fazer, criar e viver, configurando a identidade de grupo, ou 
seja, seu direito de auto-atribuição.

7. A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à 
dignidade humana, nos termos do artigo 4 da Declaração Universal sobre a Diversidade 
Cultural. De acordo este artigo se exige a garantia aos povos e às comunidades 
acesso às políticas sociais, bem como a participação de representantes dos povos e 
comunidades tradicionais nas instâncias de controle social.

8. Quando se defende a proteção ambiental, pretende-se que estejam englobados os 
conceitos de biodiversidade, de recursos da natureza e que, ainda, em última análise, 
os aspectos culturais relacionados a todos esses pontos.

São Paulo, 05 de junho de 2013
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1. A CONSTITUIÇÃO RECOMBINANTE: UMA PROPOSTA 
DE REINTERPRETAÇÃO INTERJUSFUNDAMENTAL 
DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA INSPIRADA POR 
STANDARDS EUROPEUS (E BRASILEIROS)

ALEXANDRA ARAGÃO
Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mestre em 
Integração Europeia e Doutora em Direito Público. Investigadora do Instituto 

Jurídico, do Centro de Estudos de Direito do Ambiente, Urbanismo e Ambiente 
e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É ainda membro 

do Observatório Jurídico Europeu da Rede Natura 2000 e das Águas, trustee do 
grupo de especialistas de Direito Europeu do Ambiente Avosetta.org e membro 

do Advisory Board do European Environmental Law Forum.

1. CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL GLOBAL

Uma dos mais promissores movimentos de evolução ao nível 
constitucional internacional é o “constitucionalismo ambiental global”1. O 
“constitucionalismo ambiental global” corresponde à ideia de que há normas 
ambientais, a emergir no ordenamento jurídico internacional, que assumem um 
carácter jus-fundamental susceptível de influenciar os ordenamentos jurídicos 
internos.

Um exemplo de tais normas é a inspiradora Convenção de Århus sobre 
acesso à informação, participação e acesso à justiça, da iniciativa da Comissão 
das Nações Unidas para a Europa, em 19982. O efeito democratizador da 
Convenção de Århus tem-se feito sentir por toda a Europa, das democracias 
mais consolidadas, às mais recentes democracias dos países do leste europeu.

Assim, a ideia de “constitucionalismo ambiental global” é particularmente 
bem vinda em países, como os Estados Unidos da América, onde a Constituição 
continua a manter um silêncio aterrador quanto às obrigações ambientais do 
Estado e os direitos e deveres ambientais dos cidadãos. Não é esse o caso da 
constituição brasileira, nem da constituição portuguesa, ou sequer das constituições 

1  Ver, por exemplo, Brian J. Gareau, «Global Environmental Constitutionalism», Boston 
College Environmental Affairs Law Review, vol.40 issue 2, 2013 pág. 403 a 408 (disponível em 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2104&context=ealr) ; Louis Kotzé, 
«Arguing Global Environmental Constitutionalism», Transnational Environmental Law Review, vol. 
1 issue 1, pág. 199 a 233 (2012) (http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=
online&aid=8543747).
2  Disponível em http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html.

http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2104&context=ealr
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8543747
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8543747
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europeias em geral. Por isso consideramos que o “constitucionalismo ambiental 
global” não é uma via de evolução tão frutuosa para as constituições portuguesa 
e brasileira, como é a internormatividade constitucional, de que nos fala Gomes 
Canotilho3.

2. INTERNORMATIVIDADE CONSTITUCIONAL AMBIENTAL

O aumento da frequência e intensidade dos contactos e da influência 
mútua entre os ordenamentos jurídicos nacionais, ao nível constitucional, é um 
resultado do fenómeno de globalização jurídica. Este fenómeno de globalização, 
particularmente notório desde o aparecimento e generalização da Internet, na 
década de 90 do século passado, pode contribuir assim para intensificar a geração 
de standards internacionais, ou seja padrões jurídicos que correspondem a níveis 
mínimos de protecção constitucional do ambiente.

O exercício de comparação, que vai ser feito, vai permitir identificar linhas 
de evolução constitucional que estão a surgir noutros países e regiões, e que 
podem representar o nascimento de novos standards de protecção ambiental.

Por outras palavras, o que vou fazer é uma experiência ‘laboratorial’ 
de ‘manipulação genética’ constitucional. Vou extrair de várias constituições 
o que têm de melhor e ver se é possível incorporar esses ‘pedaços de ADN 
constitucional’, na Constituição Federal Brasileira. Fica assim explicado o título 
da presente comunicação.

No percurso constitucional que vou iniciar, o ponto de partida será a 
Constituição Federal Brasileira (CFB)4. Nascida em 1988, ela marcou a entrada 
num novo tempo, o tempo da consagração constitucional do ambiente. 
Apesar da existência de importantes leis de protecção ambiental anteriores à 
CFB5, a Constituição passou a representar um salto qualitativo importante na 
protecção do novo valor fundamental emergente: o ambiente. Na sua versão 
actual, a Constituição brasileira continua a apresentar-se como uma constituição 
progressista, contribuindo muito para este estatuto a generosa interpretação 
constitucional que dela tem feito a doutrina e a jurisprudência6.

Vinda de outro ordenamento jurídico, e tendo feito toda a minha 
formação no contexto jurídico europeu, não tenho aspirações a dar lições de 
direito constitucional brasileiro a ninguém. 

3  No capítulo sobre «Internormatividade», da obra colativa Direito da União Europeia e 
Transnacionalidade, coordenada por Alessandra Silveira, Quid Juris, 2011.
4  Também podia ter feito o exercício inverso, o abrasileiramento da constituição portuguesa, 
mas optei por fazer a europeização da constituição brasileira.
5  Como é o caso do Código Florestal, de 1965.
6  Veja-se por exemplo o acórdão do STF CONFIRMAR TUDO Classe: AC - APELAÇÃO 
CIVEL - 34000276820 Processo: 199834000276820 UF: DF Órgão Julgador: QUINTA TURMA 
Data da decisão: 28/06/2004 Documento: TRF100171157 DJ DATA: 01/09/2004 RELATORA: 
SELENE MARIA DE ALMEIDA 

http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=14037
http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=14037
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Convém, por isso, explicar que esta experiência de “genética 
constitucional” é apenas um exercício de ficção jurídica, que consiste em ler 
nas entrelinhas do texto constitucional brasileiro, procurando chegar, em alguns 
casos, a uma interpretação actualista de uma construção normativa que foi, no 
seu tempo, inovadora, e noutros casos, a propostas de mutação constitucional, 
na medida em que a CFB possa beneficiar da influência dos avanços de que o 
direito ambiental tem beneficiado noutros horizontes jurídicos.

Note-se que, com este exercício de releitura da CFB à luz de Constituições 
europeias, não pretendo chegar a um ranking ou um top mais das constituições 
mais completas, mais progressistas ou mais emancipatórias. Pretendo apenas 
fazer um estudo sobre possíveis influências mútuas entre os ordenamentos 
jurídicos, fenómeno que muitas vezes se deve ao impulso de organizações 
internacionais (Organização Mundial de Comércio e Banco Mundial, por exemplo) 
e, mais concretamente, de jurisdições internacionais (como o Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem, o Tribunal Internacional do Direito do Mar ou a Corte 
Interamericana dos Direitos Fundamentais).

3. NORMATIVIDADE E EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL SUL-AMERICANA

Antes de avançar não posso deixar de fazer um aparte sobre aquela que é, 
inegavelmente, a maior evolução constitucional em matéria ambiental nos últimos 
tempos. Trata-se de uma evolução que reflecte uma rutura paradigmática com a 
tradição constitucional anterior e o traçar de novos rumos para o direito ambiental. 
Referimo-nos à constituição do Equador, em 2008, seguida pela Constituição da 
Bolívia, em 2009, que com a sua receção do “bem-viver” dos povos tradicionais 
andinos, acaba por dar palco a conceitos tradicionais, semelhantes, pelo seu 
conteúdo, ao do desenvolvimento sustentável, tradicional nas constituições 
ocidentais desde a década de 80.

A consagração da cosmovisão indígena na lei maior deu origem a 
um constitucionalismo ecocêntrico, personificador da natureza ― Natureza-
Mãe, detentora de direitos subjectivos ― inédito em termos constitucionais e 
particularmente interessante em termos de evolução constitucional futura.

Desta linha de evolução que poderá vir a dar, no futuro, origem a uma 
estimulante e promissora fusão constitucional de culturas, não posso eu, que 
não sou indígena, não sou equatoriana, nem sou boliviana, falar. Não serei eu, 
estrangeira em relação às tradições constitucionais sul-americanas e mera 
aficionada curiosa em relação às tendências constitucionais latinas, que vou 
analisar o passo dado pelas constituições andinas e a possibilidade de elas 
servirem de inspiração para outras constituições na região.

Vou sim, basear-me nas tradições constitucionais Europeias, nas quais 
me integro e que conheço melhor, para identificar evoluções constitucionais 
recentes nessa região do globo, que permitam fazer uma releitura da constituição 
brasileira. Dou assim o meu contributo para o movimento de internormatividade 
constitucional, cada vez mais intenso e presente, num mundo globalizado.
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4. EVOLUÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES EUROPEIAS

Começaremos por um olhar neutro sobre os textos constitucionais 
relevantes, procurando depois extrair deles as indicações concretas que possam 
conciliar-se harmoniosamente com a Constituição Federal Brasileira.

As constituições seleccionadas são as leis fundamentais de três estados 
europeus ― Bélgica, Finlândia e França ― mais a Carta de Direitos Fundamentais 
da própria União Europeia7. Nelas encontramos abordagens constitucionais 
coerentes com as evoluções mais recentes da ciência ambiental, que destacamos 
pelas suas dimensões inovadoras ― pelo menos ao nível constitucional. As 
quatro constituições vão servir-nos de fonte de inspiração apontando possíveis 
caminhos futuros de evolução constitucional. Em alguns casos, como veremos, 
trata-se apenas da consagração na Lei Constitucional de algo que já é a prática 
corrente dos tribunais no Brasil.

4.1 Bélgica

A Constituição Belga data de 18318 e é uma das mais antigas da Europa 
ainda em vigor, tendo sido revista diversas vezes. Desde 2007, inclui o novo artigo 
7Bis, sobre os objectivos de política geral da federação belga, das comunidades 
e das regiões:

No exercício das respectivas competências, o Estado Federal, as 
comunidades e as regiões prosseguem objectivos de desenvolvimento 
sustentável, nas suas dimensões social, económica e ambiental, tendo em 
conta a solidariedade entre gerações.

4.2 Finlândia

A Constituição Finlandesa data de Junho de 19999 e desde essa altura 
inclui, no Capítulo 2, sobre direitos e liberdades fundamentais, a secção 20 
intitulada “Responsabilidade pelo ambiente”:

A natureza e a sua biodiversidade, o ambiente e o património nacional 
são responsabilidade de todos.

As autoridades públicas devem esforçar-se por garantir o direito a 
um ambiente saudável e por garantir a todos a possibilidade de influenciar as 
decisões que dizem respeito ao seu próprio ambiente de vida.

7  Optámos por uma apresentação alfabética das constituições selecionadas.
8  http://www.senate.be/doc/const_fr.html.
9  http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf
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4.3 França

A Carta do Ambiente é a mais recente incorporação no bloco de 
constitucionalidade francês e resultou de quatro anos de trabalho de uma 
comissão alargada, composta por reputados professores de Direito; filósofos; 
investigadores especialistas em temas ambientais; representantes de 
confederações de organizações não-governamentais de ambiente, de defesa 
dos consumidores e de sindicatos de trabalhadores; conselheiros de estado; 
deputados; representantes dos municípios e representantes da indústria. 

A Carta do Ambiente10 é um texto constitucional extenso e reflectido que 
culmina décadas de evolução legislativa ambiental em França, em parte sob a 
influência do Direito Europeu.

O povo francês,
Considerando que:
Os recursos e os equilíbrios naturais condicionaram o surgimento da humanidade;
Que o futuro e a própria existência da humanidade são indissociáveis de seu meio natural;
Que o ambiente é património comum dos seres humanos;
Que o Homem exerce uma influência crescente sobre as condições de vida e sobre a sua 
própria evolução;
Que a diversidade biológica, o desenvolvimento pessoal e o progresso das sociedades 
humanas são afetados por certos padrões de consumo ou de produção e pela exploração 
excessiva dos recursos naturais;
Que a preservação do ambiente deve ser prosseguida da mesma maneira que os outros 
interesses fundamentais da Nação;
Que a fim de garantir um desenvolvimento sustentável, as opções desenvolvidas a atender 
às necessidades do presente não devem comprometer a capacidade das gerações futuras e 
dos outros povos satisfazerem as suas próprias necessidades,
PROCLAMA:
Artigo 1. Todos têm o direito de viver num ambiente equilibrado e respeitador da saúde.
Artigo 2. Todas as pessoas têm o dever de participar na preservação e na melhoria do 
ambiente.
Artigo 3. Todas as pessoas devem, nas condições definidas pela lei, prevenir os danos 
que elas são susceptíveis de causar ao ambiente ou, não sendo possível, limitar as suas 
consequências.
Artigo 4. Todos devem contribuir para a reparação dos danos causados ao ambiente, nas 
condições definidas por lei.
Artigo 5. Quando a ocorrência de um dano, embora incerto no estado actual do 
conhecimento científico, possa afetar de maneira grave e irreversível o ambiente, as 
autoridades públicas garantem, por aplicação do princípio da precaução e no domínio das 
suas atribuições, a implementação de procedimentos de avaliação de riscos e a adoção de 
medidas provisórias e proporcionais para evitar a ocorrência do dano.
Artigo 6. As políticas públicas devem promover o desenvolvimento sustentável. Para este 
fim, eles conciliam a protecção e a valorização do ambiente, o desenvolvimento económico e 
o progresso social.

10  Lei Constitucional n.º. 2005-205 de 1 de Março de 2005, sobre a Carta do ambiente, 
Jornal Oficial n º 0051 de 2 de Março de 2005, página 3697. Disponível em http://www.legifrance.
gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004 )

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
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Artigo 7. Toda a pessoa tem direito, nas condições e com os limites fixados por lei, de 
acesso à informação sobre o ambiente detida pelas autoridades públicas e de participar na 
elaboração das decisões públicas que têm incidências ambientais.
Artigo 8. A educação e a formação ambiental devem contribuir para o exercício dos direitos e 
deveres definidos pela presente Carta.
Artigo 9. A investigação e a inovação devem dar o seu apoio à preservação e valorização do 
ambiente .
Artigo 10. A presente Carta inspira a acção europeia e internacional da França.

4.4 União Europeia

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia foi adoptada 
através de uma proclamação do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
em Nice, em Dezembro de 2000. Em 2007 foi anexada ao Tratado de Lisboa, 
ganhando assim uma força constitucional reforçada11.

O Artigo 37, sob a epígrafe “protecção do ambiente” insere-se no Título 
IV sobre os direitos de solidariedade. A Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia condensa o essencial do direito ambiental europeu. Referimo-nos a três 
princípios fundamentais, consagrados, em fórmula concentrada, no artigo 37.º: o 
princípio da integração, o princípio do nível elevado de proteção e o princípio do 
desenvolvimento sustentável. Nenhum deles é uma novidade da Carta. Todos 
eles constavam anteriormente dos Tratados e foram apenas retomados pela 
Carta, revelando, deste modo, a visão da União para a proteção ambiental na 
Europa. 

Todas as políticas da União devem integrar um elevado nível de 
protecção do ambiente e a melhoria da sua qualidade, e assegurá-los de acordo 
com o princípio do desenvolvimento sustentável.

Agora que já conhecemos os quatro textos constitucionais escolhidos, 
vamos passar a analisar o que extraímos destas constituições. O que é que é 
comum a estas normas fundamentais e, sendo inovador, pode trazer algum 
contributo para a afirmação de novos standards constitucionais ambientais? 

4.5 Bélgica – 2007 

Consagração expressa das diferentes dimensões do princípio do 
desenvolvimento sustentável.

4.6 Finlândia – 1999  

Ambiente como responsabilidade de todos. Direito de participação nas 
tomadas de decisão.

11 ttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pt:PDF.
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4.7 França – 2005  

Dever de protecção do ambiente; princípio da prevenção e da mitigação; 
princípio do poluidor pagador; princípio da precaução; desenvolvimento 
sustentável; direito de acesso à informação e participação; educação e formação 
ambiental; eco-inovação.

4.8 União Europeia – 2000 

Princípio da integração; nível elevado de protecção ambiental (e 
subprincípio implícito da proibição do retrocesso); princípio do progresso 
ambiental; princípio do desenvolvimento sustentável.

Não vamos descrever aqui exaustivamente o conteúdo destes princípios, 
bem conhecidos da doutrina, atualmente com consagração constitucional. Vamos 
apenas olhar para o potencial de tais enunciados normativos constitucionais. Por 
outras palavras: vamos ver, em traços gerais, o que é que ganhamos, em termos 
de efectividade da protecção ambiental, com a sua consagração constitucional, e 
portanto, o que é que ganharíamos com a sua consagração na CFB.

Da análise dos enunciados constitucionais concluímos que há princípios 
com diferentes densidades normativas e que alguns se subsumem noutros no 
sentido de que são sub-princípios especiais concretizadores dos mais gerais.

Estão no nível superior os princípios mais gerais, e com menos densidade 
normativa, do desenvolvimento sustentável e do nível elevado de proteção. Estão 
no nível intermédio, os princípios mais específicos, mas ainda substanciais12, da 
prevenção, da precaução, da integração e do poluidor pagador. Por fim, estão 
no nível mais baixo, estão os princípios de democracia ambiental, princípios 
procedimentais não menos importantes e com maior densidade normativa.

Desenvolvimento sustentável Nível elevado de proteção

Precaução prevenção poluidor pagador integração

transparência abertura

5. ANÁLISE DO ADN CONSTITUCIONAL

Ora, os princípios são respostas às questões fundamentais da política 
ambiental: na medida em que eles respondem a quanto, para quê e como 
proteger o ambiente13.

O princípio do nível elevado de proteção visa responder ao quanto: 
quão protetora do ambiente deve ser a atuação dos poderes públicos? E a 
proteção ambiental deverá ser cada vez mais forte e vigorosa, ou poderão outros 

12  São princípios substanciais porque influenciam materialmente, o conteúdo das medidas 
ambientais.
13  O princípio do poluidor pagador, implicitamente recebido na CFB, responde à pergunta 
“quem protege o ambiente?”.
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valores sociais ou económicos justificar um retrocesso ambiental moderado e 
fundamentado?

O princípio do desenvolvimento sustentável visa responder ao para 
quê. Proteção do ambiente enquanto fim em si mesmo, enquanto suporte das 
atividades económicas, ou enquanto meio de garantir uma existência condigna? 
A resposta depende da ponderação atribuída a cada uma das dimensões do 
desenvolvimento sustentável: ambiental, económica e social. 

Os princípios da integração, da prevenção, da precaução, do poluidor-
pagador vêm responder ao como. 

Primeiro, proteger eficazmente o ambiente implica tê-lo em consideração 
no desenvolvimento de todas as atividades humanas que possam, direta ou 
indiretamente, afetar os componentes ambientais. E difícil será imaginar uma 
área de atividade, pública ou privada, que não tenha repercussões ambientais: 
desde a política industrial à segurança pública, da política agrícola à de educação, 
da política de turismo à política social, da política energética às políticas 
demográficas.

Depois, a proteção eficaz e justa do ambiente passa por antecipar os 
impactes de todas as actividades consideradas, evitando-os ou minimizando-os 
antes de acontecerem… mesmo quando não temos certezas sobre os riscos.

Por fim, são também a eficácia e a justiça as duas justificações para 
que seja o potencial poluidor a tomar a seu cargo (material e financeiramente) a 
evitação, a minimização e a compensação de danos ambientais.

Qual o conteúdo útil de cada um destes princípios, como é que eles se 
distinguem, se articulam e se completam, é o que veremos em seguida.

5.1 Princípio do nível elevado de proteção ambiental

 Este é um princípio quase omnipresente no direito europeu do ambiente, 
tanto nos Tratados14, como no direito secundário, que se analisa em três níveis:

a) Nível 1: Alcance mínimo do princípio do nível elevado de 
proteção ambiental ― Historicamente, o princípio do nível de 
proteção elevado surgiu para impedir a redução da proteção 
ambiental na Europa, quando o mesmo regime jurídico já pré-
existia no direito interno de um ou alguns Estados-Membros. 
Correspondia à afirmação de uma política ambiental europeia 
forte, que não queria limitar-se a ser o “menor denominador 
comum” relativamente às políticas ambientais dos Estados-
Membros.

b) Nível 2: Alcance médio do princípio do nível elevado de 
proteção ambiental ― Atualmente, justifica-se plenamente 
defender uma compreensão ainda mais abrangente do princípio 

14  Após o Tratado de Lisboa, o nível mais elevado de proteção figura no artigo 3.º, n.º 3, do 
TUE e nos artigos 114.º e 191.º, n.º 2, do TFUE.
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do nível elevado, significando que, depois de adotar um certo 
nível de protecção, há que mantê-lo, proibindo voltar atrás. Numa 
palavra: se os progressos na proteção de um valor ecológico 
relevante devem ser irreversíveis, então o princípio do nível 
elevado de proteção é o fundamento europeu da proibição do 
retrocesso ambiental.

c) Nível 3: Alcance máximo do princípio do nível elevado de 
proteção ambiental. Mas a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia exige ainda mais do que isto. É que, além do 
um elevado nível de proteção do ambiente, a Carta refere ainda 
a melhoria da sua qualidade. De onde se depreende que, para 
garantir uma proteção ambiental elevada, não basta uma atuação 
omissiva, dos Estados e dos cidadãos, que se limite a repelir 
atuações degradadoras dos recursos naturais ou ofensivas 
do equilíbrio dos componentes ambientais. Pelo contrário, 
a melhoria do estado do ambiente aponta para uma proteção 
dinâmica e pró-ativa, que exige investimentos na recuperação 
de habitats degradados, investimentos na reintrodução de 
espécies desaparecidas, investimentos na renaturalização de 
rios, investimentos na bio-remediação de solos contaminados, 
investimentos na (re)criação de recifes artificiais junto à costa, 
etc15.

5.2 Princípio do desenvolvimento sustentável

O desenvolvimento sustentável16 é um dos mais densos e complexos 
conceitos da atualidade. Só um estudo profundo, uma abordagem multifacetada 
e compreensão holística poderiam transmitir a intrincada realidade subjacente e 
o subtil equilíbrio visado pela sustentabilidade, enquanto objetivo constitucional. 
Nascida sob a influência das ondas de choque do Relatório Bruntland, a constituição 
Brasileira não é alheia ao conceito de desenvolvimento sustentável17.

Porém a referência às gerações futuras não deixa de ser uma consagração 
parcelar do princípio do desenvolvimento sustentável. É que a par da dimensão 
diacrónica, não podemos esquecer a dimensão sincrónica do desenvolvimento 
sustentável (que não está tão claramente consagrada na CFB), e não podemos 
esquecer também que, além da dimensão material, o desenvolvimento sustentável 
assume igualmente uma indeclinável dimensão procedimental. Vejamos, muito 
sinteticamente, cada uma das 4 dimensões do desenvolvimento sustentável.

15  Naturalmente que esta atuação progressista está mais dependente de disponibilidade 
financeiras e de condições sócio-económicas.
16  Desde a publicação da obra de referência de Klaus Bosselmann, The Principle of 
Sustainability, transforming law and governance (Ashgate) em 2008, que as dúvidas sobre a 
natureza de princípio jurídico, do desenvolvimento  sustentável, se dissiparam.
17  Art. 225. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
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Diacronicamente, o princípio do desenvolvimento sustentável reflete a 
ideia de justiça intergeracional, ou seja, responsabilidade das gerações atuais 
perante as gerações futuras. Esta dimensão intertemporal, bem visível na 
designação do princípio em língua francesa – developement durable –, assume uma 
especial relevância nas políticas com maiores impactes futuros, como a segurança 
social, o armamento, a genética, o ordenamento do território e, naturalmente, o 
ambiente. Tal como na constituição Brasileira, as preocupações intergeracionais 
estão presentes no preâmbulo (§ 6) da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia: “o gozo destes direitos implica responsabilidades e deveres, tanto 
para com as outras pessoas individualmente consideradas, como para com a 
comunidade humana e as gerações futuras”.

Na utilização de bens ecológicos escassos ou no desenvolvimento de 
atividades com impactes ambientais, os legítimos interesses das gerações futuras 
deverão sempre ser tidos em consideração. Além disso, o princípio da precaução 
impede que a inegável dificuldade de conjeturação atual de tais interesses 
futuros possa constituir um obstáculo ou um álibi para a sua desconsideração 
pelas gerações atuais.

Na dimensão sincrónica, o princípio do desenvolvimento sustentável 
traduz a ideia de justiça nas relações entre as diferentes regiões, entre povos, 
comunidades e indivíduos18. Ora, as evoluções constitucionais mais recentes 
apontam para a necessidade de considerar igualmente os impactes sociais 
das políticas ambientais, elas próprias potenciais geradoras de injustiças e 
desigualdades. As injustiças geográficas ambientais devem ser o foco cada vez 
maior das atenções dos decisores. Esta dimensão, embora presente na prática 
constitucional e legal de um país socialmente tão diversificado e pluricultural, 
como é o Brasil, não decorre imediatamente do artigo 225 da Constituição, 
embora, através de uma interpretação sistemática da Constituição19, possamos 
chegar a ele. A própria doutrina brasileira, por exemplo, através do Instituto do 
Geodireito20, tem-se ocupado do tema. Trata-se, portanto, mais uma vez, de dar 
assento constitucional a uma prática consolidada.

Quanto às outras duas dimensões do desenvolvimento sustentável, a 
material e a procedimental, também uma volta a estar mais presente do que a 
outra, na Constituição Brasileira. 

Na dimensão material, o desenvolvimento sustentável assume-se como 
um princípio orientador trifacetado, com as clássicas vertentes ambiental, social 

18  Uma dupla aproximação, interna e externa, ao desenvolvimento sustentável está 
claramente presente nos Tratados da União Europeia. No plano externo, “a acção da União na 
cena internacional”, propõe-se “apoiar o desenvolvimento sustentável nos planos económico, 
social e ambiental dos países em desenvolvimento, tendo como principal objectivo erradicar 
a pobreza” e “contribuir para o desenvolvimento de medidas internacionais para preservar e 
melhorar a qualidade do ambiente e a gestão sustentável dos recursos naturais à escala mundial, 
a fim de assegurar um desenvolvimento sustentável” (artigo 21.º alíneas d) e f) do TUE).
19  Entre outros, veja-se o Capítulo XVIII, artigos 231 e 232 sobre os direitos indígenas.
20  Tendo como presidente Luiz Antonio Ugeda Sanches (http://www.geodireito.com/).
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e económica.

A vertente ambiental consubstancia-se no dever de gerir, de forma 
sustentável, a utilização dos recursos naturais e da capacidade de suporte 
dos ecossistemas, respeitando a sua capacidade de renovação, quando sejam 
renováveis, e preservando, sem esgotar, os que não sejam renováveis.

A vertente social reconduz-se às ideias de democracia ambiental, pela 
participação do público nos processos ambientalmente relevantes e de justiça 
ambiental, pela eliminação das situações de injustiça resultantes de serem 
sobretudo os mais frágeis e os mais vulneráveis a sofrer, indefesos, os efeitos 
dos impactes ambientais e da degradação dos recursos naturais. 

Por fim, a vertente económica consiste na promoção de atividades 
económicas duradouras (porque baseadas em recursos renováveis e respeitando 
a sua capacidade de renovação) e ainda na plena internalização dos custos 
ambientais e sociais das atividades económicas ou, quando não seja possível, na 
redistribuição equitativa desses custos.

Mas é a perspetiva procedimental do desenvolvimento sustentável 
que não está tão claramente presente na Constituição Brasileira. Apesar de 
algumas práticas municipais sustentáveis, como o orçamento participativo, falta 
a consagração constitucional dessas dimensões procedimentais.

Os sub-princípios densificadores da transparência, da participação e da 
abertura21 contribuem para democratizar a política ambiental e reforçar a sua 
efetividade. A validade, em certa medida, a eficácia das decisões atuais com 
repercussões ambientais imediatas e retardadas, depende do grau de participação 
cívica informada e depende da tomada em consideração dos interesses dos 
cidadãos atuais e também das gerações vindouras22. Mais uma vez, a avaliação 
ambiental estratégica de políticas, planos e programas vem obrigar a antecipar 

21  Presentes nos artigos 2º e 7º da Carta do Ambiente de França, no §2 da secção 20 da 
Constituição Finlandesa, e nos artigos 10.º, n.º3 do Tratado da União Europeia: “todos os cidadãos 
têm o direito de participar na vida democrática da União. As decisões são tomadas de forma 
tão aberta e tão próxima dos cidadãos quanto possível”) e 11.º (“1. As instituições, recorrendo 
aos meios adequados, dão aos cidadãos e às associações representativas a possibilidade de 
expressarem e partilharem publicamente os seus pontos de vista sobre todos os domínios 
de acção da União. 2. As instituições estabelecem um diálogo aberto, transparente e regular 
com as associações representativas e com a sociedade civil. 3. A fim de assegurar a coerência 
e a transparência das acções da União, a Comissão Europeia procede a amplas consultas às 
partes interessadas. 4. Um milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais de um número 
significativo de Estados-Membros, pode tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia a, 
no âmbito das suas atribuições, apresentar uma proposta adequada em matérias sobre as quais 
esses cidadãos considerem necessário um acto jurídico da União para aplicar os Tratados”.
22  Esta é uma das questões mais complexas, equacionadas a propósito do princípio do 
desenvolvimento sustentável: como promover a representação atual dos interesses futuros? 
Em termos de direito comparado, uma das formas possíveis para dar a palavra às gerações 
futuras é a criação de uma forma de representação institucional dessas gerações, através de 
um órgão (como o Comissário Parlamentar húngaro para as gerações futuras, http://jno.hu) cuja 
competência funcional se reconduz à participação em todos os procedimentos ambientalmente 
relevantes, manifestando aí a expressão dos presumíveis interesses das gerações futuras.

http://jno.hu
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as consequências futuras das decisões atuais, a decidir racionalmente sobre “o 
futuro que queremos”23, impondo aos decisores públicos o dever de consulta dos 
cidadãos e de prestação de contas sobre decisões políticas difíceis de controlar 
pelo judiciário. Ao mesmo tempo, os cidadãos ganham uma força que não tinham 
antes podendo influenciar e controlar, em tempo útil as decisões públicas24 com 
impactes ambientais.

Do entrecruzamento das várias dimensões do desenvolvimento 
sustentável, verificamos que, se as dimensões diacrónica e material têm 
indubitável assento constitucional, já as dimensões sincrónica e procedimental 
estão na penumbra da Constituição Brasileira.

5.3 Princípio da integração

Integrar é… reconhecer o carácter transversal do ambiente. Poderíamos 
pensar que também a proteção da saúde, por exemplo, é transversal a todas 
as políticas. Ou a proteção das minorias. Porém, na Carta Europeia dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, só encontramos a integração, como condição 
sine qua non para a plena realização de um direito, no direito fundamental ao 
ambiente. 

A relevância transversal das questões ambientais não está omissa na 
Constituição brasileira. 

De facto, a diversidade de projetos e atividades submetidos a avaliação 
de impacte ambiental revela bem o caráter transversal da política ambiental. 
Projetos ligados à agricultura, à silvicultura, à aquicultura, à mineração, à indústria, 
projetos de infraestruturas, de turismo, de gestão de resíduos, de tratamento de 
águas residuais, etc. etc.. Mas não é só nas intervenções diretas no meio natural 
ou na paisagem que o ambiente deve ser tido em consideração. 

E é aqui que a Constituição brasileira não é tão explícita. Com efeito, 
também em atividades apenas indiretamente relacionadas com o ambiente, 
como a saúde, a educação25, o consumo ou a fiscalidade, o ambiente deve ser 
uma componente sempre presente. Por fim, em atividades de planeamento 
estratégico, através das quais são tomadas opções políticas com diferentes 
consequências ambientais indiretas, o ambiente deve ser um fator de peso a 
influenciar a decisão. Referimo-nos a planos ou programas adotados no domínio 
de políticas sensíveis, como a agricultura, na qual se colocam questões como 
saber se queremos um país dominado por monocultura industrializada, ou se 
queremos uma agricultura baseada em uso intensivo de agrotóxicos, por exemplo. 

23  Este foi o título da Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável 
no Rio de Janeiro, em 2012.
24  Indiretamente, os cidadãos acabam por conseguir controlar também as decisões 
privadas, nomeadamente os grandes investimentos em atividades económicas, que dependem 
sempre de autorizações prévias.
25  A educação é a exceção, pois a necessidade de esverdear a educação é expressamente 
acolhida pela constituição Brasileira.
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Ou na política da energia, onde as opções estratégicas passam por saber se 
queremos mais energia nuclear; ou se queremos mais energia hidroelétrica; 
ou se queremos extrair petróleo de grandes profundidades; ou se queremos 
começar a produzir gás de xisto. O mesmo poderia dizer-se para a silvicultura, as 
pescas, a indústria, os transportes, a gestão de resíduos, a gestão das águas, as 
telecomunicações, o turismo, o desporto, o ordenamento urbano ou a utilização 
dos solos. 

Ora os instrumentos ambientais de execução, por excelência, do 
princípio da integração, são a avaliação de impacte ambiental ― para projetos 
― e a avaliação estratégica ― para políticas, planos e programas. Esta é a 
dimensão da integração que realmente não encontramos no artigo 225 da CFB: 
a obrigatoriedade de fazer planos setoriais estratégicos e de os submeter a uma 
avaliação ambiental que, tal como a avaliação de projetos, deve ser participada.

5.4 Prevenção e precaução

Sendo o princípio da prevenção um princípio intuitivo, quanto ao seu 
fundamento e teleologia, o ponto crucial para a compreensão da linha fina 
que distingue prevenção de precaução é saber qual o âmbito de aplicação de 
cada um, quais as consequências jurídicas de aplicar medidas preventivas ou 
precaucionais, quais os limites da aplicação de cada um.

Para sanar estas e outras dúvidas sobre a aplicação nacional do princípio 
da precaução, escrevi, em Portugal, um “Manual de instruções do princípio da 
precaução”26.

Mas aqui, em São Paulo, não vou ensinar aos colegas do Brasil o que 
é o princípio da precaução. Apesar de o princípio não estar expressamente 
consagrado na Constituição, posso afirmar sem hesitações que o Brasil tem, 
melhor do que Portugal, uma compreensão do potencial jurídico-ambiental do 
princípio da precaução. Mais: o Brasil tem uma prática de aplicação judicial do 
princípio da precaução que faz inveja a qualquer país europeu.

Qual será então a vantagem de defender a consagração constitucional 
expressa deste bem conhecido princípio? Bem, a vantagem de dar a “bênção” 
constitucional a um princípio que se impôs pela evidência da sua necessidade, 
importância e justiça ambiental, é evitar o risco de retrocesso ambiental futuro. 
Atualmente, a consagração constitucional do princípio da precaução não seria 
mais do que a consagração visível de uma prática, a explicitação de um princípio 
que, apesar de neste momento estar apenas implícito na Constituição, não tem 
deixado de beneficiar de uma aplicação judicial efetiva. No futuro, alterações 
drásticas da conjuntura económica, ou medidas de simplificação administrativa 
poderão redundar na recusa do princípio da precaução e, consequentemente, 

26  “Princípio da Precaução. Manual de Instruções”, Revista do CEDOUA, nº22, 2008, disponível 
em: https://impactum.uc.pt/pt-pt/artigo/princ%C3%ADpio_da_precau%C3%A7%C3%A3o_
manual_de_instru%C3%A7%C3%B5es.
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em retrocesso ambiental.

5.5 Poluidor-pagador

Quando, há 20 anos, começámos a escrever sobre o princípio do poluidor 
pagador verificámos que não bastava definir o conteúdo deste importante 
princípio de direito ambiental pela positiva, delineando o seu âmbito de aplicação, 
identificando as suas vantagens e realçando as suas potencialidades. Era 
imprescindível também, numa abordagem pela negativa, desfazer equívocos 
relativamente ao seu escopo e alcance.

O PPP é um princípio de responsabilidade prospetiva que pretende 
assegurar que determinada atividade seja desenvolvida da forma mais eficiente 
possível, do ponto de vista da minimização dos impactes ambientais; e da forma 
mais justa, em termos de distribuição de encargos da sociedade de risco.

Assim, segundo este princípio, quem deve adotar medidas ou suportar 
os custos das medidas necessárias para adequar a atividade ao que se considera 
ser o impacte ambiental aceitável… é o poluidor e não os contribuintes. O 
momento em que ele deve tomar essas medidas… é antes de os danos terem 
ocorrido e não depois da sua verificação. As medidas exigíveis preventivamente, 
ao poluidor… são aquelas que forem mais adequadas para evitar a ocorrência do 
dano ambiental, e não medidas de compensação dos danos.

Em tempo de crise, a única alternativa válida é pagar para não poluir 
porque os industriais, os produtores, os comerciantes, os prestadores de 
serviços, não têm dinheiro para poluir e pagar. Ora, pagar para não poluir implica 
procurar novas formas mais sustentáveis de extração de matérias e recursos; 
formas mais eficazes de produzir sustentavelmente, formas mais aceitáveis de 
gerir os resíduos produzidos. O que significa, ao nível empresarial, tecnologias 
mais limpas, energias renováveis, valorização de matérias-primas secundárias, 
maior eficiência energética, novas áreas de negócio; ao nível interempresarial 
significa sobretudo simbioses industriais.

O que se pretende é um novo paradigma de produção (e, indiretamente, 
de consumo), um paradigma em que o princípio do poluidor pagador é afinal 
aliado das empresas, fomentando a competitividade verde, a eco-inovação, como 
instrumentos do desenvolvimento sustentável.

6. CONCLUSÃO

As constituições têm que evoluir com o seu tempo. Uma constituição 
que ignore os novos grandes problemas ambientais (como o clima), os grandes 
desafios ecológicos (como a preservação da biodiversidade), os grandes avanços 
jurídicos na protecção do ambiente (como o princípio do nível elevado de 
proteção), não está em consonância com o seu tempo.

A nossa experiência laboratorial ao nível da genética constitucional 
consistiu em ver o que é que poderíamos aproveitar de melhor das constituições 
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europeias, para apontar caminhos possíveis de evolução constitucional no Brasil. 
Cabe agora a quem conhece a fundo o Direito Constitucional Brasileiro ver se 
esses caminhos são válidos, se podem ser incorporados, ou se podem, pelo 
menos, servir de estímulo a uma reflexão doutrinal sobre o lugar do Direito 
Constitucional na protecção do ambiente27.

27  Parafraseando aqui a Professora Maria da Glória Garcia, na obra O Lugar do Direito na 
Protecção do Ambiente, Almedina, 2007.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

33

2. ATERROS: UMA ESPÉCIE EM VIAS DE EXTINÇÃO NA 
EUROPA?

ALEXANDRA ARAGÃO
Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mestre em 
Integração Europeia e Doutora em Direito Público. Investigadora do Instituto 

Jurídico, do Centro de Estudos de Direito do Ambiente, Urbanismo e Ambiente 
e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É ainda membro 

do Observatório Jurídico Europeu da Rede Natura 2000 e das Águas, trustee do 
grupo de especialistas de Direito Europeu do Ambiente Avosetta.org e membro 

do Advisory Board do European Environmental Law Forum.

1. DIREITO DOS ATERROS: ESTADO DA ARTE

Nos termos da lei portuguesa28, um aterro é uma “instalação de 
eliminação de resíduos através da sua deposição acima ou abaixo da superfície 
natural, incluindo:

i) As instalações de eliminação internas, considerando-se como tal os 
aterros onde o produtor de resíduos efectua a sua própria eliminação de resíduos 
no local de produção;

ii) Uma instalação permanente, considerando-se como tal a que tiver 
uma vida útil superior a um ano, usada para armazenagem temporária”29.

Indubitavelmente, os aterros controlados de resíduos representam um 
avanço ambiental significativo em relação às lixeiras. Os impactes ambientais 
no solo devidos às águas lixiviadas, são mitigados através da impermeabilização 
subterrânea; os impactes ambientais na atmosfera, resultantes da emissão de 
gás metano, são eliminados pela captação de biogás; os impactes ambientais 
na água são evitados pelo tratamento das águas residuais; os impactes na 
biodiversidade são controlados através das coberturas diárias das células, após 
a deposição de resíduos; os impactes na paisagem são reduzidos através de 
écrans arbóreos.

28  Referimo-nos ao Decreto-Lei n.º 183/2009 de 10 de agosto (que procedeu à transposição 
para a ordem jurídica nacional da Directiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa 
à deposição de resíduos em aterros) e que foi alterado dois anos depois, pelo Decreto-Lei 
n.º 84/2011 de 20 de junho. Salvo indicação em contrário, todas as normas que citaremos na 
exposição seguinte, se referem a estes dois diplomas, vulgarmente designados por “Lei dos 
aterros”.
29  Artigo 4º, n.º1 c).
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Em suma, a substituição das lixeiras por aterros30 representou, em 
Portugal um avanço ambiental, um avanço social e um avanço civilizacional.

A construção e a exploração de aterros estão sujeitas a requisitos 
técnicos, definidos na lei, relativos à localização, ao controlo de emissões, à 
protecção do solo e das águas, à estabilidade, aos equipamentos, às instalações 
e infra-estruturas de apoio e ao encerramento e integração paisagística31.

Quanto à localização, a instalação de um aterro só é autorizada se, face 
às características do local e às medidas correctivas a implementar, não acarretar 
qualquer risco grave para o ambiente e para a saúde pública. Na escolha do 
local deverá ter-se em consideração32, antes de mais, a distância do perímetro do 
local, relativamente a:

- áreas residenciais e recreativas,
- cursos de água e massas de água interiores,
- águas subterrâneas e costeiras,
- áreas protegidas,
- zonas agrícolas e urbanas.
- elementos do património natural e cultural da zona.

Deverão ainda ter-se em consideração:

- as condições geológicas e hidrogeológicas da zona envolvente,
- os riscos de cheias,
- os riscos de aluimento, de desabamento de terra ou de 
avalanches na zona.

Relativamente ao controlo de emissões e protecção dos meios 
receptores, a conceção de um aterro deve garantir as condições necessárias para 
evitar a poluição do ar, do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais33. 
Para o efeito, o aterro deve ser construído com uma barreira geológica natural 
(solo pouco poroso, como argila) ou artificial (geotextil ou geomembrana) para 
impermeabilização inferior, e um sistema de drenagem de lixiviados, águas 
pluviais e captação de biogás para controlo de emissões. Além disso, devem ser 
asseguradas coberturas diárias com terra ou material inerte tanto para evitar o 
espalhamento dos resíduos, como por razões paisagísticas.

Note-se que a gestão deve ser feita ao longo de todo o ciclo de vida do 
aterro, abrangendo as fases de concepção, construção, exploração, encerramento 
e pós-encerramento do aterro.

30  Movimento que ocorreu em Portugal a partir de meados dos anos 90, com o encerramento 
de mais de três centenas de lixeiras e construção de 37 aterros só de resíduos sólidos urbanos. 
Em 2002 foi simbolicamente encerrada a última lixeira (em Montemor-o-Novo) e foi inaugurado o 
último aterro (em Évora).
31  Artigo 11º.
32  Anexo 1 n.º1.
33  Anexo 1 n.º2.
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O fim de vida é um aspecto especialmente importante na gestão de 
aterros. O encerramento dos aterros é um processo complexo, que exige 
aprovação prévia34 e integração paisagística35. Os procedimentos de selagem final 
incluem um sistema de drenagem de gases, uma barreira de impermeabilização 
artificial, uma camada mineral impermeável, uma camada de drenagem (com 
mais de meio metro de espessura) e uma cobertura final com material terroso 
(com mais de um metro de espessura).

Por sua vez a fase de controlo, após o encerramento do aterro, dura 
pelo menos 5 anos, no caso de aterros para resíduos inertes, e pelo menos 
30 anos, para os restantes tipos de aterros (perigosos ou não perigosos, como 
os aterros de resíduos sólidos urbanos, por exemplo). Em concreto, o tempo 
de monitorização obrigatória do aterro pode até ser superior, pois depende do 
tempo durante o qual o aterro é susceptível de representar “um perigo potencial 
para o ambiente ou para a saúde humana”36.

No período de pós-encerramento, em que já não existem receitas da 
exploração, o operador do aterro está, mesmo assim, obrigado a desenvolver e 
custear uma série de procedimentos determinados pela lei e pelas autoridades 
administrativas, destinados a garantir a sua segurança ambiental37. Começa pela 
entrega de uma planta topográfica pormenorizada do local de implantação em 
formato digital, à escala de 1:1000, com indicação dos seguintes elementos:

a) O perímetro da cobertura final e o conjunto das instalações 
existentes no local: vedação exterior, bacia de recolha dos 
lixiviados, sistema de drenagem das águas pluviais, etc.

b) A posição exacta dos dispositivos de controlo: piezómetros, 

34  Artigo 42/2: “só pode considerar -se definitivamente encerrado um aterro após decisão 
de aprovação de encerramento proferida pela entidade licenciadora, na sequência da realização 
de inspecção final ao local e de análise dos relatórios apresentados pelo operador”.
35  Anexo I 5.
36  Artigo 27/2 g), artigo 42/3 a) e anexo III parte B 11.2
37  A aplicação prática do princípio do poluidor pagador está bem visível no Anexo III parte 
B:
“11.3 — As operações de manutenção e controlo realizadas durante a fase de gestão do aterro após 
o encerramento, são custeadas pelo operador do aterro ou efectuadas sob sua responsabilidade. 
11.4 — A entidade licenciadora pode realizar ou mandar realizar toda e qualquer medida correctiva, 
operações de manutenção, controlo ou análise suplementar que considerar convenientes, sendo 
os custos suportados pelo operador do aterro.
11.5 — A entidade licenciadora pode alterar o programa de manutenção e controlo pós - 
encerramento, se o considerar conveniente.
11.6 — Com base em proposta fundamentada do operador, a entidade licenciadora pode 
autorizar a alteração da lista dos parâmetros a medir e a frequência dos controlos a realizar. (…)” 
especificamente quanto às águas subterrâneas estabelece que “19.4 (…) g) Caso o operador 
não leve a cabo as medidas atrás discriminadas, a entidade licenciadora realiza os estudos, a 
manutenção da instalação, os controlos, as medidas correctivas e a reposição das condições 
ambientais anteriores ao incidente;
h) As operações supracitadas devem ser custeadas pelo operador.” Sobre os princípios do direito 
dos resíduos ver o nosso texto: «Princípios fundamentais do Direito dos Resíduos», in: Direito 
dos Resíduos, ICJP/ERSAR, Lisboa, 2014.
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sistema de drenagem e tratamento dos gases e dos lixiviados, 
marcos topográficos para controlar os potenciais assentamentos, 
etc.

Seguem-se operações de manutenção da cobertura final, do sistema de 
extracção de gases, do sistema de drenagem e de tratamento dos lixiviados, dos 
piezómetros de controlo da qualidade das águas subterrâneas, da rede de poços 
e da rede de drenagem de lixiviados e de águas pluviais.

Simultaneamente o operador deverá proceder ao controlo dos dados 
meteorológicos (volume diário de precipitação e evaporação, temperatura e 
humidade atmosférica média mensal), ao controlo semestral da qualidade e 
quantidade de lixiviados e biogás, ao controlo semestral das águas superficiais e 
subterrâneas, e ao controlo anual dos assentamentos de terreno, 

Anualmente, o operador está ainda obrigado à entrega de um relatório 
síntese informatizado sobre o estado do aterro, com especificação das operações 
de manutenção e dos processos e resultados dos controlos realizados.

Durante todo o período pós-encerramento - que com frequência é 
superior ao tempo de funcionamento operacional do aterro - o operador deve 
manter uma garantia financeira de valor equivalente a pelo menos 10% do valor do 
investimento total do aterro38, e cumulativamente, um seguro de responsabilidade 
civil extracontratual que cubra os danos emergentes de poluição súbita e acidental 
provocados pela deposição de resíduos em aterro e os correspondentes custos 
de despoluição39.

Recordamos que tamanhos encargos deverão ser suportados 
directamente, pelo operador do aterro e indirectamente, pelos utilizadores do 
aterro. De facto, o cálculo da tarifa praticada (isto é, o custo, em euros, por tonelada 
depositada) deve ter em consideração todos os custos decorrentes da instalação 
e da exploração do aterro, incluindo o custo da garantia financeira e os custos 
previsíveis do encerramento, manutenção e controlo após o encerramento40.

2. A HIERARQUIA DOS RESÍDUOS

Mas, apesar das vantagens inegáveis dos aterros em relação às lixeiras/
lixões, os aterros não são uma boa solução de gestão de resíduos. Os aterros, 
enquanto locais de deposição definitiva de resíduos, são apenas um mal menor.

Porquê? Por várias razões:

Primeiro, porque desperdiçam recursos. Em contexto de crise económica 
e em tempo de crise ecológica, não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar 

38  Artigo 24º/3 “A garantia é contratada com instituição autorizada pelo Banco de Portugal e é 
autónoma, incondicional, irrevogável, interpelável à primeira solicitação pela entidade licenciadora 
e liquidável no prazo de três dias”.
39  Artigo 26/1.
40  Artigo 45/2.
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recursos.

Depois, porque os aterros ocupam espaço, que é também um bem 
escasso. A experiência demonstrou que os locais de deposição de resíduos 
não podem ser reafetados a outras atividades ou construções devido aos riscos 
envolvidos41.

Finalmente, porque mesmo aterros bem geridos dificilmente conseguem 
evitar riscos de odores desagradáveis, parasitas, derrocadas, explosões e, claro, 
impactes visuais42. Por isso, além dos riscos e incómodos ambientais, os aterros 
são causa subjacente a muitos conflitos sociais relativos ao ordenamento do 
território43 e a incómodos de vizinhança44.

Em suma, se os resíduos são recursos no local errado e no momento 
errado, e se conseguirmos colocá-los no local certo e no momento certo, então 
teremos criado uma fonte de materiais e recursos energéticos valiosos e evitado 
a oneração de solos que estrategicamente poderiam ser poupados para fins mais 
importantes.

A prioridade à valorização de resíduos e o carácter de último recurso da 
deposição de resíduos em aterro decorre do chamado princípio da hierarquia de 
gestão de resíduos, consagrado tanto na Lei dos aterros45, como, de forma ainda 

41  A instabilidade do solo decorrente do assentamento dos resíduos, pode provocar 
fissuras ou até derrocadas; a migração de biogás pelos alicerces pode gerar contaminação do ar 
interior originando o “síndrome de edifício insalubres” ou até risco de explosão, por acumulação 
de metano.
42  Por isso, a Lei dos aterros determina que “a operação de deposição de resíduos em 
aterro está sujeita a licenciamento por razões de saúde pública e de protecção do ambiente” 
(artigo 12.º n.º1).
43  A lei de bases da política de ordenamento do território e de urbanismo tem como fins 
“assegurar uma adequada organização e utilização do território nacional, na perspectiva da sua 
valorização, designadamente no espaço europeu, tendo como finalidade o desenvolvimento 
económico, social e cultural integrado, harmonioso e sustentável do País, das diferentes regiões 
e aglomerados urbanos”.
44  Artigo 1346 do Código Civil Português, sobre emissão de fumo, produção de ruídos e 
factos semelhantes: “O proprietário de um imóvel pode opor-se à emissão de fumo, fuligem, 
vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como à produção de trepidações e a outros quaisquer 
factos semelhantes, provenientes de prédio vizinho, sempre que tais factos importem um 
prejuízo substancial para o uso do imóvel ou não resultem da utilização normal do prédio de 
que emanam”. Artigo 1347 do mesmo Código, sobre instalações prejudiciais: “1. O proprietário 
não pode construir nem manter no seu prédio quaisquer obras, instalações ou depósitos de 
substâncias corrosivas ou perigosas, se for de recear que possam ter sobre o prédio vizinho 
efeitos nocivos não permitidos por lei. 2. Se as obras, instalações ou depósitos tiverem sido 
autorizados por entidade pública competente, ou tiverem sido observadas as condições especiais 
prescritas na lei para a construção ou manutenção deles, a sua inutilização só é admitida a partir 
do momento em que o prejuízo se torne efectivo. 3. É devida, em qualquer dos casos, indemnização 
pelo prejuízo sofrido”.
45  Artigo 7/1: “a deposição em aterro de resíduos que tenham potencial de reciclagem e 
valorização deve ser minimizada através de restrições à admissão de resíduos a incluir na licença 
(…)”
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mais clara, na Lei geral dos resíduos46.

No caso específico dos aterros de resíduos sólidos urbanos, a União 
Europeia impõe mesmo metas quantificadas para a redução dos resíduos urbanos 
biodegradáveis em aterro: até Julho de 2020 os resíduos urbanos biodegradáveis 
destinados a aterro deverão ser reduzidos para 35 % da quantidade total, em 
peso, dos resíduos urbanos biodegradáveis produzidos em 199547.

É por isso que a redução significativa dos volumes de resíduos sólidos 
urbanos produzidos e que afluem aos aterros, em Portugal, nos últimos anos, 
é ― pelo menos em termos ambientais ― uma boa notícia. Segundo dados 
da Agência Portuguesa do Ambiente, em 2012 verificou-se um decréscimo de 
cerca de 7% da produção de resíduos urbanos, confirmando a tendência do ano 
anterior 48.

Além da redução da produção de resíduos, verifica-se igualmente 
uma redução do envio de resíduos sólidos urbanos para aterro e um aumento 
proporcional da valorização orgânica no mesmo período.

46  Artigo 7 do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 
73/2011 de 17 de junho, que transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos. “A política e a legislação em matéria 
de resíduos devem respeitar a seguinte ordem de prioridades no que se refere às opções de 
prevenção e gestão de resíduos:
a) Prevenção e redução;
b) Preparação para a reutilização;
c) Reciclagem;
d) Outros tipos de valorização;
e) Eliminação”.
47  Artigo 8/1 da Lei dos aterros.
48  Os dados disponíveis vão apenas até 2012. Nesse ano foram produzidas em Portugal, 
4.782 mil toneladas de resíduos urbanos, menos 377 mil toneladas que em 2011 (http://www.
apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=933&sub3ref=936).
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Vamos procurar compreender a razão deste fenómeno analisando o 
contexto legal, económico e social da produção de resíduos. Vamos dividir a 
nossa análise em causas explicativas quanto aos resíduos industriais e quanto 
aos resíduos sólidos urbanos.

3. POR QUE É QUE OS RESÍDUOS INDUSTRIAIS NÃO ESTÃO A CHEGAR 
AOS ATERROS?

A redução da produção e deposição em aterro de resíduos industriais49, 
ainda mais acentuada do que a redução dos resíduos domésticos, explica-se, em 
parte, pelo clima de crise e grave contracção económica que se faz sentir desde 
2008.

Mas não podemos ignorar outras causas, felizmente mais deliberadas. 

3.1 Ecoeficiência, ecoinovação e melhores técnicas disponíveis

Alguns conceitos, surgidos na área da gestão, têm sido acolhidos pela 
legislação industrial, incentivando, pela via legal e administrativa, a introdução 
de técnicas que promovem a redução de resíduos. É o caso dos conceitos de 
ecoeficiência, ecoinovação e melhores técnicas disponíveis. 

Com consagração legal desde 2012 na lei sobre o Sistema de Indústria 

49  Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2009 a produção de resíduos da 
indústria transformadora, comércio e serviços desceu 25% relativamente a 2008.
(http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_
boui=91317867&DESTAQUESmodo=2).
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Responsável, a ecoeficiência é uma “estratégia de atuação conducente ao 
fornecimento de bens e serviços competitivos que satisfaçam as necessidades 
humanas e que, em simultâneo e progressivamente, reduzam os impactes 
ambientais negativos e a intensidade de recursos ao longo do ciclo de vida dos 
produtos”50. 

Já a ecoinovação é “qualquer forma de inovação que permite ou 
visa progressos significativos demonstráveis na consecução do objetivo de 
desenvolvimento sustentável, através da redução dos impactos no ambiente, 
do aumento da resiliência às pressões ambientais ou de uma utilização mais 
eficiente e responsável dos recursos naturais” 51.

Quanto à melhor técnica disponível, conceito vigente no ordenamento 
jurídico europeu desde 199652, significa “a fase de desenvolvimento mais eficaz 
e avançada das atividades e dos seus modos de exploração, que demonstre 
a aptidão prática de técnicas específicas para constituírem a base dos valores 
limite de emissão e de outras condições do licenciamento com vista a evitar e, 
quando tal não seja possível, a reduzir as emissões e o impacto no ambiente no 
seu todo”53. 

Em termos mais concretos, os três primeiros critérios a ter em conta na 
determinação das melhores técnicas disponíveis são54:

50  Artigo 2º e) do Decreto-Lei n.º 169/2012 de 1 de agosto.
51  Artigo 2º f) da mesma lei.
52  Desde a Diretiva 96/61/CE, do Conselho, de 24 de Setembro, relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição, actualmente substituída pela Directiva 2010/75/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa às emissões industriais, transposta 
para o ordenamento jurídico português pelo Decreto-lei 127/2013 de 30 de agosto.
53  Na mesma norma, a lei vai ainda mais longe na definição:
“i) «Melhores técnicas», as técnicas mais eficazes para alcançar um nível geral elevado de 
proteção do ambiente no seu todo;
ii) «Técnicas», tanto a tecnologia utilizada como o modo como a instalação é projetada, construída, 
conservada, explorada e desativada;
iii) «Disponíveis», as técnicas desenvolvidas a uma escala que possibilite a sua aplicação no 
contexto do sector industrial em causa em condições económica e tecnicamente viáveis, tendo 
em conta os custos e os benefícios, quer sejam ou não utilizadas ou produzidas a nível nacional 
e desde que acessíveis ao operador em condições razoáveis”. 
Idêntica definição surge no artigo 31º do Decreto-lei 127/2013 de 30 de agosto, a Lei das emissões 
industriais.
54  Estes são apenas os três primeiros critérios do Anexo III da Lei das emissões industriais. 
Os restantes nove critérios legais são:
4. Processos, equipamentos ou métodos de laboração comparáveis que tenham sido 
experimentados com êxito à escala industrial.
5. Progresso tecnológico e evolução dos conhecimentos científicos.
6. Natureza, efeitos e volume das emissões em causa.
7. Data de entrada em funcionamento das instalações novas ou já existentes.
8. Tempo necessário para a instalação de uma melhor técnica disponível.
9. Consumo e natureza das matérias-primas (incluindo a água) utilizadas nos processos e 
eficiência energética.
10. Necessidade de prevenir ou reduzir ao mínimo o impacte global das emissões e dos riscos 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:PT:NOT
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1. Utilização de técnicas que produzam poucos resíduos.

2. Utilização de substâncias menos perigosas.

3. Desenvolvimento de técnicas de valorização e reciclagem 
das substâncias produzidas e utilizadas nos processos, e, 
eventualmente, dos próprios resíduos.

A exigência de aplicação das melhores técnicas disponíveis é actualmente 
muito generalizada pois qualquer instalação que dependa de licença ambiental e/
ou de licença industrial está obrigada a incorporá-las. 

Em conjunto, os três conceitos legais contribuem para prevenir, através 
de uma atuação isolada de cada indústria, a produção de resíduos industriais.

3.2 Simbioses e mutualismos industriais

Uma técnica diferente, mas igualmente eficaz, consiste em incentivar 
a associação de actividades produtivas diferentes, (tanto extractivas como 
transformadoras) de forma a criar relações vantajosas do ponto de vista económico 
e ambiental. As relações podem ser simbioses industriais ou mutualismo 
industrial, consoante as actividades desenvolvidas tenham relações diretas ou 
indirectas, através de uma entidade intermediária.

Um exemplo de simbioses industriais55 são as zonas empresariais 
responsáveis (ZER), criadas pelo já referido Sistema de Indústria Responsável 
(SIR)56. As zonas empresariais responsáveis são zonas territorialmente 
delimitadas, afetadas à instalação de actividades industriais, comerciais e de 
serviços, e administradas por uma sociedade gestora. Pela sua estrutura e 
funcionamento, as ZER têm potencial para contribuir para o estabelecimento de 
relações mutuamente vantajosas entre as indústrias existentes que se saldam, 
sobretudo, em vantagens para o ambiente na medida em que são susceptíveis 
de eliminar ou, pelo menos, reduzir os impactes ambientais e os resíduos.

Relativamente às condições de funcionamento das ZER, segundo o 
SIR, devem ser tidos em consideração critérios como os tipos de atividades 
permitidas, os tipos de emissões previstas, os tipos de resíduos e efluentes 
emitidos e as medidas de aproveitamento, valorização ou eliminação possíveis57.

Uma ZER permite assegurar a valorização de resíduos ou até a reutilização 

para o ambiente.
11. Necessidade de prevenir os acidentes e de reduzir as suas consequências para o ambiente.
12. Informações publicadas pela União Europeia ou por outras organizações internacionais.
55  Sobre o conceito ver Anu Ramaswami et alii, A Social-Ecological-Infrastructural Systems 
Framework for Interdisciplinary Study of Sustainable City Systems. An Integrative Curriculum 
Across Seven Major Disciplines. (disponível em:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1530-
9290.2012.00566.x/pdf) .
56  Artigo 2º bb) do Decreto-Lei n.º 169/2012 de 1 de agosto.
57  Artigo 50º/1 da Lei que aprova o SIR.



42 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

industrial direta de subprodutos, caso em que não chegam sequer a existir 
resíduos. Esta é a grande novidade introduzida pelo Direito Europeu dos resíduos 
que, depois de 30 anos, entrou finalmente no século XXI. 

Transpondo a Diretiva Europeia de 200858, o legislador português 
consagrou, em 2011, a nova categoria de subprodutos, admitindo assim 
finalmente que nem todas as substâncias produzidas involuntariamente são 
resíduos.

Nas palavras da lei: “podem ser considerados ‘subprodutos e não 
resíduos’ quaisquer substâncias ou objectos resultantes de um processo 
produtivo, cujo principal objectivo não seja a sua produção, quando verificadas as 
seguintes condições59:

a) Existir a certeza de posterior utilização da substância ou 
objecto;

b) A substância ou objecto poder ser utilizado directamente, 
sem qualquer outro processamento que não seja o da prática 
industrial normal;

c) A produção da substância ou objecto ser parte integrante de 
um processo produtivo; e

d) A substância ou objecto cumprir os requisitos relevantes 
como produto em matéria ambiental e de protecção da saúde 
e não acarretar impactes globalmente adversos do ponto de 
vista ambiental ou da saúde humana, face à posterior utilização 
específica.

A própria União Europeia já aprovou regulamentos atribuindo a categoria 
de subprodutos a dois tipos de substâncias: sucata de ferro e aço60 e casco de 
vidro61.

Quanto aos mutualismos industriais, o exemplo é o Mercado Organizado 
de Resíduos (MOR)62. Depois de algumas iniciativas particulares mal sucedidas 
de criação de bolsas de resíduos ainda na década de 90, a nova Lei dos resíduos 
criou o enquadramento legal das plataformas electrónicas que permitem fomentar 
o encontro virtual entre a oferta e a procura, garantindo assim a valorização 
de resíduos que, de outra forma, seriam provavelmente eliminados. O novo 
MOR é um sistema de negociação para as transacções de tipos diversos de 
resíduos, “garantindo a sua alocação racional, eliminando custos de transacção, 
estimulando o seu reaproveitamento e reciclagem, diminuindo a procura de 
matérias-primas primárias e contribuindo para a modernização tecnológica dos 

58  Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 
2008.
59  Artigo 44-A do Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho.
60  Regulamento 333/2011 de 31 de março de 2011.
61  Regulamento 1179/2012 de 10 de dezembro de 2012.
62  http://www.moronline.pt/.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:PT:NOT
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respectivos produtores”63. Preocupação da lei é que o mercado organizado 
de resíduos funcione “em condições que garantam o acesso igualitário ao 
mercado, a transparência, universalidade e rigor da informação que nele circula 
e a segurança nas transacções realizadas, bem como o respeito das normas 
destinadas à protecção do ambiente e da saúde pública”64.

4. POR QUE É QUE OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS NÃO ESTÃO A CHEGAR 
AOS ATERROS?

Tal como no caso dos resíduos industriais, também nos resíduos 
domésticos a redução da produção de resíduos pode ser explicada pela crise 
económica, pela austeridade imposta aos cidadãos e pela consequente redução 
absoluta dos níveis de consumo e alteração de padrões de consumo, reforçando-
se, por exemplo, a importância dos serviços de reparação (de sapatos, roupa, 
electrodomésticos), dos mercados de segunda mão, da troca direta e da 
economia social65.

Mas, mais uma vez, existem outras explicações menos simplistas para 
o fenómeno, até porque há indicadores aparentemente contraditórios, como por 
exemplo o aumento da produção de resíduos de embalagem66:

63  Artigo 62 da Lei dos resíduos.
64  Artigo 63 da Lei dos resíduos.
65  A crise tem dado origem a outros fenómenos sociais mais perniciosos como os furtos 
de metais não preciosos, levando até à criação de legislação específica para fiscalização da 
actividade de gestão de resíduos com vista ao combate dessa criminalidade. Veja-se a Lei n.º 
54/2012 de 6 de Setembro, que define os meios de prevenção e combate ao furto e de recetação 
de metais não preciosos com valor comercial. Deste modo, para garantir o controlo da actividade 
de gestão de resíduos, o artigo 3º determina que “os operadores em cujas instalações se procede 
ao armazenamento, tratamento ou valorização de metais não preciosos são obrigados a manter 
registo, a efectuar diariamente, em suporte de papel ou informático, neste caso no âmbito das 
plataformas eletrónicas da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA), que contém os seguintes 
elementos referentes a resíduos rececionados ou adquiridos:
a) A proveniência desse material, incluindo a identificação do produtor ou detentor dos resíduos, 
cujas cópias do documento oficial de identificação e do cartão de contribuinte devem ser 
guardadas, a morada do produtor ou detentor, a identificação do transportador, a origem declarada 
e o dia e hora da receção;
b) A descrição do material rececionado ou adquirido, designadamente a quantidade, tipologia, 
características e valor;
c) O destino dos resíduos e a identificação do transportador e do comprador;
d) Os meios de pagamento utilizados nas transações em causa, incluindo a identificação do 
número de cheque e ou do número da transferência bancária”.
66 Dados da Agência Portuguesa do Ambiente: (http://www.apambiente.pt/index.php
?ref=16&subref=84&sub2ref=933&sub3ref=936). O fenómeno do aumento dos resíduos 
de embalagem está relacionado com as alterações no padrão de consumo. Com a crescente 
urbanização, aumenta o consumo de produtos transformados e diminui o consumo de produtos 
a granel, nomeadamente géneros alimentares.
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Vamos avançar quatro possíveis razões explicativas do fenómeno da 
redução da produção de resíduos domésticos e consequente redução dos 
resíduos deste tipo, depositados em aterro.

Em primeiro lugar, a maior consciência cívica dos cidadãos, que começam 
finalmente a reagir às campanhas ecológicas67 destinadas a promover a deposição 
seletiva de resíduos e têm separado com sucesso as fracções do vidro, papel e 
cartão e embalagens. Verificamos, com dados do Instituto Nacional de Estatística68, 
que entre 2004 e 2004, a deposição selectiva de resíduos mais do que duplicou, 
sendo o aumento uma tendência firme, confirmada pelas estatísticas, para todas 
as fracções de resíduos: vidros, papel e cartão, embalagens, biodegradáveis e 
outros.

67  Vejam-se as campanhas da Sociedade Ponto Verde (SPV), a entidade gestora de resíduos 
de embalagem no sistema integrado, que consiste no pagamento, pelos embaladores, de 
uma taxa à SPV , destinada a incentiva a deposição selectiva e a reciclagem dos materiais de 
embalagem. Algumas das bem-sucedidas campanhas transmitidas pela televisão tornaram-se 
emblemáticas da publicidade ecológica institucional. Os mais mediáticos anúncios publicitários 
estão disponíveis no portal da SPV: http://www.pontoverde.pt/campanhas.php?idTipoCampanha
=1&anoCampanha=0.
68  Dados disponíveis na publicação do Instituto Nacional de Estatística (INE) “O 
Sector dos resíduos em Portugal - 2005 – 2009”, publicada em 2010 e disponível em 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_
boui=91317867&DESTAQUESmodo=2.
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Verifica-se assim o cumprimento do designado princípio da 
responsabilidade do cidadão, assim expresso na Lei dos resíduos: “os cidadãos 
contribuem para a prossecução dos princípios e objectivos referidos nos artigos 
anteriores, adoptando comportamentos de carácter preventivo em matéria de 
produção de resíduos, bem como práticas que facilitem a respectiva reutilização 
e valorização69”.

Apesar de ainda estarmos longe dos países do norte da Europa70 (como se 
pode ver na figura 7), com taxas de valorização de resíduos muito mais elevadas, 
os dados dos últimos anos demonstram uma sensível evolução.

69  Artigo 8 da Lei dos resíduos.
70  Dados incluídos na já citada publicação do INE.
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 Em segundo lugar, a existência de planos de prevenção de resíduos 
sólidos urbanos, como o aprovado em 2010, para vigorar até 2016, e que elenca 
os tipos de acções, instrumentos e entidades responsabilidades pela prevenção 
de resíduos urbanos71. Depois dos planos de eliminação de resíduos, dos planos 
de gestão de todos os tipos de resíduos e dos planos de prevenção de resíduos 
industriais, a última geração de planos para o sector dos resíduos são os planos 
de prevenção de resíduos urbanos. Apesar de ainda ser relativamente cedo para 
apresentar resultados conclusivos, acreditamos que as medidas de prevenção 
propostas, pela sua variedade e abrangência, acabarão por produzir, a médio ou 
longo prazo, os efeitos desejados.

 Em terceiro lugar, a modernização dos sistemas de tratamento de 
resíduos sólidos, que permitiu que os aterros deixassem de ser meros vazadouros 
controlados de resíduos e se transformassem em avançadas unidades industriais, 
onde é efetuada a triagem e o tratamento mecânico-biológico de resíduos. O 
objectivo é a separação dos resíduos urbanos por fluxos diferenciados, de modo 
a maximizar a recuperação de materiais recicláveis e valorizáveis72. A estratégia 
de recuperação de resíduos valorizáveis em aterros passa pela afirmação de que 
todos “os resíduos potencialmente valorizáveis encaminhados para aterro ou aí 
depositados podem ser recuperados para efeitos de valorização” 73.

Assim, a partir de resíduos indiferenciados, e com sofisticados sistemas 
de seleção e separação de resíduos (crivagem, separação balística, electroímanes 

71  Despacho Ministerial n.º 3227/2010, de 22 de fevereiro de 2010, do qual incluímos 
excertos no Anexo I.
72  Veja-se o caso do Sistema Multimunicipal de Tratamento e Valorização de Resíduos 
Sólidos Urbanos do Litoral Centro (http://ersuc.pt/www/). 
73  Artigo 9 da Lei dos resíduos.
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e separadores óticos por infra vermelhos) complementados por separação 
manual, permitem separar frações com valor económico (metais ferrosos e não 
ferrosos, como o alumínio, papel e cartão, plásticos, vidro e ecal74). Todos estes 
materiais recicláveis são encaminhados para a indústria recicladora permitindo a 
sua transformação em matérias-primas secundárias.

A fracção orgânica é preparada, depurada, afinada e transformada em 
suspensão aquosa, submetida a tratamento biológico (digestão anaeróbia, a pré 
compostagem em túneis fechados, a compostagem em meseta e a afinação 
final), a partir do qual se obtém o composto com propriedades adequadas ao 
enriquecimento orgânico do solo.

Deste processo resulta igualmente a produção de energia eléctrica em 
centrais termoeléctricas que funcionam a partir do biogás e combustível derivado 
de resíduos (cdr) susceptível de ser utilizado directamente, como fonte de 
energia, em fornos industriais, em alternativa aos combustíveis fósseis75.

Depois de todos os tratamentos, só o refugo é encaminhado para o 
aterro sanitário de apoio.

Finalmente, consideraremos uma última razão para a redução do afluxo 
de resíduos urbanos aos aterros que, embora não seja quantitativamente 
significativa, é simbolicamente muito importante. Remade in Portugal é um 
evento anual, consistindo numa mostra de peças de design nacional, feita a partir 
de resíduos e onde a criatividade humana confere valor à matéria sem valor, 
transformando-a em arte76.

6. CONCLUSÃO

Concluímos assim que a tendência actual em Portugal, é no sentido de 
uma redução não desprezível do afluxo de resíduos a aterro. É certo que esta 
é uma tendência impulsionada por factores vários, alguns deles externos às 
políticas ambientais. Mas não devemos menosprezar os esforços legislativos que 
se traduziram num enquadramento legal tendencialmente completo e que tem 
vindo a produzir algum efeito propulsor de uma mudança de comportamentos 
cívicos e empresariais.

Em matéria de resíduos, a correcção da rota, rumo ao desenvolvimento 
sustentável, é uma realidade mais visível do que em muitos outros sectores.

74 Termo técnico para embalagens de cartão para alimentos líquidos.
75 Para resíduos perigosos, são os centros Integrados de recuperação, valorização e 
eliminação de resíduos (CIRVER) que realizam “operações de preparação de combustíveis 
alternativos a partir de resíduos perigosos para posterior valorização energética em instalações 
de incineração ou co-incineração, podendo ainda essas operações de tratamento, desde que 
exclusivamente físicas, ser realizadas noutras instalações devidamente licenciadas (…)” (artigo 
22 da Lei dos resíduos).
76 http://www.remadeinportugal.pt/default/apresentacao. Inserimos no anexo II alguns 
exemplos de peças apresentadas durante as exposições Remade in Portugal.
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Mesmo assim, para já, a visão de uma economia circular, de uma 
sociedade frugal, de um ambiente equilibrado e de uma natureza em expansão, 
não é mais do que uma miragem.

Cabe, a cada um de nós, contribuir com um grão de areia. No final, 
termos feito uma praia.

1. ANEXO I - PLANO DE PREVENÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS 2010-2016

Exemplos de acções e de instrumentos de prevenção de resíduos sólidos 
urbanos77

77  Despacho n.º 3227/2010, de 22 de Fevereiro de 2010.
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2.

3.ANEXO II - REMADE IN PORTUGAL 2007-2013

http://www.remadeinportugal.pt/default/eventos/ver/ano/2013/id/52

1.ANEXO II - REMADE IN PORTUGAL 2007-2013
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http://www.remadeinportugal.pt/default/eventos/ver/ano/2012/id/51
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http://www.remadeinportugal.pt/default/eventos/ver/ano/2011/id/49

http://www.remadeinportugal.pt/default/eventos/ver/ano/2010/id/45
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http://www.remadeinportugal.pt/default/eventos/ver/ano/2010/id/36

http://www.remadeinportugal.pt/default/eventos/ver/ano/2010/id/38

http://www.remadeinportugal.pt/default/eventos/ver/ano/2010/id/36
http://www.remadeinportugal.pt/default/eventos/ver/ano/2010/id/38
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http://www.remadeinportugal.pt/default/eventos/ver/ano/2009/id/33

http://www.remadeinportugal.pt/default/eventos/ver/ano/2008/id/14
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3. SOCIEDADE DE CONSUMO E SOCIEDADE DE 
RISCO: OS RESÍDUOS ESPECIAIS PÓS-CONSUMO E A 
MULTIPLICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

DANIELLE DE ANDRADE MOREIRA
Doutora e Mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ).  Professora de Direito Ambiental da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC-Rio).  Coordenadora do Setor de Direito Ambiental 
do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA-Jur) da PUC-Rio.  

Coordenadora Acadêmica do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (nível 
especialização) em Direito Ambiental da PUC-Rio e do Curso de Extensão em 
Introdução ao Direito Ambiental Brasileiro da PUC-Rio.  Professora da Escola 

Superior de Advocacia da OAB-RJ.  Membro da Comissão de Direito Ambiental 
da OAB-RJ.  Sócia-fundadora e coordenadora acadêmica da Associação dos 

Professores de Direito Ambiental do Brasil (APRODAB).  Diretora do Instituto 
“O Direito por um Planeta Verde”. Ex-assessora jurídica do Fundo Brasileiro 

para a Biodiversidade (FUNBIO), da Fundação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente (FEEMA, atual INEA) e da Fundação Instituto Estadual e Florestas do 

Rio de Janeiro (IEF/RJ, atual INEA).

INTRODUÇÃO

Em 1950, o mundo tinha cerca de 2,5 bilhões de habitantes.  Em 1999, 
a marca de 6 bilhões foi atingida.78  Em 2005, éramos aproximadamente 6,5 
bilhões.  Estima-se que, em meados de 2013, sejamos cerca de 7,2 bilhões e, em 
2025, 8,1 bilhões.  Em 2050, devemos ser 9,6 bilhões de pessoas habitando o 
Planeta Terra,79 consumindo seus recursos naturais e produzindo resíduos.

Por sua obviedade, não são necessários maiores comentários sobre a 
pressão que o aumento – vertiginoso –80 da população global exerceu e ainda 

78  No ano de 1804, a população mundial era de 1 bilhão.  123 anos depois, em 1927, atingiu 
2 bilhões.  Em seguida, foram necessários apenas 72 anos para que este número triplicasse.  
(UNITED NATIONS. The World at Six Billion. 1999. Disponível em <http://www.un.org/esa/
population/publications/sixbillion/sixbillion.htm>  Acesso em 15/08/08).
79  UNITED NATIONS. World Population Prospects: The 2012 Revision, Key Findings and 
Advance Tables. New York, 2013, p. 1. Disponível em <http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/
pdf/WPP2012_%20KEY%20FINDINGS.pdf#page=1&zoom=auto,0,792>  Acesso em 09/07/2013.
80  De acordo com as projeções das Nações Unidas, as taxas anuais de crescimento 
populacional tendem a diminuir ao longo do século XXI.  Ainda assim, estima-se que a população 
mundial alcançará os 9,6 bilhões em 2050 e os 10,9 bilhões em 2100.  É o que se lê no documento 
“World Population Prospects: The 2012 Revision, Key Findings and Advance Tables”, publicado 

http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbillion.htm
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exerce sobre a quantidade e a qualidade dos bens ambientais e seu equilíbrio 
dinâmico.  A quantidade de pessoas “consumidoras” de recursos naturais e 
geradoras de resíduos, juntamente com os padrões de consumo que imperam 
na sociedade contemporânea,81 são fatores intrinsecamente ligados aos níveis de 
degradação ambiental hoje suportados pela humanidade e à dificuldade inerente 
à sua reversão – ou, ao menos, atenuação.82

Da mesma forma, não há mais dúvida quanto à influência exercida também 
pelo progresso tecnológico neste cenário.  Juntamente com os benefícios 
decorrentes dos avanços científicos – identificados na melhoria da qualidade de 
vida em vários dos seus aspectos –,83 identificam-se malefícios,84 caracterizados 

em 2013: “Future population growth is highly dependent on the path that future fertility will take. 
In the medium variant, global fertility declines from 2.53 children per woman in 2005-2010 to 2.24 
children per woman in 2045-2050 and 1.99 children per woman in 2095-2100. If fertility were to 
remain, on average, half a child above the levels projected in the medium variant, world population 
would reach 10.9 billion by 2050 and 16.6 billion by 2100. A fertility path half a child below the 
medium variant would lead to a population of 8.3 billion by mid-century and 6.8 billion by the end 
of the century. Consequently, population growth until 2050 is almost inevitable even if the decline 
of fertility accelerates”.  (UNITED NATIONS. World Population Prospects: The 2012 Revision, 
Key Findings and Advance Tables. New York, 2013. Disponível em <http://esa.un.org/unpd/
wpp/Documentation/pdf/WPP2012_%20KEY%20FINDINGS.pdf#page=1&zoom=auto,0,792>  
Acesso em 09/07/2013).
81  Sobre o incremento nos padrões de consumo, Guilherme José Purvin de FiGueiredo 
apresenta os seguintes dados: “É sabido que, no ano de 1901, o Planeta Terra contava com uma 
população de um bilhão e quinhentos milhões de habitantes.  Ao final do século XX, a população 
mundial havia simplesmente quadruplicado.  O PIB global, por seu turno, passou de setecentos 
bilhões de dólares em 1901 para vinte e dois trilhões de dólares no ano de 1995, isto é, houve uma 
multiplicação da produção de riquezas da ordem de trinta e sete vezes.  Ainda que, desse total, 
seja deduzido o PIB relacionado exclusivamente à prestação de serviços, não há como negar 
que, decorrido um século, o volume de bens materiais apropriados pela humanidade cresceu 
de forma completamente desarrazoada”.  (FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Resíduos 
sólidos: ponto final da insustentabilidade econômica. In Revista de Direitos Difusos. V. 13: 1.717 
– 1.731.  São Paulo: ADCOAS e IBAP, 2002, p. 1.721).
82  “Population is always a factor in waste and pollution, along with consumption and 
technology.  The level of production of wastes or pollutants is the product of the number of 
people, the amount each person consumes, and the amount of waste created for each unit of 
consumption in the whole process from production and packaging to the consumer and his or her 
dustbin or sewage outlet”.  (AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. 
Atlas of Population & Environment. 2000. Disponível em <http://atlas.aaas.org/>  Acesso em 
15/08/08).
83  Quantos não são os avanços tecnológicos e científicos que podem ser identificados 
nos mais diversos aspectos da vida humana, tais como nas áreas da medicina, alimentação, 
comunicação, mídia, transporte, habitação etc.?
84  Não se pretende aqui “satanizar” o desenvolvimento tecnológico.  Sabe-se que os 
benefícios por ele produzidos são importantíssimos e, inclusive, podem ser extremamente úteis 
para a própria redução da geração de resíduos.  Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer 
que os avanços tecnológicos vêm frequentemente acompanhados também de consequências 
adversas.  Estas são as que levaram à construção da ideia da sociedade de risco e que, em boa 
medida, estão relacionadas ao tema proposto neste trabalho.
Para solanGe Teles da silva, “[s]e o progresso da ciência, da tecnologia e da inovação promove 
a prosperidade e cria condições para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos em 
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pelos riscos tecnológicos que passam a ser suportados pela humanidade, dentre 
eles os relacionados à produção de resíduos de cada vez mais difícil absorção 
pela natureza.85

Sendo assim, pode-se partir da premissa de que a dimensão das 
atividades humanas e seus impactos ambientais – no que se referem à geração 
de resíduos – contam com a influência conjunta de três fatores: (i) o crescimento 
populacional; (ii) os níveis de consumo per capita; e (iii) os impactos ambientais 
decorrentes da adoção das novas tecnologias – tanto em razão do uso de bens 
ambientais, quanto pelo descarte no meio ambiente de substâncias de maior 
complexidade de composição.86

Neste sentido, as questões que aqui sobressaem são as relacionadas às 
consequências (i) do aumento populacional e, principalmente, da “imposição” da 

sociedade, também é possível afirmar que esse mesmo progresso implica riscos e algumas de 
suas aplicações podem trazer consequências irreversíveis à vida no planeta”.  (SILVA, Solange 
Teles da. Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: avanços e desafios. 
In Revista de Direito Ambiental. N. 48: 225 – 245. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 
239).  Para a mesma autora, “[s]e, por um lado, as inovações tecnológicas do século XXI podem 
ser responsáveis por importantes progressos na solução de problemas ambientais, como por 
exemplo, o controle de processos industriais e maior eficiência dos sistemas de observação 
gerados pelas tecnologias de informação, o tratamento de resíduos ou a restauração de meios 
degradados através da biotecnologia, a produção de energia e o tratamento de poluição do ar, da 
água e dos solos realizados pelas novas tecnologias, enfim o desenvolvimento da manipulação 
de recursos genéticos (SILVA, 2005).  Por outro lado, não é possível negar que essas novas 
tecnologias também ocasionam o aparecimento de novos riscos (riscos futuros e que estão 
intrinsecamente ligados) [...]”.  (SILVA, Solange Teles da. Efetividade do Direito Ambiental 
face às Inovações Tecnológicas do Século XXI.  Disponível em <http://www.anppas.org.br/
encontro_anual/encontro3/arquivos/TA455-10032006-082344.DOC>  Acesso em 26/09/08).
85  Em 2003, já se destacou que “[a] princípio, as atividades humanas não afetavam em muito 
a harmonia da natureza.  Ocorre que, com o avanço da ciência e da tecnologia, conjuntamente 
com o desenvolvimento econômico e social, o poder de interferência do homem sobre a natureza 
foi sendo ampliado, intensificando-se os impactos das atividades humanas na dinâmica ambiental.  
Os recursos oferecidos pela natureza passaram a ser utilizados cada vez em maiores proporções, 
sem que houvesse qualquer preocupação com seu possível esgotamento.  Não se vislumbrava a 
possibilidade de os recursos naturais não serem inesgotáveis e, ao mesmo tempo, começavam 
a ser produzidas substâncias resistentes à absorção natural.  A degradação ambiental surge, 
portanto, como um problema decorrente do desenvolvimento acelerado e despreocupado 
com suas consequências a longo termo.  E a conscientização para com a preservação do meio 
ambiente começa a se apresentar somente depois que as consequências negativas da expressiva 
degradação da natureza começam a ser efetivamente sentidas, ou seja, depois que muito já havia 
sido destruído”.  (MOREIRA, Danielle de Andrade. Dano ambiental extrapatrimonial. 2003. 
Dissertação (Mestrado em Direito da Cidade) – Faculdade de Direito, Programa de Pós-graduação 
em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003).
86  “The scale of our activities depends on our population numbers, our consumption and 
the resource or pollution impact of our technologies – and all three of these factors are still 
on the increase”  (AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. Atlas of 
Population & Environment, p. 6).
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cultura do consumo,87 e (ii) da “evolução qualitativa”88 dos resíduos na sociedade 
de risco,89 em especial com relação à geração dos resíduos especiais pós-
consumo.90  São estes os assuntos que permearão a análise que será feita a 
seguir, de forma a permitir uma melhor compreensão das principais características 
da interseção entre a sociedade de consumo e a sociedade de risco, quanto à 
multiplicação dos danos ambientais, ainda que potenciais (riscos) ou futuros e 
certos, relativos aos resíduos especiais pós-consumo.

1. SOCIEDADE DE CONSUMO E RISCOS AMBIENTAIS

“Efetivamente, a capacidade de regeneração da Terra não pode mais 
adaptar-se à demanda – as pessoas estão transformando recursos em resíduos 
mais rapidamente do que a natureza é capaz de transformar resíduos de volta em 

87  Interessante notar os dados disponíveis no Atlas of Population & Environment: “The 
human demand for resources at any given level of technology is always the result of population 
multiplied by consumption, and in many fields consumption has grown more rapidly than 
population.  Between 1980 and 1996, for example, the number of cars in the world increased 
from 320 million to 496 million, an annual growth rate of 2.8 percent.  Of this, the growth in car 
ownership per person accounted for 43 percent and population growth for 57 percent.  Over this 
same period the number of television sets in the world grew from 561 million to 1.361 billion – an 
average of 5.7 percent per year.  Of this, the increase in television ownership levels accounted 
for 70 percent, and population growth for only 30 percent.
As population growth is slowing, consumption growth is emerging as the dominant factor 
increasing our pressure on the environment.  Currently, world population is rising at around 1.2 
percent per year.  Between 1965 and 1997, average world income per person grew at an average 
1.4 percent a year. If economic growth continues this long-term trend, then consumption growth 
is already a larger factor than population growth in our rising demand. (AMERICAN ASSOCIATION 
FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. Atlas of Population & Environment, p. 19 e 20).
88  Sobre as características e consequências da “evolução qualitativa” dos resíduos, Paulo 
JorGe moraes FiGueiredo adverte que “[a] crescente geração de resíduos com alto potencial de 
risco ao ambiente natural, com uma estabilidade cada vez maior, implica na manutenção de sua 
integridade e, portanto, seu potencial de degradação ambiental por períodos de tempo cada vez 
maiores.  Como exemplos clássicos desses resíduos, poderiam ser mencionados os plásticos e 
os rejeitos oriundos das tecnologias nucleares, tendo os primeiros como características principais 
a neutralidade e estabilidade, e os últimos o alto risco à saúde e ao meio ambiente, e períodos 
para neutralização compatíveis a períodos geológicos do planeta”.  (FIGUEIREDO, Paulo Jorge 
Moraes. A sociedade do lixo: os resíduos, a questão energética e a crise ambiental. Piracicaba: 
Editora Unimep, 1995, p. 59).
89  Paulo aFFonso leme machado observa que “[o] volume dos resíduos sólidos está crescendo 
com o incremento do consumo e com a maior venda dos produtos.  Destarte, a toxicidade dos 
resíduos sólidos está aumentando com o maior uso de produtos químicos, pesticidas, e com 
o advento da energia atômica.  Seus problemas estão sendo ampliados pelo crescimento da 
concentração das populações urbanas e pela diminuição ou encarecimento das áreas destinadas 
a aterros sanitários”.  (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16a ed. 
rev., atual. e amp. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 563).
90  Chama-se, aqui, de resíduos especiais pós-consumo aqueles que, em razão do volume 
em que são produzidos e/ou de suas propriedades intrínsecas, exigem sistemas especiais de 
acondicionamento, coleta, transporte, destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente.  
Trata-se dos produtos e das embalagens que, após o encerramento de sua vida útil, por suas 
características e/ou volume, necessitam de recolhimento e destinação específica.
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recursos”.91  Esta constatação, encontrada no Living Planet Report 2006, do WWF 
(World Wildlife Fund), dá conta, em poucas palavras, da gravidade e magnitude 
dessa que é uma das principais facetas da crise ambiental92 hoje experimentada 
pela humanidade.

O problema da geração e destinação de resíduos – juntamente com 
a pressão desmedida sobre recursos naturais – talvez seja a mais grave das 
consequências ambientais adversas produzidas pela sociedade de consumo.  
Quando se associa, de forma simplificada e absoluta, o consumo à qualidade 
de vida – sendo o consumo reconhecido como um dos valores compartilhados 
pela sociedade contemporânea –93 torna-se difícil a tarefa de identificar o que 
seria considerado consumo necessário para garantia do bem-estar.  A associação 
imediata da noção de “progresso” e de “desenvolvimento” com o aumento dos 
níveis de consumo dificulta – e ao mesmo tempo impõe – a inserção da variável 
ambiental no processo produtivo e também no processo de consumo.94  Diz-

91  Tradução livre. No original: “Effectively, the Earth’s regenerative capacity can no longer 
keep up with demand – people are turning resources into waste faster than nature can turn waste 
back into resources”.  (WWF. Living Planet Report 2006. Disponível em <http://assets.panda.
org/downloads/living_planet_report.pdf>  Acesso em 15/08/08).
92  É importante lembrar que, como destaca ronaldo couTinho, “a chamada crise ambiental 
em escala planetária não decorre de nenhuma incontrolável vocação dos homens no sentido da 
depredação da natureza e nem se estruturou de forma independente das leis econômicas que 
organizam as relações de produção sob o capitalismo”.  (COUTINHO, Ronaldo. Direito Ambiental 
das Cidades: questões teórico-metodológicas. In COUTINHO, Ronaldo e ROCCO, Rogério (orgs.). 
O direito ambiental das cidades. Rio de Janeiro: DP&A, 2004, p. 30).
Em verdade, “é impossível entender a crise ambiental sem partir da compreensão da dinâmica 
econômica da sociedade capitalista.  Por isso, também, resultam fúteis as críticas à produção 
ilimitada que não encaram, ao mesmo tempo, as críticas à organização capitalista da sociedade 
humana”.  (FOLADORI, Guilhermo. O capitalismo e a crise ambiental. In Outubro – Revista do 
Instituto de Estudos Socialistas. N. 5: 116 – 125. São Paulo: Instituto de Estudos Socialistas, 
2001, p. 124).
Entretanto, não se pode deixar de observar que sociedades que viveram o “socialismo real” – 
como as do Leste europeu – tampouco se viram livres da “crise ambiental”, de resto gravíssima 
também nesses países.  Ainda assim, não se pode ignorar que, nesses casos, a degradação 
ambiental não decorreu de nenhuma lógica intrínseca ao modo de produção das sociedades 
socialistas.  Ao contrário, são as sociedades capitalistas as que, em busca do lucro – e não da 
satisfação das necessidades –, tendem à produção ilimitada.  Nas palavras de Eric J. Hobsbawm, 
“a prática socialista, especificamente no Leste europeu, produziu poluição maciça, mas o 
capitalismo, diferentemente do socialismo, compromete-se pela sua natureza ao crescimento 
sem limites”.  (HOBSBAWM, Eric J. “Renascendo das cinzas” In BLACKBURN, Robin (Org.). 
Depois da Queda: o fracasso do comunismo e o futuro do socialismo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1992, p. 266.  Apud COUTINHO, Ronaldo. Direito Ambiental e Capitalismo (Introdução à 
Crítica do Ecologismo Jurídico). In Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. N. 2: 397 – 416. Rio de Janeiro: UERJ / Renovar, 1994, p. 397).
93  Paulo JorGe moraes FiGueiredo assinala que “alguns valores são comuns às várias 
concepções de sociedades e interferem decisivamente no agravamento da questão ambiental.  
É o caso, precisamente, da associação do consumo à qualidade de vida”.  (FIGUEIREDO, Paulo 
Jorge Moraes. A sociedade do lixo, p. 34).
94  Criticando as noções de “progresso” e “desenvolvimento”, Paulo JorGe moraes FiGueiredo 
observa que “[e]m geral, esta discussão é substituída pela associação de desenvolvimento 
com crescimento do consumo, quando na realidade, longe de ser um indicador de bem-estar, 
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se com isso que a constatação de que o consumo é necessário à garantia de 
condições dignas de vida deve, necessariamente, ser acompanhada da análise 
do que seriam padrões de consumo sustentáveis, além da equanimidade de sua 
distribuição demográfica e social.

Por essa razão, o elemento “crescimento populacional” não pode deixar 
de ser analisado sob a ótica do consumo per capita.  Mais do que o aumento do 
número de habitantes no Planeta Terra, importa reconhecer a insustentabilidade 
do aumento dos níveis de consumo per capita.95  Esta preocupação teve origem 
no Terceiro Relatório do Clube de Roma96 e se encontra destacada em uma série 
de relatórios das Nações Unidas, a exemplo dos relatórios sobre o estado da 
população mundial desenvolvidos pelo Fundo de População das Nações Unidas.97

Sabe-se, portanto, que, embora haja um decréscimo das taxas de 
crescimento populacional – o que ainda não tem impedido que a população 
continue crescendo –, os níveis de consumo e o número de consumidores 
têm sofrido significativos incrementos nas últimas décadas.  Em 2001, o 
Fundo de População das Nações Unidas assinalou que “na década passada nós 
aprendemos mais sobre o aprofundamento da pegada ecológica resultante do 
crescimento do número de pessoas, da mudança nas distribuições populacionais 
e dos insustentáveis padrões de consumo e produção”.98  No relatório de 2004, 

a intensidade de consumo reflete apenas o estilo de vida adotado por algumas sociedades, em 
especial as ocidentais, arrastando em seu bojo graves conflitos gerados pelas desigualdades 
com que os recursos naturais são ‘consumidos’ entre os diversos grupos sociais, tanto no âmbito 
internacional quanto no interno nacional”.  (FIGUEIREDO, Paulo Jorge Moraes. A sociedade do 
lixo, p. 42).
A crítica em questão aplica-se, atualmente, também às sociedades do oriente em franca expansão 
econômica, com todos os efeitos – inclusive ambientais – que daí advêm.  Países como Japão e 
China são, hoje, consumidores vorazes de bens de consumo, especialmente os do mercado de 
luxo.
95  Não se pretende, aqui, deixar de lado o fato – desejável e saudável, em certa medida 
– da inclusão na “rede de consumo” de contingentes populacionais que, antes, por razões de 
ordem econômica, social ou política, estavam alijados do mercado consumidor.  Excessos e o 
culto ao desmedido e ao supérfluo é que são condenáveis. 
96  O primeiro relatório do Clube de Roma, chamado de “Limites do Crescimento”, publicado 
em 1971, já demonstrava a preocupação dos cientistas com os impactos do crescimento 
populacional nos níveis de poluição e no processo de esgotamento dos recursos ambientais.  
Em seu terceiro relatório, “Para uma Nova Ordem Internacional”, o Clube de Roma introduziu 
a variável social em sua análise, tendo chegado a conclusões levando em consideração as 
diferenças entre países industrializados e países em desenvolvimento.  (LEMOS, Haroldo Mattos 
de. Desenvolvimento Sustentável. Série Meio Ambiente em Debate 3. Brasília: Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 1996. Disponível em 
<http://ibama2.ibama.gov.br/cnia2/download/publicacoes/t0104.pdf>  Acesso em 16/08/08).
97  Veja-se, por exemplo, os relatórios “State of World Population” dos anos de 2001 
(“Footprints and Milestones: Population and Environmental Change), 2004 (The Cairo Consensus 
at Ten: Population, Reproductive Health and the Global Effort to End Poverty), 2007 (Unleashing 
the Potential of Urban Growth) e 2011 (“People and possibilities in a world of 7 billion”), disponíveis 
em <http://www.unfpa.org/swp/>  Acesso em 16/08/08 e 18/07/13.
98  Tradução livre.  No original: “[i]n the past decade we have learned more about the 
deepening ecological footprint resulting from the growth of human numbers, changing population 
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partiu-se da mesma premissa, de que “o estresse ambiental está se acentuando 
devido a ambos ‘padrões de consumo e produção insustentáveis’ (incluindo o 
alto consumo de recursos em países ricos e entre os grupos mais afortunados de 
todos os países) e fatores demográficos como o rápido crescimento populacional, 
a distribuição da população e a migração”.99

Assim, uma das questões centrais que se colocam atualmente – e que 
tem influência direta na geração de resíduos – é o constante aumento das taxas 
de consumo per capita.100  E este aumento não é acidental, mas desejado e 
provocado no âmbito da chamada sociedade de consumo.

Este fato leva à análise do que seria considerado “necessário” ao bem-
estar – o que depende necessariamente do contexto cultural no tempo e no 
espaço.101  crisTiane derani lembra que a satisfação individual de necessidades 

distributions and unsustainable consumption and production patterns”.  (UNITED NATIONS 
POPULATION FUND (UNFPA). State of World Population 2001: Footprints and Milestones: 
Population and Environmental Change. Disponível em <http://www.unfpa.org/swp/2001/docs/
swp2001eng.pdf>  Acesso em 16/08/08).
Neste mesmo relatório, chama-se atenção para o abismo existente entre países industrializados 
e aqueles em desenvolvimento no que tange ao consumo per capita e as consequências que 
este fato representa para o meio ambiente:
“A huge ‘consumption gap’ exists between industrialized and developing countries.  The world’s 
richest countries, with 20 per cent of global population, account for 86 per cent of total private 
consumption, whereas the poorest 20 per cent of the world’s people account for just 1.3 per cent.
A child born today in an industrialized country will add more to consumption and pollution over his 
or her lifetime than 30 to 50 children born in developing countries.  The ecological ‘footprint’ of the 
more affluent is far deeper than that of the poor and, in many cases, exceeds the regenerative 
capacity of the earth”.
99  Tradução livre.  No original: “[e]nvironmental stress is increasing, due to both ‘unsustainable 
consumption and production patterns’ (including high resource consumption in wealthy countries 
and among better-off groups in all countries) and demographic factors such as rapid population 
growth, population distribution and migration”.  (UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA). 
State of World Population 2004: The Cairo Consensus at Ten: Population, Reproductive Health 
and the Global Effort to End Poverty. Disponível em <http://www.unfpa.org/swp/2004/pdf/en_
swp04.pdf>  Acesso em 16/08/08).
100  A este respeito, anota Peter Dauvergne o seguinte “For more than 50 years now, per 
capita consumption of natural resources such as wood, fish, and water has been rising much 
faster than population growth.  The rapid growth in consumption over this time is seen in many 
statistics.  For example, private consumption expenditures (the amount households spend on 
goods and services) increased more than fourfold from 1960 to 2000, even though the global 
population only doubled during this period.  The future will bring even higher per capita rates 
of consumption as the developing countries world pursues the lifestyles of North America and 
Europe.  It has much ground to cover: North America and Europe, with less than 12 percent of the 
world’s population, account for over 60 percent of total private consumption expenditures.  China 
is in hot pursuit, however, with consumption rising in just about every sector”.  (DAUVERGNE, 
Peter. The shadows of consumption: consequences for the global environment. Cambridge, 
MA: MIT Press Books, 2008, p. 4 e 5).
101  Fala-se aqui em “necessidades” diferentes das necessidades que decorrem do processo 
biológico.  A este respeito observa elmar alTvaTer o seguinte: “Que os homens sentem fome 
quando não se alimentam durante um período longo, isto é uma lei da natureza.  O modo de 
saciarem sua fome tem a ver com convenções sociais, é condicionado culturalmente e, além 

http://www.unfpa.org/swp/2001/docs/swp2001eng.pdf
http://www.unfpa.org/swp/2001/docs/swp2001eng.pdf
http://www.unfpa.org/swp/2004/pdf/en_swp04.pdf
http://www.unfpa.org/swp/2004/pdf/en_swp04.pdf
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materiais é o que corresponde à noção de bem-estar na economia clássica.  E, 
para cumprir este fim, deve-se diminuir o custo da produção, de forma a garantir 
o aumento do consumo.102  Além disso, o barateamento da produção em massa 
depende de constantes estímulos às “necessidades” individuais, uma vez que 
estas são ditadas também por fatores subjetivos, estimulados pela “criação de 
necessidades infindáveis – através de métodos sistemáticos como pesquisa 
de mercado e publicidade criando uma ‘sedução secreta’ – para um consumo 
contínuo e consequente incremento da produção econômica”.103

Com efeito, não há como deixar de reconhecer a influência do 
condicionamento social na determinação das “necessidades” humanas.  Ocorre 
que a contrapartida dos benefícios almejados e obtidos neste processo de 
construção de “necessidades” que mantenham o mercado em movimento, 
gerando lucros de forma estável e crescente, é a produção também do mal-estar.104  
Esta contradição é bem posta por ZyGmunT Bauman, ao avaliar a relação entre a 
decadência do estado de bem-estar e o aumento da criminalidade nos Estados 
Unidos.105  Estes seriam os resultados do que o autor chama de “sociedade de 
consumidores”.  De forma a manter sua segurança e prosperidade, a “sociedade 
de consumidores” deve garantir a ampla e eficaz sedução do mercado, por meio 
de apelo consumista embebido na ideia de que o acesso ao consumo abundante 
é a chave do sucesso e da felicidade.106

disso, depende da riqueza da alimentação, de questões individuais de gosto, dos mantimentos 
que podem ser obtidos sazonalmente em virtude do clima e da constituição do solo”.  (ALTVATER, 
Elmar. O preço da riqueza: pilhagem ambiental e a nova (des)ordem mundial. São Paulo: Editora 
da Universidade Estadual Paulista, 1995, p. 44).
102  A autora adverte, ainda, que “[p]ara cair o preço e manter o poder de compra, o valor da 
força de trabalho não pode cair, então deve-se reduzir o custo da produção pelo barateamento dos 
recursos naturais e aumentar-se a eficiência tecnológica”.  (DERANI, Cristiane. Direito Ambiental 
Econômico. São Paulo: Editora Max Limonad, 1997, p. 134).
103  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico, p. 134.
104  Tendo como base o aumento populacional, a globalização da economia e a degradação 
ambiental, BoavenTura de sousa sanTos adverte que “a lógica e a ideologia do consumismo se 
globalizará [e], cada vez mais, a prática do consumo continuará inacessível a vastas massas 
populacionais”.  (SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-
modernidade. São Paulo: Cortez, 2006, p. 299).
105  BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1998.
106  “Quanto mais elevada a ‘procura do consumidor’ (isto é, quanto mais eficaz a sedução 
do mercado), mais a sociedade de consumidores é segura e próspera.  Todavia, simultaneamente, 
mais amplo e mais profundo é o hiato entre os que desejam e os que podem satisfazer seus 
desejos, ou entre os que foram seduzidos e passam a agir do modo como essa condição os leva 
a agir e os que foram seduzidos, mas se mostram impossibilitados de agir do modo como se 
espera agirem os seduzidos.  A sedução do mercado é, simultaneamente, a grande igualadora 
e a grande divisora.  Os impulsos sedutores, para serem eficazes, devem ser transmitidos em 
todas as direções e dirigidos indiscriminadamente a todos aqueles que os ouvirão.  No entanto, 
existem mais daqueles que podem ouvi-los do que daqueles que podem reagir do modo como a 
mensagem sedutora tinha em mira fazer aparecer.  Os que não podem agir em conformidade com 
os desejos induzidos dessa forma são diariamente regalados com o deslumbrante espetáculo 
dos que podem fazê-lo.  O consumo abundante, é-lhes dito e mostrado, é a marca do sucesso e a 
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A contradição deste cenário reside no fato de esta lógica alimentar 
necessidades verdadeiramente infindáveis,107 tornando inalcançável a satisfação 
plena108 e, logo, a sensação de bem-estar.109  Nas palavras de ZyGmunT Bauman:

Se o consumo é a medida de uma vida bem-sucedida, da felicidade 
e mesmo da decência humana, então foi retirada a tampa dos 
desejos humanos: nenhuma quantidade de aquisições e sensações 
emocionantes tem qualquer probabilidade de trazer satisfação da 
maneira como o “manter-se o nível dos padrões” outrora prometeu: 
não há padrões a cujo nível se manter – a linha de chegada avança 
junto com o corredor, e as metas permanecem continuamente 
distantes, enquanto se tenta alcançá-las.110

Nota-se que a preocupação com padrões de vida e de consumo 
incompatíveis com a sustentabilidade ambiental foi reconhecida e levada em 
consideração na elaboração do conceito de desenvolvimento sustentável.  É 
o que se extrai do Relatório Nosso Futuro Comum (também conhecido como 
Relatório Brundtland), desenvolvido pela Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, e publicado no ano 
de 1987.111  Neste relatório, desenvolvimento sustentável é definido como o 

estrada que conduz ao aplauso público e à fama.  Eles também aprendem que possuir e consumir 
determinados objetos, e adotar certos estilos de vida, é condição necessária para a felicidade, 
talvez até para a dignidade humana”.  (BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade, p. 
55 e 56).
107  Interessante notar que essa associação do consumo ao bem-estar é criticada por andré 
lara resende, ao afirmar que “estudos da moderna psicologia comprovam aquilo que de uma 
forma ou de outra, mais ou menos conscientemente, intuímos todos: nossa insaciabilidade de 
bens materiais advém do fato de que o bem-estar que nos trazem é efêmero.  Para manter a 
sensação de bem-estar, precisamos de mais e novas aquisições.  O consumismo material tem 
elementos parecidos com o do uso de substâncias entorpecentes que causam dependência 
física e psicológica”.  (RESENDE, André Lara. Valor, Caderno de Fim de Semana, p. 7, 05 jul. 
2013).
108  A respeito da relação entre, de um lado, uma sociedade fortemente consumista e, 
de outro, a escassez de recursos ambientais e a degradação da natureza, observa lucia elena 
aranTes Ferreira BasTos que “o cenário representado pelo bem-estar social, progresso econômico 
e pelo modo de produção capitalista valora e controla o mundo contemporâneo”.  Neste sentido, 
as “relações humanas são, em geral, fixadas por uma sociedade de consumo excludente, que 
pode ser bem expressa pelo mito grego de Sísifo, frustrado, condenado a buscar sempre aquele 
objeto que está além de suas posses”.  (BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. O consumo de 
massa e a ética ambientalista. In Revista de Direito Ambiental. N. 43: 177 – 202. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 200).
109  Neste sentido, crisTiane derani assinala que, “corroborando com o fato de que 
necessidade não é uma questão unicamente advinda de um reclame físico, deve-se ressaltar que 
é impossível produzir-se, na sociedade de mercado sustentada pelo consumo, com a finalidade 
de esgotar-se necessidades.  Portanto, atrelar-se a noção de bem-estar ao apaziguamento das 
necessidades individuais no modo de vida de produção capitalista é procurar preencher o que não 
deve ser preenchido, uma vez que a produção material precisa deste motor da vontade para sua 
necessária expansão”.  (DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico, p. 136).
110  BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade, p. 56.
111  Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future. Disponível em <http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>  Acesso em 18/08/08.

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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“desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades”.112

Esta concepção de desenvolvimento sustentável engloba dois 
conceitos: (i) a noção de “necessidades”, particularmente quanto à prioridade ao 
atendimento das necessidades básicas, e (ii) a ideia das limitações impostas pela 
tecnologia e organização social sobre a capacidade de o meio ambiente atender 
às necessidades presentes e futuras.  Quanto à noção de necessidades básicas, 
destaca-se o seguinte trecho do referido relatório:

Padrões de vida que ultrapassam o básico necessário somente 
são sustentáveis se os padrões de consumo por toda parte 
levarem em consideração a sustentabilidade a longo prazo.  
Contudo, muitos de nós vivemos além da capacidade ecológica 
do mundo, a exemplo dos nossos padrões de uso de energia.  A 
percepção quanto ao que é ou não necessário é social e culturalmente 
determinada e o desenvolvimento sustentável depende da 
promoção de valores que estimulem padrões de consumo que 
estejam dentro dos limites do ecologicamente possível e a que 
todos possam razoavelmente almejar.113  (Grifos meus).

Este mesmo sentido de desenvolvimento sustentável, e sua preocupação 
com padrões sustentáveis de consumo, foi consolidado na Declaração do Rio 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Declaração do Rio).114  A conexão entre 
o direito ao desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental foi expressa logo no 
Princípio 3, segundo o qual “[o] direito ao desenvolvimento deve ser exercido 
de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de 
desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras”.  Já 
no Princípio 8 encontra-se referência expressa aos padrões de consumo, ao se 
afirmar que “[p]ara alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de 
vida mais elevada para todos, os Estados devem reduzir e eliminar os padrões 
insustentáveis de produção e consumo, e promover políticas demográficas 
adequadas”.

Outro documento aprovado na Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, conferiu especial atenção ao ideal 

112  Tradução livre.  No original: “development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs”.  (Capítulo 2 do Report 
of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future).
113  Tradução livre.  No original: “Living standards that go beyond the basic minimum are 
sustainable only if consumption standards everywhere have regard for long-term sustainability. 
Yet many of us live beyond the world’s ecological means, for instance in our patterns of energy 
use. Perceived needs are socially and culturally determined, and sustainable development requires 
the promotion of values that encourage consumption standards that are within the bounds of the 
ecological possible and to which all can reasonably aspire”.  (Item 5 do Capítulo 2 do Report of 
the World Commission on Environment and Development: Our Common Future). 
114  Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
de 1992 (Rio de Janeiro).  Texto em português disponível no sítio do Ministério do Meio Ambiente: 
<http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576>  
Acesso em 17/08/08.

http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576
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do consumo sustentável.  Trata-se da Agenda 21, programa de ação elaborado 
com o objetivo de dar efeito prático aos princípios aprovados na Declaração 
do Rio.  A Agenda 21 dedicou um capítulo específico para tratar do tema 
“Mudança dos padrões de consumo” (Capítulo 4),115 dividido em duas áreas 
programáticas: (i) exame dos padrões insustentáveis de produção e consumo e 
(ii) desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a mudanças 
nos padrões insustentáveis de consumo.

No âmbito da primeira área programática (exame dos padrões 
insustentáveis de produção e consumo), os dois objetivos gerais são (i) a 
promoção de padrões de produção e de consumo que reduzam a pressão sobre 
o meio ambiente e atendam às necessidades básicas da humanidade e (ii) 
desenvolvimento de uma melhor compreensão do papel do consumo e da forma 
de se implementar padrões de consumo mais sustentáveis.

Quanto à segunda área programática (desenvolvimento de políticas e 
estratégias nacionais de estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis 
de consumo), seus objetivos gerais são (i) a promoção da eficiência nos 
processos produtivos e a redução do consumo perdulário no processo de 
crescimento econômico, levando-se em conta as necessidades das nações em 
desenvolvimento; (ii) o desenvolvimento de uma estrutura política interna que 
estimule a mudança para padrões de produção e consumo mais sustentáveis; 
e (iii) fortalecimento tanto de valores que estimulem a produção e o consumo 
sustentável, quanto das políticas que incentivem a transferência de tecnologias 
ambientalmente saudáveis para países em desenvolvimento.

Por se tratar de tema bastante abrangente, as questões relacionadas 
à mudança nos padrões de consumo foram tratadas, além de no Capítulo 4, 
ao longo de vários outros capítulos da Agenda 21, dentre eles os que versam 
sobre energia, transportes, resíduos, instrumentos econômicos e transferência 
de tecnologia e, especialmente, dinâmica e sustentabilidade demográfica.116

Embora não faltem referências e orientações no sentido de se promover 
o consumo sustentável, é fato que os padrões que imperam na sociedade 
contemporânea não parecem levar em conta a variável ambiental de seus 
impactos.  A constatação deste cenário que caracteriza a chamada sociedade de 
consumo – e sua lógica intrínseca de manter em níveis crescentes a produção 
e o consumo –117 é fundamental para que se compreenda a problemática da 

115  Disponível em <http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap04.pdf>  
Acesso em 20/09/08.
116   Esta advertência é encontrada logo no início do Capítulo 4 da Agenda 21.  (Disponível 
em <http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap04.pdf>  Acesso em 20/09/08).
117  Conforme assinala BoavenTura de sousa sanTos, “[n]as sociedades capitalistas, este 
espaço-tempo [da produção] é habitado por uma forma de poder, o feiticismo das mercadorias, 
que estabelece uma desigualdade estrutural entre produtores e distribuidores, por um lado, e 
consumidores, pelo outro.  Esta forma de poder consiste no processo pelo qual a satisfação das 
necessidades por via do mercado se transforma numa dependência em relação a necessidades 
que só existem como antecipação do consumo mercantil e que, como tal, são a um tempo 

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap04.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap04.pdf
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geração e gestão de resíduos.

Neste ciclo de produção e consumo, o que se observa é que a velocidade na 
criação de novas “necessidades” traz como consequência inevitável a diminuição 
da vida “útil” dos bens de consumo, seguida do aumento na velocidade do seu 
descarte no meio ambiente.  Cada vez mais rapidamente, os bens de consumo 
transformam-se em resíduos; eles tornam-se cada vez mais “descartáveis”.118

As razões da residualidade precoce são divididas por maria alexandra 
araGão em objetivas e subjetivas.  Sob o enfoque objetivo, “os bens são cada 
vez mais e efémeros, especialmente porque são cada vez menos reparáveis e 
actualizáveis”.119  São quatro os fatores que justificam esta situação: “a ausência 
de qualidade dos produtos, a elevada complexidade dos produtos, as grandes 
distâncias que separam produtores de consumidores e os baixos preços dos 
produtos novos”.120  Neste cenário, a autora identifica como possível e desejável o 
controle dos elementos qualidade e complexidade dos produtos.  Em sua opinião, 
“a responsabilidade ampla do produtor e a estandardização são instrumentos 
com grande potencial de eficácia no alargamento de tempo de vida dos bens”.121

Por sua vez, as razões subjetivas da efemeridade dos bens – presentes 
quando a sua vida é abreviada apesar da permanência de sua funcionalidade – 
seriam aquelas razões, econômicas ou sócio-psicológicas, que levam ao hiper-
consumo e, consequentemente, à obsolescência precoce dos bens.122

Como se esta situação já não fosse suficiente para o agravamento da 
questão da geração e gestão de resíduos – na medida da sua contribuição direta 
para o aumento do volume de resíduos que passa a ser descartado diariamente 

plenamente satisfeitas por este e infinitamente recriadas por ele.  Resulta das análises 
precedentes que o espaço-tempo do mercado tem vindo a adquirir uma importância crescente.  
O problema da saturação do mercado com que o capitalismo recorrentemente se confronta tem 
sido resolvido pelo desenvolvimento de novos produtos, pela abertura de novos mercados, pela 
promoção do consumo ligada à publicidade e ao crédito ao consumo”.  (SANTOS, Boaventura de 
Sousa. Pela mão de Alice, p. 312).
118  Interessante mencionar a reflexão de arleTe moysés rodriGues no sentido de que, “[n]
a década de 70, os bens de consumo duráveis eram produzidos para durar de sete a oito anos 
(por isso eram duráveis).  Hoje, os mesmos produtos são idealizados para durar oito a dez meses 
(embora continuem a ser denominados de duráveis).  Trata-se do predomínio do descartável e 
da veloz mudança de moda.  E assim o lixo acumula-se rapidamente como se fosse produto do 
‘consumo’, do ‘estilo de vida’, sem especificar-se o sujeito.  É verdade que o descarte aumenta 
rapidamente a quantidade do lixo proveniente da esfera doméstica.  Mas também é verdade 
que a produção de mercadorias rapidamente descartáveis aumenta também o lixo industrial e 
dilapida mais rapidamente os recursos naturais renováveis ou não-renováveis”.  (RODRIGUES, 
Arlete Moysés. Produção e consumo do e no espaço: problemática ambiental urbana. São 
Paulo: Hucitec, 1998, p. 152 e 153).
119  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O Princípio do Nível Elevado de Protecção e 
a Renovação Ecológica do Direito do Ambiente e dos Resíduos. Coimbra: Almedina, 2006, 
p. 587.
120  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O Princípio do Nível Elevado..., p. 588.
121  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O Princípio do Nível Elevado..., p. 589.
122  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O Princípio do Nível Elevado..., p. 589 a 591.
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pelos consumidores (não só do total de resíduos, mas também da quantidade 
de resíduos produzidos per capita) –, não se pode deixar de reconhecer que os 
avanços tecnológicos e científicos também contribuem significativamente para 
o problema.123  Com efeito, as constantes alterações na composição dos bens 
transformados e colocados à disposição para o consumo resultam, igualmente, 
em mudanças significativas na estrutura dos resíduos produzidos.

A complexidade dos resíduos produzidos atualmente pode ser facilmente 
identificada nos seguintes exemplos: (i) resíduos de agrotóxicos; (ii) embalagens 
plásticas (tais como as de agrotóxicos e as PET); (iii) pilhas, baterias, lâmpadas 
(especialmente as fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz 
mista) e lixo eletrônico em geral; (iv) pneus inservíveis; (v) óleo lubrificante usado 
ou contaminado.124

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

A complexidade e o volume de resíduos gerados atualmente, por 
representarem significativo incremento – qualitativo e quantitativo – dos riscos 
ambientais, é o que leva à inevitável contextualização da sociedade de consumo 
no âmbito da sociedade de risco.

2. SOCIEDADE DE RISCO: OS RESÍDUOS ESPECIAIS PÓS-CONSUMO E A 
MULTIPLICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

O tempo é de risco.125 O momento contemporâneo oferece à humanidade 

123  Para Paulo JorGe moraes FiGueiredo, são fatores que agravam o problema da geração 
de resíduos “o aumento do consumo e a produção de materiais ‘artificiais’.  A relevância do 
primeiro fator está na estreita  relação entre o aumento populacional e a geração de resíduos, 
com o agravante do crescimento na geração per capita, imposto pelos padrões de consumo 
das sociedades atuais, firmados em uma racionalidade econômica que não mais se sustenta 
do ponto de vista ambiental e caracterizados pela adoção, por parte das elites dominantes, de 
conceitos e programas de desenvolvimento antagônicos a uma relação harmônica do homem 
com o seu habitat.  O segundo fator está relacionado tanto à variedade quando à ‘evolução’ 
dos tipos de resíduos gerados em decorrência do desenvolvimento tecnológico.  Neste sentido, 
observa-se que a intensificação tecnológica tem exigido a elaboração de materiais construtivos 
ou energéticos cada vez mais complexos com relação às suas composições e concentrações”.  
(FIGUEIREDO, Paulo Jorge Moraes. A sociedade do lixo, p. 74 e 75).
124  Remete-se, aqui, ao item 1.5 deste capítulo, que contém informações sobre as 
características de alguns resíduos especiais pós-consumo e dados estatísticos sobre a sua 
produção e gestão no Brasil.
125  Importa distinguir, resumidamente, o risco do perigo.  O primeiro pode ser visto como 
uma consequência do último.  Entende-se que o risco nasceu da técnica e, portanto, tem origem 
humana, funda-se na preocupação humana com o futuro.  anThony Giddens afirma que a “ideia de 
risco está ligada ao desejo de controlar e, em especial, à ideia de controlar o futuro”.  (GIDDENS, 
Anthony e PIERSON, Christopher. Conversas com Anthony Giddens: o sentido da modernidade. 
Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 142).  Diferentemente, o perigo apresenta causas naturais, tem sua 
origem nas situações apresentadas pela própria natureza das coisas.  Por isso, diz-se que “os 
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uma série de situações representativas da fragilidade da vida e das incertezas 
perante o controle dos acontecimentos futuros.126

Trata-se do fenômeno da multiplicação dos riscos, decorrente da falta 
de compreensão adequada acerca dos desdobramentos dos sempre crescentes 
avanços tecnológicos, além do progresso econômico e social a eles associado.  
As possibilidades futuras já não são facilmente identificadas – sequer pela 
comunidade científica –;127 nem, ao menos, sabe-se com um grau mínimo 
de certeza o que esperar do desenvolvimento e da utilização de determinada 
tecnologia.

Diante da impossibilidade de controlar – com certa previsibilidade – a 
formação das situações futuras, a sociedade contemporânea acha-se desvinculada 
do futuro e carente de segurança com relação às expectativas da racionalidade 
científica.128  Com efeito, a racionalidade científica, na sua tradicional pretensão 
de avaliar de forma objetiva o conteúdo e a ordem de grandeza dos riscos, torna-
se, neste cenário, definitivamente fragilizada; principalmente considerando 
a impossibilidade de produzir prognósticos seguros e a sua natural falta de 

perigos nos são dados.  Ou vêm de Deus ou vêm simplesmente de um mundo que damos por 
certo”. (Ibidem, p. 142).
126  Como exemplos das situações de risco da sociedade atual, veja-se a lista de precauções 
trazida, ainda que em tom crítico a alarmismos exacerbados, por anThony Giddens: “Controlar 
constantemente a água que se bebe: qualquer fonte pode estar contaminada; não considerar que 
é seguro beber água engarrafada, especialmente se o recipiente for de plástico; destilar água em 
casa, pois a maioria das fontes de abastecimento público está contaminada.  Tomar cuidado com 
o que se come.  Evitar peixe, que é sabidamente uma fonte de contaminação, e também gorduras 
animais, seja na manteiga, no queijo ou na carne; comprar frutas e verduras organicamente 
cultivadas ou ter sua própria horta; minimizar o contato entre plástico e alimentos.  As mães 
deveriam talvez evitar a amamentação, pois esta expõe o bebê a altos níveis de contaminação.  
Lavar as mãos com frequência durante o dia: as substâncias tóxicas evaporam e depositam-
se em quaisquer superfícies existentes num recinto, passando para quem as toca.  Não usar 
inseticidas dentro da casa ou no jardim – evitar frequentar a casa de quem os utiliza.  Não comprar 
produtos numa loja ou supermercado sem antes verificar se são borrifados com pesticidas, como 
é comum.  Manter distância dos campos de golfe, que estão ainda mais contaminados do que as 
plantações”.  (GIDDENS, Anthony e PIERSON, Christopher. Conversas com Anthony Giddens, p. 
149). 
127  anThony Giddens lembra demonstração de Karl PoPPer de que “a ciência não produz 
provas e não pode fazer mais que aproximar-se da verdade.  Os fundadores da ciência moderna 
acreditavam que ela produziria conhecimento solidamente fundamentado.  Popper supõe, 
ao contrário, que a ciência funda-se sobre areia movediça”.  (GIDDENS, Anthony e PIERSON, 
Christopher. Conversas com Anthony Giddens, p. 139).
128  A este respeito, observam José ruBens moraTo leiTe e PaTrycK de araúJo ayala que as 
“sociedades contemporâneas perdem a segurança produzida pela possibilidade de controlar essas 
indeterminações.  O futuro perde, assim, aquela dimensão de representação de um projeto de 
racionalidade dirigido a uma finalidade ou um objetivo, adquirindo a qualidade de representação do 
lugar do possível ou do provável.  Não há mais possibilidade de se creditar qualquer plausibilidade 
a expectativas fundadas em projetos de racionalidade, de onde se procurava fundar as certezas 
e a segurança necessária ao projeto central da modernidade”.  (LEITE, José Rubens Morato e 
AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2002, p. 15 e 16).
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referências aos interesses e valores sociais com relação à percepção e aceitação 
dos riscos.129

maria celina Bodin de moraes identifica, no desenrolar do progresso 
científico, três principais circunstâncias como responsáveis pela quebra de 
paradigmas tradicionais e pelo surgimento da chamada era de incertezas.130

A primeira delas é traduzida pela “constatação da impossibilidade de 
dominar as consequências da tecnologia, em suas mais amplas dimensões 
espaço-temporais”.131  É a ciência não sendo mais capaz de controlar os resultados 
das novas situações originadas do próprio avanço científico e tecnológico.132  
Associada à impossibilidade de controlar resultados, ganha significativa dimensão 
a sensação de desconhecimento diante da imensidão de novas informações e 
dados impossíveis de serem apreendidos com segurança e, consequentemente, 
dominados pela ciência.133

Da mesma forma, a insegurança contemporânea apresenta-se como 
reflexo da constatação de que todo o arcabouço de conhecimentos científicos 
acumulados pelo homem – que acabaram por retirar do cenário outras esferas 
do conhecimento, relacionadas a interesses e valores tradicionais também 

129  ulrich BecK destaca que “[l]a pretensión de racionalidad de las ciencias de averiguar 
objetivamente el contenido de riesgo del riesgo se debilita a sí misma permanentemente: por una 
parte, reposa en un castillo de naipes de suposiciones especulativas y se mueve exclusivamente 
en el marco de unas afirmaciones de probabilidad cuyas prognosis de seguridad stricto sensu ni 
siquiera pueden ser refutadas por accidentes reales.  Por otra parte, hay que haber adoptado una 
posición axiológica para poder hablar con sentido de los riesgos.  Las constataciones del riesgo 
se basan en posibilidades matemáticas e intereses sociales incluso y precisamente allí donde 
se presentan con certeza técnica.  Al ocuparse de los riesgos civilizatorios, las ciencias ya han 
abandonado su fundamento en la lógica experimental y han contraído un matrimonio polígamo 
con la economía, la política y la ética, o más exactamente: viven con éstas sin haber formalizado 
el matrimonio”.  (BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona, 
Buenos Aires, México: Paidós, 1998, p. 35).
130  MORAES, Maria Celina Bodin de. Constituição e o Direito Civil: tendências. In Direito, 
Estado e Sociedade. Departamento de Direito da PUC-Rio. V. 15: 95 – 113. Rio de Janeiro: PUC-
Rio, 1999.
131  MORAES, Maria Celina Bodin de. Constituição e o Direito Civil: tendências, p. 97.
132  Como observa a autora, as “novas questões, postas pelas manipulações genéticas, 
pela reprodução assistida, pela energia nuclear, pelas agressões ao meio-ambiente, pelo 
desenvolvimento da cibernética, configuram ‘situações-problema’ cujos limites não poderão ser 
decididos internamente, estabelecidos pelos próprios biólogos, físicos ou médicos, mas deverão 
ser resultantes de escolhas ético-político-jurídicas da sociedade”.  (MORAES, Maria Celina Bodin 
de. Constituição e o Direito Civil: tendências, p. 97).
133  Trata-se da segunda circunstância, identificada por maria celina Bodin de moraes, da era 
da incerteza.  A autora destaca que “[à] medida que crescem os horizontes do saber, cresce, na 
mesma proporção, o leque das questões sem solução, do desconhecimento e, mais, se incrementa 
a consciência da própria ignorância, a qual gera, assim, novas incertezas.  Com facilidade, se 
substituem os ‘resultados seguros’ de uma investigação por mais uma eventualidade, uma 
possibilidade ou um ponto de vista”. (MORAES, Maria Celina Bodin de. Constituição e o Direito 
Civil: tendências, p. 98).
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representativos do saber social –134 não mais responde adequadamente aos 
questionamentos humanos.135

Trata-se do modelo da sociedade de risco que, na concepção de ulrich 
BecK, caracteriza-se pela imprevisibilidade e indeterminação dos futuros possíveis, 
o que traz como consequência a sensação generalizada de impotência diante de 
desconhecidos resultados danosos do progresso tecnológico e científico.136

Outro importante aspecto a ser destacado na constatação da sociedade 
de risco é a sua dimensão global.  Além da imprevisibilidade e da falta de 
mecanismos de cálculo dos efeitos da modernização,137 o caráter universal dos 
riscos demonstra que não existe a possibilidade de classificação de danos e 
ameaças quanto ao seu conteúdo, local ou tempo.  Os riscos da modernização 
reúnem-se na mesma relação de causalidade e se apresentam à sociedade 
contemporânea como um todo indivisível.138 e 139

134  Saberes como os construídos pela religião, literatura, poesia, como destaca maria celina 
Bodin de moraes. (MORAES, Maria Celina Bodin de. Constituição e o Direito Civil: tendências, 
p. 98).
135  ulrich BecK, ao observar os âmbitos da racionalidade científica e da racionalidade social, 
conclui que as situações de risco rompem com o monopólio da primeira e demonstram o grau 
de interdependência entre ambas.  Nas suas palavras, “la racionalidad científica y la racionalidad 
social se separan, pero al mismo tiempo quedan entrelazadas de muchas maneras y remitidas 
la una a la otra. Stricto sensu, esta distinción se vuelve incluso cada vez menos posible.  El 
tratamiento científico de los riesgos de desarrollo industrial queda remitido a las expectativas 
sociales y a los horizontes axiológicos, igual que al revés la discusión social y la percepción de los 
riesgos queda remitida a argumentos científicos”.  (BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo..., p. 36).
136  O referido autor identifica o novo paradigma da sociedade de risco nas seguintes 
indagações: “Cómo se pueden evitar, minimizar, dramatizar, canalizar los riesgos y peligros que 
se han producido sistemáticamente en el proceso avanzado de modernización y limitarlos y 
repartirlos allí donde hayan visto la luz del mundo en la figura de ‘efectos secundarios latentes’ 
de tal modo que ni obstaculicen el proceso de modernización ni sobrepasen los límites de lo 
‘soportable’ (ecológica, médica, psicológica, socialmente)?”  (BECK, Ulrich. La sociedad del 
riesgo..., p. 26).
137  ulrich BecK chama atenção para o que se entende por modernização no âmbito de 
seu estudo, referindo-se aos “impulsos tecnológicos de racionalización y a la transformación 
del trabajo y de la organización”, neles incluídos “el cambio de los caracteres sociales y de las 
biografías normales, de los estilos de vida y de las formas de amar, de las estructuras de influencia 
y poder, de las formas políticas de opresión y de participación, de las concepciones de la realidad 
y de las normas cognoscitivas”.  (BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo..., p. 25, nota 1).
138  Destacando a tendência de globalização das consequências da modernização e a 
dimensão irreversível dos riscos, ulrich BecK afirma que “[e]n el centro figuran riesgos y 
consecuencias de la modernización que se plasman en amenazas irreversibles a la vida de las 
plantas, de los animales y de los seres humanos.  Al contrario que los riesgos empresariales y 
profesionales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, estos riesgos ya no se limitan a 
lugares y grupos, sino que contienen una tendencia a la globalización que abarca la producción 
y la reproducción y no respeta las fronteras de los Estados nacionales, con lo cual surgen unas 
amenazas globales que en este sentido son supranacionales y no específicas de una clase y 
poseen una dinámica social y política nueva”.  (BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo..., p. 19).
139  ronaldo couTinho analisa criticamente as principais questões apresentadas nas obras de 
ulrich BecK e reconhece como principal contribuição das suas ideias ao debate ambiental brasileiro 
o deslocamento “dos marcos meramente normativos e formalistas que o caracterizavam, para 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

73

Este cenário torna-se ainda mais preocupante quando se percebe 
que as características da sociedade de riscos – riscos globais, potencialmente 
catastróficos e invisíveis – são, ainda, incompatíveis com o que ulrich BecK chama 
de “relações de definição dominantes” (prevailing relations of definition),140 
construídas tendo como parâmetro as repercussões e os riscos da sociedade 
industrial.141  Na sociedade de risco, diferentemente da sociedade industrial, as 
causas dos danos “se diluem em uma mutabilidade geral de atores e condições, 
reações e contrarreações”.142

É esta inadequação que provoca a chamada “irresponsabilidade 
organizada”, identificada a partir da constatação de que as regras estabelecidas 
de atribuição de responsabilidades – culpa e causalidade – produzem efeito 
contrário ao “desejado”: elas permitem o aumento dos riscos e legitimam o seu 
caráter “anônimo”.  Nas palavras do próprio autor:

uma discussão marcada pela polêmica, pelo viés transdisciplinar e pela necessária politização das 
principais questões”.
Por outro lado, o autor não se furta a identificar as inconsistências da construção teórica da 
sociedade de risco, especialmente quando se pretende criar uma espécie de “igualdade negativa”, 
na medida em que os riscos ambientais seriam suportados igualmente por todos, sem qualquer 
diferenciação em razão das desigualdades sociais.  Nas palavras do autor:
“Mesmo considerando o esforço de Beck no sentido de estabelecer uma distinção entre os riscos 
específicos das culturas não modernas e aqueles próprios da sociedade industrial e sociedade 
de risco (1995a), o risco é um fenômeno inerente a toda e qualquer atividade humana e, por isso 
mesmo, transformá-lo em categoria para explicar estruturas sociais e formas de sociabilidade não 
passa de mera tentativa de suprimir a realidade concreta, de suprimir o movimento constitutivo 
do social.  E é precisamente a observação do movimento constitutivo da sociedade burguesa 
na sua contradição fundamental, que é a contradição entre o caráter social da produção e a sua 
apropriação privada, que possibilita a identificação da sociabilidade capitalista.  Em outras palavras, 
não é o risco que explica, tipifica e particulariza historicamente a sociedade contemporânea, nem 
é aquele conjunto de condições e transformações denominado globalização, mas simplesmente 
a contradição fundamental apontada que permite afirmar que, antes de tudo, continua a vigência 
da sociedade capitalista”.  (COUTINHO, Ronaldo. Sustentabilidade e Riscos nas Cidades do 
Capitalismo Periférico. In LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini; BORATTI, 
Larissa Verri (orgs.). Estado de Direito Ambiental: tendências. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2010, p. 187). 
140  BECK, Ulrich. Ecological politics in an age of risk. Cambridge: Polity Press, 1995, p. 
129 et seq.
141  José ruBens moraTo leiTe e PaTrycK de araúJo ayala assinalam que a “pretensão da ciência 
de averiguar objetivamente os riscos, debaixo de uma lógica da prevenção do acidente, revela 
repousar tão-somente em um castelo de cartas de suposições especulativas, sendo incapaz de 
submeter ao controle conflitos cujas características principais são a invisibilidade, a incerteza e a 
irreversibilidade de suas consequências.  Ao mesmo tempo que permite constatar o fracasso da 
racionalidade do acidente como referência dos sistemas de segurança, delimita uma ruptura com 
os arranjos institucionais da modernidade reflexiva, impotentes na administração de conflitos 
cujas consequências ainda não puderam ser demonstradas e, sobretudo, investigadas”.  (LEITE, 
José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. 2ª 
ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 19 e 20).
142  Tradução livre.  No original: “se diluyen en una mutabilidad general de actores y 
condiciones, reacciones y contrarreacciones”.  (BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo..., p. 39).
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A densidade da legislação e dos controles oficiais, despesas 
públicas, industriais e privadas na proteção ambiental – 
essas estão todas em crescimento, como estão os níveis 
documentados de poluição e as listas de espécies de plantas 
e animais em extinção.  A razão reside na estabilidade das 
relações de definição, que emergiram na época do princípio 
da culpabilidade individual.  No momento atual de trânsito 
mundial de substâncias tóxicas e perigosas, as relações de 
definição transformam o sistema legal em um cúmplice da 
poluição onipresente, que em princípio não se pode provar 
como proveniente de um indivíduo.143

david GoldBlaTT, ao analisar criticamente a obra de ulrich BecK, conclui 
que:

O modo como Beck descreve a política de poluição e a 
bizarria do sistema judicial são advertências severas e por 
vezes divertidas para o facto de as sociedades modernas 
se terem equipado de mecanismos de controlo que são 
totalmente inadequados aos perigos que enfrentam.  Além 
disso, o ataque fundamental da resposta de Beck a esta 
situação – de que as relações de definição devem sofrer uma 
revolução epistemológica e democrática – é claramente uma 
componente importante de uma reforma conscienciosa dos 
mecanismos de controlo, prevenção e regulamentação da 
poluição.144

O reconhecimento da sociedade de risco traz, enfim, a necessidade 
de avaliação cuidadosa das atividades humanas, a fim de que mudanças sejam 
providenciadas com a antecedência suficiente para garantir a sadia qualidade 
de vida em um “meio ambiente ecologicamente equilibrado”.145  Impõe-se 
uma mudança na lógica da sociedade de risco – também identificada como a 
“sociedade das catástrofes” –,146 em que a iminência do dano é seu estado 
normal e a reação às ameaças só se impulsiona diante da divulgação do risco.147

143 Tradução livre.  No original: “The density of legislation and of official controls, public, 
industrial and private expenditure on environmental protection – these are all on the increase, 
as are the recorded pollution levels and the lists of dying plant and animal species.  The reason 
lies in the stability of the relations of definition, which emerged in the age of individual culpability 
principle.  In the present age of worldwide traffic in toxic and harmful substances, the relations 
of definition turn the legal system into an accomplice of ubiquitous pollution, which cannot in 
principle be proved to stem from an individual”.  (BECK, Ulrich. Ecological politics in an age of risk, 
p. 134).
144 GOLDBLATT, David. Teoria social e ambiente. Lisboa: Instituto Piaget, 1998, p. 267.
145 Artigo 225 da Constituição da República.
146 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo..., p. 87.
147 Para ulrich BecK, “[l]a sociedad del riesgo contiene, por tanto, precisamente con el 
crecimiento de los peligros y la simultánea inactividad política una tendencia inmanente a la 
‘sociedad de las cabezas de turco’: de repente, lo que provoca la intranquilidad general non son 
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Neste cenário, pode-se dizer que a conotação positiva do risco está 
justamente na indicação da necessidade do imediato despertar da coletividade 
para a tomada de iniciativas que evitem ou mitiguem resultados indesejáveis.148  
A marcha da “bomba-relógio”149 deve ser interrompida o quanto antes, para que 
se consiga impedir a concretização de cenários futuros que se quer evitar.

A solidariedade – em suas diversas acepções, inclusive a jurídica – deve 
ser, portanto, o resultado positivo da consciência generalizada dos danos que 
poderão representar os riscos da modernidade contemporânea.  A multiplicação 
destes riscos traduz-se na possibilidade de comprometimento muito significativo 
da vida no planeta – com a mega-extinção de espécies, carência brutal de água e 
de alimentos, deslocamentos populacionais etc. –, o que, por sua vez, desperta 
a consciência humana para a reprovação de condutas que venham a contribuir 
para a manutenção das incertezas e das situações de risco.  A este respeito, vale 
destacar a seguinte observação de maria celina Bodin de moraes:

[...] considera-se que a incerteza tenha acarretado um grande 
benefício, benefício este que, em perspectiva histórica, 
parece ter nascido no séc. XX, o século em que, pela 
primeira vez na história da humanidade, o desenvolvimento 
tecnológico alcançou tal nível que parece possível a completa 
autodestruição da espécie humana e do planeta.  O benefício 
chama-se solidariedade.  Este sentimento, o senso de igual 
dignidade para todas as pessoas humanas, é novo, não existia 
no passado.  Ele decorre da conscientização de “estarmos 
todos no mesmo barco”.  É, pode-se dizer, a semente 
criadora de uma nova consciência moral, de uma nova ética.  
As grandes transformações, pois, não se deram apenas em 
nível tecnológico mas também e, principalmente, no que 
respeita às concepções culturais: foi no decorrer deste século 
que os direitos das crianças, das mulheres, das minorias raciais 
foram globalmente difundidos, que o racismo, o preconceito 
e a intolerância passaram a ser malvistos, considerados como 
comportamentos socialmente “incorretos”.150  (Grifos meus)

Ainda sobre a solidariedade, merece destaque o posicionamento do 

las amenazas, sino quienes las ponen de manifesto”. (BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo..., 
p. 84).
148 Trata-se do que hans Jonas chama de “mandado da cautela”. Para o autor, “[a] la 
constatación de que la aceleración de una evolución tecnológicamente alimentada no se deja 
ya tiempo a sí misma para las autocorrecciones se añade así la otra constatación de que, en el 
tiempo que, pese a todo, queda, las correcciones resultan cada vez más difíciles y la libertad 
de hacerlas es cada vez menor.  Esto refuerza el deber de aquella vigilancia de los comienzos, 
que otorga a las posibilidades catastróficas serias y suficientemente fundadas – diferentes a 
las meras fantasías pesimistas – la prevalencia sobre las esperanzas, aunque éstas no estén 
peor fundadas”.  (JONAS, Hans. El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la 
civilización tecnológica. Barcelona: Editorial Herder, 1995, p. 73).
149 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo..., p. 39.
150 MORAES, Maria Celina Bodin de. Constituição e o Direito Civil: tendências, p. 99.
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Supremo Tribunal Federal, em paradigmático julgado do ano de 1995, em que 
se reconheceu expressamente a inserção da tutela do meio ambiente no 
âmbito dos chamados direitos de terceira geração, orientados pelo princípio da 
solidariedade.151

Encaixando-se perfeitamente neste contexto da sociedade de risco, a 
questão ambiental representa um dos aspectos que melhor traduz as incertezas 
da sociedade contemporânea.  E esta realidade torna-se mais grave quando se 
percebe que da multiplicação dos riscos ambientais decorre a multiplicação de 
danos ambientais de maiores dimensões e complexidade.152

É exatamente o que acontece com a destinação ambientalmente 
inadequada de resíduos na sociedade de riscos: os danos dela decorrentes têm 
múltiplas origens e são resultados de efeitos cumulativos ao longo do tempo e 
no espaço, além de sinérgicos.

No cruzamento da sociedade de consumo com a sociedade de risco153 

151  “A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – Direito de terceira 
geração – Princípio da solidariedade.
O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa 
jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, 
a expressão significativa de um poder atribuído não ao indivíduo identificado em sua singularidade, 
mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social.
Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as 
liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de 
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades 
positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, 
que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento 
importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 
humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma 
essencial inexauribilidade. Considerações doutrinárias”.  (Grifos meus).  (STF. Tribunal Pleno. MS 
22.164 São Paulo. Rel. Min. Celso de Mello. Brasília. DJU 17/11/95).
152  Sobre o problema das incertezas científicas e a reivindicação geral de um conhecimento 
seguro sobre a ecologia de nosso planeta, observa elmar alTvaTer que “[é] claro que só saberemos 
tudo quando for cientificamente tarde demais para tornar possível uma volta, e quando for tarde 
demais para evitar uma catástrofe climática  ou a destruição das espécies.  A ciência positivista, 
conforme tradição europeia, tão perfeita em suas medições, é uma ‘ciência ex post’, por precisar 
estar diante do acontecimento para poder analisá-lo com seus métodos refinados.  [...]  Assim, 
está em questão o decifrar da totalidade, e, portanto, o procedimento de decifração deveria ser 
‘holista’.  A ecologia constitui parte da cultura política, da mesma maneira que, inversamente, 
esta não pode ser compreendida sem transformações materiais e energéticas”.  (ALTVATER, 
Elmar. O preço da riqueza, p. 302 e 303).
153  Para FaBiana maria marTins Gomes de casTro, “a sociedade de consumo cruza-se com 
a sociedade de risco, uma vez que a primeira é organizada para a satisfação das necessidades 
da oferta e da procura de produtos e a segunda representa um estágio avançado da sociedade 
industrial decorrente do processo de modernização e conscientiza-se de seus efeitos catastróficos 
secundários a longo prazo”.  (CASTRO, Fabiana Maria Martins Gomes de. Sociedade de risco e 
o futuro do consumidor. In Revista de Direito do Consumidor. N. 44: 122 – 140. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 123 e 124).
Já a “sociedade de consumo cruza-se com a sociedade de risco em virtude de que também na 
área do consumo irrompem novos riscos, pois o consumo em massa, característica da sociedade 
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merecem destaque (i) os resíduos como produtos do desenvolvimento tecnológico, 
cuja composição apresenta complexidades que dificultam sua gestão ambiental 
(qualidade dos resíduos), e (ii) os efeitos cumulativos e/ou sinérgicos, em razão 
do aumento do volume de determinados resíduos (quantidade de resíduos).  É 
este o contexto que permite a identificação dos resíduos especiais pós-consumo 
e suas especificidades.  São estas as razões para que sejam desenvolvidos e 
implementados mecanismos eficazes para fazer frente aos danos ambientais, 
ainda que potenciais (riscos) ou futuros e certos, produzidos pelos resíduos 
especiais pós-consumo.

Considerações finais

Dentre os resultados da interseção da sociedade de consumo com a 
sociedade de risco encontram-se os resíduos especiais pós-consumo, entendidos 
como aqueles que, em razão do volume ou propriedades intrínsecas, exigem 
sistemas especiais de acondicionamento, coleta, transporte e destinação final, 
de forma a evitar danos ao meio ambiente.

Produz-se e consome-se cada vez mais.  Acelera-se de forma planejada 
a obsolescência de produtos e criam-se “facilidades” (produtos descartáveis, 
embalagens “práticas” etc.) de forma a manter o ciclo em acelerado movimento.  
A consequência óbvia deste cenário é a geração de mais e mais resíduos, 
seguidos de maiores e mais complexos riscos e impactos ambientais.  Em outras 
palavras, multiplicam-se as externalidades negativas suportadas pela sociedade 
como um todo.  Diante deste verdadeiro “círculo vicioso” que caracteriza as 
atuais cadeias de produção e consumo de bens “duráveis”, torna-se cada vez 
mais difícil determinar a responsabilidade pela gestão ambiental – preventiva e 
reparatória – desses resíduos ao final de sua vida útil.

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

A Lei 12.305/10 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
ensaiou uma solução para o problema ao instituir a chamada responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos – que, diga-se de passagem, ainda 
está longe de significar avanço efetivo na gestão dos resíduos especiais pós-
consumo, vez que ainda carecem de completa regulamentação os artigos 33 
a 36 da referida lei, bem como os artigos 5º a 32 do Decreto 7.404/10.  Seria 
necessário, portanto, aguardar a celebração ou expedição, conforme o caso, dos 
acordos setoriais, regulamentos ou termos de compromissos, apresentados 

moderna, registra a presença de riscos incalculáveis e incontroláveis”.  (Ibidem, p. 126).
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pelo artigo 15 do Decreto 7.404/10 como instrumentos de implementação e 
operacionalização dos sistemas de logística reversa.154 e 155

Daí a necessidade de que sejam estabelecidos os contornos básicos 
da responsabilidade ambiental pós-consumo – que não esteja exclusivamente 
vinculada aos mecanismos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos 
–, tarefa que depende do reconhecimento da amplitude da orientação inerente 
ao princípio do poluidor-pagador.  Não seria justo nem lícito que não se 
impedissem danos ambientais atuais ou futuros e certos, enquanto se aguardam, 
indefinidamente, arranjos institucionais de natureza negocial, como são os 
acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o Poder Público e o 
setor empresarial.  Mais do que isso, significaria descumprir seu dever-poder de 
evitar danos ao meio ambiente se o Poder Público se postasse inerte diante de 
danos indesconhecíveis provenientes de resíduos especiais pós-consumo.

Tendo em vista a finalidade constitucional de garantir o respeito ao direito 
de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a tutela jurídico-ambiental, 
fundada nos valores que hoje inspiram o ordenamento jurídico brasileiro, é 
informada, dentre outros, pelo princípio do poluidor-pagador.  A principal vocação 
deste princípio é redistributiva: deve-se atribuir ao(s) poluidor(es) os custos 
de prevenção, reparação e repressão de danos ambientais, que hoje recaem 
sobre a sociedade em geral.  Pretende-se corrigir os problemas da existência 
de externalidades ambientais negativas, promovendo sua internalização nos 
processos de produção e consumo que lhes dão origem.156  Acredita-se que 

154  “Art. 15. Os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por 
meio dos seguintes instrumentos: 
I - acordos setoriais;
II - regulamentos expedidos pelo Poder Público; ou
III - termos de compromisso”.
155  Tem-se notícia da celebração, em dezembro de 2012, do primeiro acordo setorial para 
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos prevista da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos.  Trata-se de acordo setorial para estruturar e implementar 
sistema de logística reversa de embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes, mediante 
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor aos fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes, celebrado entre: (i) a União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA); (ii) o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes 
(SINDICOM); (iii) o Sindicato Interestadual das Indústrias Misturadoras e Envasilhadoras de 
Produtos Derivados de Petróleo (SIMEPETRO); (iv) o Sindicato Interestadual do Comércio de 
Lubrificantes (SINDILUB); (v) o Sindicato Nacional do Comércio Transportador-Revendedor-
Retalhista de Combustíveis (SINDITRR); (vi) a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis 
e Lubrificantes (FECOMBUSTÍVEIS); e (vii) a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).  (Disponível <http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/ACOR
DO+SETORIAL+SISTEMA+LOGISTICA+REVERSA+EMBALAGENS+PLASTICAS+LUBRIFICAN
TES>  Acesso em 24/07/13).  Até 12/05/14 o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de 
Resíduos Sólidos não havia dado notícia da celebração de outro acordo setorial (<http://www.
sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa>  Acesso em 12/05/14). 
156  Uma das medidas apresentadas por PeTer dauverGne para fazer frente às por ele chamadas 
“sombras do consumo” é exatamente garantir a internalização dos custos ambientais e sociais 
nos preços dos produtos.  Em suas palavras: “The prices of traded goods will need to better reflect 
ecological and social costs”.  (DAUVERGNE, Peter. The shadows of consumption, p. 219 e 220).

http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/ACORDO+SETORIAL+SISTEMA+LOGISTICA+REVERSA+EMBALAGENS+PLASTICAS+LUBRIFICANTES
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/ACORDO+SETORIAL+SISTEMA+LOGISTICA+REVERSA+EMBALAGENS+PLASTICAS+LUBRIFICANTES
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/ACORDO+SETORIAL+SISTEMA+LOGISTICA+REVERSA+EMBALAGENS+PLASTICAS+LUBRIFICANTES
http://www.sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa
http://www.sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa
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esta seja uma medida indispensável para se enfrentar o desafio de controlar 
adequadamente os riscos ambientais resultantes da geração de resíduos típicos 
da atual sociedade de consumo.
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4. ADEQUAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS PARA 
APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE GASES: CRITÉRIOS 
TÉCNICOS E OPERACIONAIS

GEMMELLE OLIVEIRA SANTOS
Professor do Instituto Federal do Ceará (IFCE), Dr. em Engenharia Civil/

Saneamento Ambiental

1. OS ATERROS SANITÁRIOS

Entre os componentes do sistema de gerenciamento integrado de 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) o aterro sanitário é o mais complexo, sendo sua 
correta construção e operação um desafio.

O controle, ou mesmo a ausência de controle, sobre o(a)s sistema de 
impermeabilização de base, rede de drenagem de líquidos, quantidade e tipologia 
dos resíduos, processo de espalhamento e compactação, número de passadas 
do veículo compactador sobre os resíduos, altura das camadas de resíduos e 
das células do aterro, tipo de material empregado nas camadas intermediárias 
e finais, sistema de drenagem de gases etc. influenciam no comportamento do 
aterro sanitário, no uso futuro da área e especialmente nas previsões sobre a 
qualidade e quantidade dos gases, como se observa:

1.1 Impermeabilização de base e drenagem de líquidos

O sistema de impermeabilização de base do aterro sanitário tem o 
objetivo maior de impedir ou reduzir a infiltração do lixiviado no solo e impedir 
que os gases de interesse para um determinado projeto de aproveitamento 
energético migrem por fendas do terreno podendo acumular-se sob edifícios ou 
outros lugares fechados próximos ou dentro do aterro. 

Os sistemas de impermeabilização inferior envolvem a aplicação, ora 
isolada ora combinada, de uma manta impermeável de PEAD157 e solos argilosos 
compactados. 

157  PEAD - Polietileno de Alta Densidade
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Fonte: http://www.santecresiduos.com.br/fotos/galeria/implantacao/

Com a conclusão da camada de impermeabilização, deve-se executar a 
rede de drenagem de líquidos com o objetivo de conduzí-los para fora da célula 
onde estão os RSU e para a estação de tratamento. A redução do volume de 
líquidos no interior do aterro sanitário permitirá aumento da estabilidade do 
talude, reduzindo o risco de desmoronamento e de movimento/rompimento das 
tubulações que captam os gases para o projeto de aproveitamento energético.

O sistema de drenagem de líquidos mais comum é composto por drenos 
secundários ligados a um dreno principal (modelo conhecido por “espinha de 
peixe”). Nesse sistema, duas modalidades de dreno podem ser aplicadas: dreno 
cego e dreno tubular. No primeiro caso, a escavação é preenchida com brita, 
geralmente n°4, e com um material drenante (ex.: areia grossa). No segundo 
caso, são implantados dentro do leito de brita um tubo perfurado de PVC158, 
PEAD ou concreto. 

158  PVC - Cloreto de Polivinila

Fonte: http://www.aviserra.com.br/index.php?site=prod11.php

http://www.aviserra.com.br/index.php?site=prod11.php
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O correto dimensionamento desses drenos depende do volume de 
líquidos que será gerado no interior do maciço de RSU e essa estimativa envolve 
inúmeros e imprecisos processos influenciados pela(o) biodegradação da fração 
orgânica, infiltração de águas pluviais, solubilização de componentes orgânicos e 
inorgânicos, teor de umidade dos RSU e dos solos e suas capacidades de campo 
e ponto de murcha, entre outros.

1.2 Caracterização dos RSU

A pesagem dos resíduos na entrada do aterro sanitário e o registro das 
informações no setor administrativo podem ser consideradas o início do processo 
de controle operacional e permitem, entre outros aspectos, monitorar a vida útil 
do empreendimento e alterar (ou manter) sua forma de operação (rampa, área ou 
trincheira). Além disso, a identificação do tipo de resíduo (domiciliar, poda, capina 
etc.) permite direcionar os veículos de coleta ao setor adequado (otimização de 
rotina) e melhor entender as variações na qualidade e quantidade dos gases.

Após as etapas de registro, uma variável importante a ser monitorada no 
aterro sanitário é a composição física, química e biológica dos resíduos. Conforme 
o IBAM (2001), as características físicas (composição gravimétrica, geração per 
capita, peso específico aparente, teor de umidade, compressibilidade), químicas 
(poder calorífico, pH, composição química, relação carbono/nitrogênio) e 
biológicas (população microbiana, agentes patogênicos) podem variar em função 
de aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os 
mesmos fatores que também diferenciam as comunidades entre si e as próprias 
cidades. Em um aterro com aproveitamento energético são essas características 
que servirão de base para entender as flutuações espaço-temporais da qualidade 
dos gases.

1.3 Espalhamento e Compactação dos RSU

Quando os RSU são despejados no aterro sanitário, os processos de 
espalhamento e compactação passam a representar as variáveis críticas. É 
comum a literatura recomendar que essas etapas sejam efetuadas, sempre que 
possível, de baixo para cima, a fim de se obter um melhor resultado. 
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Fonte: http://br.viarural.com/construcao/escavadeiras-pas/caterpillar/tratores-de-esteiras-d9t-wh.htm

Catapreta (2008) destaca a compactação dos RSU como o principal 
parâmetro a ser controlado dentre os aspectos operacionais dos aterros sanitários, 
dada a sua importância, tanto no que se refere à otimização da disposição, quanto 
da melhoria de propriedades geomecânicas dos resíduos.

Quanto maior a compactação dos resíduos menor a presença de oxigênio 
na massa, o que, sob esse aspecto, diminui o processo aeróbio, tendo como 
conseqüência uma possível antecipação na produção de metano (Borba, 2006). 
Boa compactação aumenta a produção de biogás (Maciel, 2003; Guedes, 2007; 
Camacho, 2006) e favorece o processo de decomposição biológica (Brito Filho, 
2005).

1.4 Camadas de Cobertura

Outra variável crítica em aterros sanitários com aproveitamento 
energético é o controle sobre a execução das camadas de cobertura. Conforme 
entendido em publicação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (2000), 
o sistema de cobertura tem a função de proteger a superfície das células de 
resíduos sólidos, eliminar a proliferação de vetores, diminuir a taxa de formação 
de líquidos percolados, reduzir a exalação de odores, impedir a catação, permitir 
o tráfego de veículos coletores sobre o aterro, eliminar a queima de resíduos e a 
saída descontrolada do gás, já que este deve ser encaminhado até a estação de 
beneficiamento.

No caso brasileiro, a maior parte dos aterros sanitários utiliza o sistema 
convencional já que há possibilidade de extração do material de cobertura na 
própria área do aterro ou nas proximidades, além do baixo custo desse tipo de 
material quando comparado, por exemplo, as geomembranas. Mesmo assim, 
observa-se nos estudos que as camadas convencionais variam principalmente 
em espessura e no tipo de material que as compõem e isso influencia na perda 
de gás. 

Ojima e Hamada (1994) comentam que os aterros brasileiros adotam 
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uma cobertura constituída de camada de solo argiloso fortemente compactada, 
de espessura igual a 80 cm. Ainda segundo esses autores, a permeabilidade 
não deve ser superior a 10-6 cm/s e, para minimizar o aparecimento de fendas 
proveniente do ressecamento excessivo e recalques, deve ser adicionada sobre 
a cobertura final, uma proteção constituída de uma camada de terra vegetal 
de 20 cm de espessura. Sobre esta camada de terra é executado o plantio de 
vegetação rasteira.

Fonte: http://acritica.uol.com.br/manaus/Aterro-sanitario-mudancas-exigidas-TCE_0_490150984.html

1.5 Drenagem de Gases

Outra variável crítica em aterros sanitários com futuro projeto de 
aproveitamento energético é o dimensionamento do sistema de drenagem 
de gases já que a geração, composição, migração e captação dos gases sofre 
influencia dos critérios operacionais até então mencionados (Tchobanoglous, 
Thessen e Vigil, 1994; Johannessen, 1999; ATDRX159, 2001; EEA160, 2004; 
Themelis e Ulloa 2007; Stege, 2009; Godlove, 2010).

O sistema de drenagem de gases mais comum é composto por drenos 
verticais que evoluem em altura com o preenchimento do aterro sanitário. Nesse 
sistema, um tubo perfurado de PVC reforçado ou concreto é envolvido por britas 
n°4 contidas por tela metálica, mas há aterros em que os drenos não possuem 
essa proteção mecânica, o que prejudica seu funcionamento. Há também, 
conforme a ATDRX (2001), a opção de se instalar drenos de gases de forma 
horizontal e este modelo é apropriado para aterros profundos e quando é preciso 
recuperar rapidamente seu gás. 

O volume de gás que será gerado no aterro sanitário é uma incógnita e 

159  ATDRX - Agency for Toxic Substances & Diseace Registry
160  EEA - European Environmental Agency
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ponto de partida para o dimensionamento/espaçamento do sistema de drenagem. 
As estimativas dos volumes vêm sendo realizadas, em inúmeros aterros e com 
fragilidades, com os métodos propostos pela USEPA161, IPCC, Banco Mundial, 
Baseline. 

Fonte: http://www.ipdsa.org.br/?pg=aterrosanitario_funcionamento

1.6 Degradação dos RSU

A disposição dos RSU nos aterros sanitários permite a instalação dos 
mecanismos físicos, químicos e biológicos envolvidos na degradação aeróbia e 
anaeróbia, gerando inevitáveis subprodutos, em sua maioria, no estado líquido e 
gasoso.

A digestão aeróbia ocorre quando há influência da atmosfera sobre os 
RSU, pois a camada de cobertura ainda não foi executada, e os componentes 
orgânicos passam por reações bioquímicas, resultando em dióxido de carbono e 
vapor de água. 

De acordo com o IPT (2000) a digestão aeróbia é um processo breve, 
durando de alguns dias a aproximadamente um mês, mas a International Solid 
Waste Association - ISWA (2010) defende que a decomposição aeróbia pode 
durar seis ou mais meses, dependendo da proximidade dos resíduos com o ar 
da superfície do aterro. 

Para Pacheco (2004), se o ar atmosférico (ou oxigênio puro) for borbulhado 
para o interior do aterro a digestão aeróbia pode-se prolongar por um período 
maior e grandes quantidades de dióxido de carbono (CO2) e hidrogênio (H2) são 
produzidas, principalmente se o aterro estiver seco.

A digestão anaeróbia, por sua vez, é iniciada quando não há mais 

161  USEPA - International Panel on Climate Change
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oxigênio no interior da célula. Existem várias descrições dos processos 
envolvidos na digestão anaeróbia dos RSU em aterros sanitários que permitem 
entender que ocorre, em linhas gerais, hidrólise da matéria orgânica complexa 
em moléculas solúveis, conversão dessas moléculas em ácidos orgânicos mais 
simples, dióxido de carbono e hidrogênio, e finalmente, formação do metano a 
partir da quebra dos ácidos ou redução de dióxido de carbono com o hidrogênio.

1.7 Formação dos Gases

Para a USACE (2008), o mecanismo de formação de gases em aterros 
é regido por reações químicas, processos de volatilização e decomposição 
biológica, assim descritos: as reações químicas entre os materiais que compõem 
os resíduos ocorrem pela presença de água, sendo imprevisíveis as reações que 
podem ocorrer em função da diversidade de compostos. A volatilização ocorre 
até que se estabeleça um equilíbrio químico dentro do aterro e a taxa na qual os 
compostos se volatilizam depende de suas propriedades físicas e químicas. A 
decomposição biológica ocorre em fases através dos mecanismos aeróbios e 
anaeróbios. O calor gerado a partir dos processos biológicos tende a acelerar a 
taxa de reação química e volatilização (USACE, 2008).

Algumas publicações (Farquhar e Rovers, 1973162; Cheremisinoff e 
Morresi, 1976163; Augenstein e Pacey, 1991164; Tchobanoglous, Thessen e Vigil, 
1994; ATDRX165, 2001; Kim, 2003; USACE, 2008; USEPA, 2009) descrevem a 
geração de gases em aterros sanitários através de um diagrama de fases, a 
exemplo do apresentado por Johannessen (1999), na Figura 1.

Figura 1 - Modelo ideal de geração de gases de aterros sanitários

162  apud Castilhos Júnior, Gomes e Pessin (2003) 
163  apud Pierobon (2007) 
164  apud Maciel (2003) 
165  ATDRX - Agency for Toxic Substances & Diseace Registry
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Desses autores entende-se, resumidamente, que na Fase I (Ajuste 
inicial) os resíduos são depositados no aterro e sua fração biodegradável sofre 
decomposição biológica aeróbia. A fonte principal de microorganismos é o solo 
ou lodo de estações de tratamento ou a recirculação do chorume. 

Na Fase II (Transição) decrescem os níveis de oxigênio e começa a fase 
anaeróbia. O nitrato e o sulfato podem servir como receptores de elétrons em 
reações de conversão biológica e os microorganismos iniciam a conversão do 
material orgânico complexo em ácidos orgânicos e outros produtos intermediários. 
Há elevação das concentrações de CO2 dentro do aterro.

Na Fase III (Ácida) há conversão microbiológica dos compostos da etapa 
anterior em compostos com baixa massa molecular, como o ácido acético. 
O dióxido de carbono é o principal gás gerado e também serão produzidas 
quantidades menores de hidrogênio.

Na Fase IV (Metanogênica) predominam microrganismos estritamente 
anaeróbios que convertem ácido acético e gás hidrogênio em CH4 e CO2. A 
formação do metano e dos ácidos prossegue simultaneamente, embora a taxa 
de formação dos ácidos seja reduzida.

Na Fase V (Maturação) a umidade continua migrando pela massa de lixo e 
porções de material biodegradável até então não disponíveis acabam reagindo. A 
taxa de geração do gás diminui consideravelmente, pois a maioria dos nutrientes 
disponíveis foi consumida nas fases anteriores e os substratos que restam no 
aterro são de degradação lenta. Dependendo das medidas no fechamento do 
aterro, pequenas quantidades de nitrogênio e oxigênio podem ser encontradas.

Em função dessas etapas, a velocidade e o volume da produção de 
gases, bem como sua composição, são específicos de cada aterro e ao mesmo 
tempo diferentes em cada ponto do aterro. Quando o aterro tem um projeto de 
aproveitamento energético alguns drenos podem captar mais gás que outros ou 
mesmo gás de melhor qualidade.

1.8 Fatores Influentes na Geração de Gases

A literatura (Tchobanoglous, Thessen e Vigil, 1994; Johannessen, 1999; 
ATDRX, 2001; EEA, 2004; USEPA, 2005; Van Elk, 2007; USACE, 2008) aponta 
os principais fatores que afetam a geração de biogás nos aterros sanitários: 
composição dos resíduos, tamanho das partículas, temperatura, umidade, pH, 
geometria/operação/cobertura do aterro e idade dos RSU, etc. Dela entende-se 
que:

(I) Quanto maior o percentual de materiais biodegradáveis 
maior a taxa de geração de gases. Já o(a) início/duração da 
geração depende da natureza dos materiais dispostos no aterro 
(altamente degradável, lentamente degradável etc.);

(II) O tamanho das partículas tem relação com a velocidade 
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de degradação, que é maior em resíduos menores, tanto nos 
processos aeróbios quanto nos anaeróbios;

(III) A temperatura interna e externa dos aterros sanitários tem 
importante significado no processo de decomposição dos 
RSU, pois atua na cinética das reações químicas e na atividade 
dos microorganismos. Geralmente, quanto mais elevada for a 
temperatura maior será a atividade bacteriana;

(IV) A umidade depende de vários fatores [composição e 
condições iniciais dos RSU, clima, procedimento de operação 
do aterro, in(existência) de recirculação de líquidos etc.] e 
geralmente seu aumento favorece a geração de gases. Se a 
umidade for muito baixa há grande atraso na decomposição dos 
RSU, pois ela é transporte difuso de bactérias e nutrientes;

(V) O pH é um importante parâmetro de acompanhamento do 
processo de decomposição. Inicialmente, o aterro tem um pH 
ácido que tende a neutralidade quando a fase metanogênica vai 
predominando e em pH neutro há condição ideal de produção 
de gás;

(VI) A geometria/operação/cobertura do aterro influencia na 
produção de gases sob vários aspectos: aterros com altura 
elevada e com um sistema eficiente de impermeabilização 
da camada de cobertura fomentam o predomínio de atividade 
anaeróbia. Da mesma forma, a correta compactação realizada 
durante a operação do aterro aumenta a densidade dos resíduos, 
o que propicia o encurtamento da fase aeróbia.

(VII) A idade dos RSU tem influência na qualidade e volume 
dos gases. Geralmente, resíduos novos geram mais gás e com 
mais metano enquanto que os resíduos antigos podem ter sua 
capacidade potencializada através da recirculação dos líquidos 
percolados no aterro.

A recirculação tem um efeito positivo na formação de CH4 por aumentar o 
teor de água, fornecer e distribuir nutrientes e biomassa. Além disso, é uma opção 
complementar de tratamento do chorume uma vez que propicia a atenuação de 
constituintes pela atividade biológica e por reações físico-químicas que ocorrem 
no interior do aterro. A recirculação diminui também o volume do chorume em 
função da evaporação.

El-Fadel, Findikakis e Leckie (1997) resumiram o potencial de influência 
da maioria dos fatores supracitados na geração de gases, consolidando a Tabela 1.
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Tabela 1 - Potencial de influência dos principais parâmetros na geração de gases

Parâmetros
Potencial de Favorecimento ou Inibição

baixo médio alto

composição do lixo

densidade

tamanho das partículas

temperatura

pH

nutrientes

bactérias

umidade

oxigênio

hidrogênio

sulfato

tóxicos

metais

Fonte: El-Fadel, Findikakis e Leckie (1997)

Como se observa enquadram-se como baixo potencial de favorecimento: 
densidade, tamanho das partículas, nutrientes, bactérias e hidrogênio; médio 
potencial de favorecimento: composição do lixo, temperatura e pH; alto potencial 
de favorecimento: umidade. Quanto à inibição da geração de gases, os autores 
referem-se a sulfatos e metais (baixa inibição), tóxicos (média) e oxigênio (alta).

1.9 Estimativas de Gases em Aterro Sanitário

Inúmeros trabalhos buscam estimar o volume de gases com métodos 
teóricos que se baseiam em equações de primeira ordem e seus autores 
reconhecem as limitações desses métodos em função das variáveis até aqui 
colocadas: Cortázar e Monzón (2007) na Espanha,  Nozhevnikova et al. (1993) 
na Rússia, Samuelsson et al. (2001) na Suécia, Manna, Zanetti e Genon (1999) 
na Itália, Jingura e Matengaifa (2009) no Zimbabué, Braeutigam et al. (2009) 
no Chile, Chiemchaisri, Juanga e Visvanathan (2007) na Tailândia, Al-Ghazawi e 
Abdulla (2008) na Jordânia, Tsatsarelis e Karagiannidis (2009) na Grécia.

Como já se sabe, nem todo gás gerado será captado e nem todo gás 
captado será convertido. Além disso, parte dos gases do aterro sanitário escapa 
para a atmosfera por processos de percolação nas camadas de cobertura e esse 
tema foi aprofundado numa seção particular pela sua importância. 
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1.10 Emissões de Gases em Camadas de Cobertura

As emissões de gases por processos de percolação nas camadas de 
cobertura parecem representar um problema de poluição difusa comum a maior 
parte das áreas de disposição de RSU dos países.

Marion e Peter (1998), em um aterro da região baixa da Áustria, relataram 
que o metano do aterro é drenado para mover um motor a gás e, mesmo assim, 
há perdas pelas camadas de 0,1 - 0,4 m3/m2/h, considerando os ensaios realizados 
com câmaras estáticas de 2,25 m2.

Park e Shin (2001), em um aterro da Coréia do Sul, verificaram fluxo de 
CH4 variando entre 0,0055 e 0,5477 m3/m2/h no inverno e entre 0,0416 - 2,4137 
m3/m2/h no verão. Quanto ao CO2, os autores mediram fluxo variando entre 
0,0136 e 0,5172 m3/m2/h no inverno e entre 0,0121 - 2,639 m3/m2/h no verão. 
Conforme os autores, até 30% dos gases gerados no aterro estudado pode fugir 
pela superfície caso não seja implantado um sistema de extração forçada com 
sopradores.

Ensinas (2003), no aterro sanitário Delta A (Campinas - SP), observou a 
fuga pela camada de cobertura (sem trincas) de 0,0057 Nm3/m2/dia.

Maciel (2003), no aterro experimental da Muribeca (PE), constatou fluxo 
de CH4 variando entre 1,2 e 4,2 x 10-3 g/m2/s.

Laurila et al. (2006), em três aterros sanitários da Finlândia, observaram 
fluxos médios de 0,5 a 74 m3/ha/h de CH4.

Milke, Holman e Khire (2006), em um aterro da Nova Zelândia, mediram 
os fluxos de CH4 variando entre 0,020 - 0,095 g/m2/min a 38 metros (m) de um 
poço de extração, menor que 0,005 g/m2/min a 62m do poço e entre 0,375 e 1,49 
g/m2/min a 120m do poço de extração.

Stern et al. (2007), em um aterro sanitário da Flórida,  verificaram após 34 
ensaios na cobertura fluxo médio de 18,1 g/m2/h de CH4. 

Scheutz et al. (2008), em um aterro da França, encontraram fluxo 
máximo de 29 g/m2/d de CH4 e traços de compostos orgânicos não-metano. 
Segundo os autores, além do metano e do dióxido de carbono, o gás de aterro 
pode conter mais de 200 compostos orgânicos, incluindo alcanos, aromáticos, 
hidrocarbonetos, embora todos estes sejam vestigiais, ou seja, formem até 1% 
(v/v) do gás de aterro.

Jha et al. (2008), estudando emissões de GEE em um aterro da cidade 
de Chennai (Índia), verificaram fluxo de CH4 variando entre 1,0 e 23,5 mg/m2/h, 
fluxo de CO2 variando entre 39,0 e 906 mg/m2/h e fluxo de N2O variando entre 
6,0 e 460 µg/m2/h.

Georgaki et al. (2008), em um aterro existente na ilha de Creta (sul da 
Grécia), verificaram fluxo máximo de 17 g/m2/h de CH4 e de 33 g/m2/h de CO2. 

Fernandes (2009), em um aterro sanitário experimental de Belo Horizonte, 
mediu fluxos de CH4 variando entre 23,24 e 337,67 g/dia/m2 e o fluxo de CO2 
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variando entre 29,09 e 233,24 g/dia/m2.

Berto Neto (2009), em lixões e aterros sanitários no estado de São Paulo, 
identificou o menor fluxo de CH4 pela camada de cobertura na área de Ribeirão 
Bonito (5,66 g/m2/d) e o maior fluxo em Bandeirantes (148,20 g/m2/d). Quanto ao 
CO2, o menor fluxo foi em Brotas (17,78 g/m2/d) e o maior fluxo em Campinas 
(223,04 g/m2/d).

Johnsson (2010), em três aterros sanitários da Suécia, observou fluxos 
médios de 0,06 g/m2/h para o CH4 e 1,26 g/m2/h de CO2 no primeiro aterro (que 
mede 18 hectares), fluxos médios de 0,0004 g/m2/h de CH4 e 4,45 g/m2/h para o 
CO2 no segundo aterro (que mede 56 hectares) e fluxos médios de 0,0015 g/m2/h 
de CH4 e 2,93 g/m2/h de CO2 no terceiro aterro (que mede 4,5 hectares).

Mariano e Jucá (2010) desenvolveram um trabalho cujo objetivo foi 
determinar as emissões de gás através das camadas de cobertura da Célula 1 do 
aterro de resíduos sólidos de Aguazinha, Olinda (PE). Os autores utilizaram placa 
de fluxo estática em 19 locais do aterro e constataram fluxo de CH4 variando 
entre 7 e 146 kg/m2/ano. A área estudada possui 20 hectares, sua operação foi 
iniciada em 1988 e, atualmente, recebe 400 toneladas/dia de RSU e a espessura 
média de resíduo depositado é de 20 m.

No estudo de Capaccioni et al. (2011) as emissões de gases pela camada 
de cobertura de um aterro sanitário existente em um distrito da cidade de Fano 
(Itália), após realização de 1183 medições pontuais com placa estática entre 2005 
e 2009, foram de 3,8 g/m2/d para o CH4 e de 13,1 g/m2/d para o CO2.

Nava-Martinez, Garcia-Flores e Wakida (2011) determinaram as emissões 
na superfície de um antigo lixão existente em Tijuana (México), com placa estática 
em seis amostragens realizadas durante fevereiro de 2006 e junho de 2007 em 
oito locais cada. Os autores encontraram fluxo de CH4 variando entre 0,17 e 
2441,81 g/m2/h e associaram essa grande variabilidade as fissuras existentes no 
terreno.

Santos (2012) instalou uma Célula Experimental de RSU numa área não 
utilizada do Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), Região 
Metropolitana de Fortaleza, com o objetivo de se estudar o comportamento de 
gramíneas na sua superfície, visando a redução das emissões de CH4 e CO2 para 
a atmosfera e a produção de biomassa vegetal. Em relação aos fluxos mássicos 
houve aumento entre as campanhas (média): 2,5 x 10-3 e 3,6 x 10-3 g/m2.s de CH4 
(1ªC e 2ªC, respectivamente), 1,2 x 10-2 e 1,5 x 10-2 g/m2.s de CO2 (1ªC e 2ªC). 
Os fluxos volumétricos foram (média): 4,0 x 10-6 e 5,7 x 10-6 m3/m2.s de CH4 (1ªC 
e 2ªC) e 7,0 x 10-6 e 8,8 x 10-6 m3/m2.s de CO2 (1ªC e 2ªC). Os fluxos mássicos e 
volumétricos também foram menores no solo cultivado com capim Mombaça e 
maiores no capim Buffel e isso manteve relação com as principais características 
morfogênicas, estruturais, produtivas e nutricionais utilizadas na avaliação da 
sobrevivência e desenvolvimento dos cultivos. A retenção dos gases promovida 
pelos cultivos significa (I) redução da poluição do ar oriunda do aterro sanitário, (II) 
mitigação das emissões por processos de percolação nas camadas de cobertura, 



94 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

(III) redução da contribuição local em termos de efeito estufa e aquecimento 
global. 

Como se observa, condições muito particulares a cada local estudado 
devem determinar o fluxo dos gases pelas camadas de cobertura, ou seja, esse 
gás deixou de alimentar o sistema de captação e aproveitamento energético do 
aterro sanitário. 

CONCLUSÃO

O sucesso de um projeto de aproveitamento energético de RSU em 
aterros sanitário depende de muitos fatores, dentre os quais os aqui apresentados. 

É muito ariscado dizer que um aterro que recebeu X toneladas de RSU 
gerará Y m3 de gás, principalmente sem conhecer os inúmeros processos que 
envolvem sua construção e operação. 

A literatura citada nesse texto abre espaço para um novo campo 
de discussão e aprofundamento sobre o tema dos gases de aterro e seu 
aproveitamento energético.
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ECONÔMICO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS

GERMANA PARENTE NEIVA BELCHIOR
Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre 

em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. Auditora 
Fiscal Jurídica da Receita Estadual do Ceará. Professora universitária. E-mail: 

germana_belchior@yahoo.com.br.

INTRODUÇÃO

Dentre os instrumentos previstos na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 
2010, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), destaca-se 
a utilização de incentivos fiscais em atividades econômicas que se coadunem 
com o desenvolvimento sustentável, conforme previsto em seu art. 8º, inciso IV, 
contribuindo, assim, para uma gestão efetiva de resíduos.

A cadeia da circulação econômica dos resíduos sólidos é complexa e 
envolve vários agentes e atores distintos, motivo pelo qual o estudo dos incentivos 
fiscais no âmbito da PNRS demanda um diálogo do Direito Ambiental não apenas 
com outras áreas do Direito, com a predominância do Tributário e do Econômico, 
mas também com outros saberes.

Apesar de a PNRS ainda ser recente, encontra-se em ascensão um 
mercado de resíduos que precisa de respaldo jurídico para ser fortalecido e, por 
conseguinte, efetivar os princípios e valores assegurados na norma. Dentro desse 
contexto, o tributo, enquanto instrumento econômico, tem uma importante tarefa 
para orientar mudanças no comportamento dos agentes econômicos.

No entanto, em nenhum momento a lei aponta quais seriam as espécies 
desses incentivos fiscais, o que justifica a necessidade do estudo em torno de 
sua abrangência. A problemática a ser investigada nesta pesquisa é, portanto, a 
seguinte: quais exonerações tributárias estão incluídas como incentivos fiscais 
para a efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos? 

Por meio de pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória, a partir de 
um diálogo inter e transdisciplinar, o objetivo geral do artigo é investigar o alcance 
da utilização dos incentivos fiscais para a efetivação da política de resíduos sólidos 
no Brasil.

Para tanto, o trabalho foi dividido em três tópicos. Em um primeiro 
momento, discute-se a utilização de instrumentos econômicos para a realização 

mailto:germana_belchior@yahoo.com.br
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do imperativo estatal de proteção do meio ambiente. Em seguida, aborda-se 
como e em que medida o tributo é utilizado para garantir o equilíbrio ambiental, 
a partir de um estudo doutrinário e legislativo. Por fim, enfrentam-se os desafios 
em torno da utilização de incentivos fiscais como instrumento de implementação 
dos objetivos da PNRS. 

1 A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS PARA A REALIZAÇÃO 
DO IMPERATIVO ESTATAL DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

No Brasil, o direito fundamental ao meio ambiente possui as dimensões 
objetiva e subjetiva, o que faz a ordem jurídica ambiental ser extremamente 
avançada, especialmente quando a finalidade do Direito Ambiental, segundo 
Prieur, implica uma obrigação de resultado, qual seja, “a melhoria constante do 
estado do ambiente”. 166

O progresso do Direito Ambiental está vinculado ao progresso da 
humanidade, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 4º, 
IX, CF/88). Ensina Benjamin que o texto constitucional mostra-se triplamente 
propositivo, ao se referir ao “progresso do País” de forma genérica, como objetivo 
de concretização nacional. Assegura, ainda, um “progresso planetário”, ao tratar 
de uma melhoria universal, incluindo todos os seres humanos e todas as bases 
da vida na terra. Por fim, propugna o “progresso imaterial”, fortalecendo valores 
intangíveis, subprodutos da ética e da responsabilidade. 167

Isto se deve à abertura do Direito Ambiental, tendo em vista a 
impossibilidade de conceitos engessados168, numa perspectiva pós-moderna 
e complexa. Essa constante transformação e evolução dos fatores sociais, 
humanos e ecológicos cria patrimônio político-jurídico ambiental, fruto de sua 
evolução histórico-civilizatória, para aquém do qual se não se deve retroceder.  

Diante dessas considerações, visualiza-se que o Estado tem obrigação 
constitucional de adotar medidas – legislativas e administrativas – de tutela 
ambiental que busquem efetivar o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 169 Ao incumbir o Estado como principal (e não 
único) devedor de proteção ambiental, o constituinte estipulou obrigações e 
responsabilidades positivas e negativas, que vinculam não apenas todos os 
entes federados no exercício de suas funções administrativas e legislativas, mas 
também o constituinte derivado, na medida em que o meio ambiente está no rol 

166 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. Paris: Dalloz, 2011.
167 BENJAMIN, Antonio Herman. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: Princípio 
da proibição de retrocesso ambiental. SENADO FEDERAL, COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, 
DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (org.). Brasília, 2012. Disponível 
em: www.senado.gov.br. Acesso em 01 set. 2012, p. 56.
168 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: 
Saraiva, 2011.
169 PEREZ LUÑO, Antonio E. Los derechos fundamentales. 8. ed. Madrid: Editorial Tecnos, 
2005, p. 214.

http://www.senado.gov.br
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(embora não expresso) das cláusulas pétreas. 170

O §1º do art. 225 (CF/88) prevê os deveres que têm como titular o Poder 
Público, intitulados de especiais171, enquanto que nos §2º e §3º são visualizados 
alguns dos deveres da comunidade. O rol de deveres ambientais não é taxativo, 
existindo outros na legislação infraconstitucional. 

A redação constitucional é, portanto, clara ao enunciar que a proteção 
do meio ambiente não é apenas um dever do Estado, é dever de todos, sem 
exceção, do Poder Público, da coletividade e do indivíduo, conforme preceitua o 
art. 225, da Carta Magna. O homem, na condição de cidadão, torna-se titular do 
direito ao ambiente equilibrado e também sujeito ativo do dever fundamental de 
proteger o ambiente. 

Explica Benjamin que a Constituição de 1988, ao utilizar a técnica dos 
imperativos jurídico-ambientais mínimos, assegura “três núcleos jurídicos 
duros” vinculados à proteção ambiental: a) processos ecológicos essenciais, b) 
diversidade e integridade genética e c) extinção de espécies, conforme redação 
do art. 225, § 1º, I, II e VII. Em relação aos dois primeiros, verifica-se um “facere, 
um ‘atuar’ (= imperativo mínimo positivo), o terceiro, como um ‘evitar’, um non 
facere (= imperativo mínimo negativo)”. 172

Dessa forma, “prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas” 
(inciso I), “definir espaços territoriais especialmente protegidos, cuja supressão só 
é permitida através de lei” (inciso III), “exigir estudo prévio de impacto ambiental 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente” (inciso IV) e “promover da educação ambiental” 
(inciso IV) são deveres estatais objetivos vinculados ao dever geral do Estado de 
garantir e promover os processos ecológicos essenciais.

No que se refere ao dever amplo de proteção da diversidade e da 
integridade genética, um dos núcleos jurídicos duros mencionados por Benjamin, 
constata-se que abrange o dever de “preservar a diversidade e a integridade 
do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa 
e manipulação de material genético” (inciso II) e de “controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (inciso V).

Por fim, o dever de proteger a extinção de espécies está assegurado 
quando o constituinte prevê que se deve “proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” (inciso VII). 

170 SILVA, José Afonso da. Fundamentos constitucionais da proteção do meio ambiente. 
Revista de Direito Ambiental, n. 27. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./set., 2002, p. 55.
171 SILVA, Solange Teles da. Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado: avanços e desafios, Revista de Direito Ambiental, a. 12, n. 48, out./dez., p. 225-245, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 232-235. 
172 BENJAMIN, op. cit., p. 66. 
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Como se vê, os imperativos jurídico-ambientais mínimos estão vinculados 
ao princípio da proibição de retrocesso ambiental, seja na perspectiva de que 
o Estado não pode piorar o conteúdo normativo-ambiental atingido (imperativo 
mínimo negativo), seja pelo enfoque de que o Estado é obrigado a promover 
melhorias constantes na tutela ambiental, devido às incertezas científicas e às 
novas tecnologias (imperativo mínimo positivo). 

É mister visualizar, ainda, que os imperativos jurídico-ambientais buscam 
proteger o mínimo existencial ecológico, ou seja, o já conhecido mínimo existencial 
se alarga para incluir a qualidade ambiental. Além dos direitos já identificados 
pela doutrina como integrantes desse mínimo existencial (saneamento básico, 
moradia digna, educação fundamental, alimentação suficiente, saúde básica, 
dentre outros), deve-se incluir dentro desse conjunto a qualidade ambiental, 
com vistas a concretizar “uma existência humana digna e saudável, ajustada aos 
novos valores e direitos constitucionais da matriz ecológica”.173

Existem valiosos princípios e instrumentos no seio da legislação 
brasileira, que podem e devem nortear a atuação do Estado na tutela do meio 
ambiente, principalmente quando se verifica que a intervenção estatal baseada 
na regulação sancionatória clássica (instrumentos de comando e controle) não 
vem sendo suficiente como mecanismo de proteção ambiental. 

O ordenamento jurídico passa a incorporar com mais afinco a ideia da 
sanção premial tão difundida por Bobbio174 que, mesmo sem comprometer a 
estrutura disjuntiva, busca incentivar comportamentos desejados, dentre eles, 
condutas ambientalmente corretas. É oportuno refletir sobre mecanismos de 
prevenção e precaução do dano ambiental175, tendo em vista a dificuldade de 
sua recuperação in natura e da existência de incertezas científicas típicas de uma 
sociedade de riscos, tecnológica e pós-moderna, na forma aclamada por Beck176 
e Bauman177, o que contribui para uma nova forma de conhecimento científico. 

Diante da insuficiência do paradigma simplista, conforme defende 
Morin178, e de um imaginário jurídico formal e encaixotado, o Direito e, em 
especial, o Direito Ambiental, influencia e é influenciado por outros saberes, a 

173 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do meio ambiente: a dimensão 
ecológica da dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de 
Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado: 2008, p. 264.
174 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução 
de Daniela Beccacia Versiani. São Paulo: Manole, 2007. 
175 LEITE, José Rubens Morato; AYALA; Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao 
coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
176 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 
1998.
177 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama e 
Claudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
178 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. 4. ed. 
Porto Alegre: Sulina, 2011.
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partir de um diálogo inter e transdisciplinar179, o que faz a epistemologia ambiental 
ser aberta e complexa. 180 

Dessa forma, ao considerar as dificuldades na concretização do direito 
ao meio ambiente sadio, o diálogo com a economia é indispensável, sendo 
imperativa a existência de instrumentos econômicos de política ambiental que 
possam acarretar mudanças no comportamento dos agentes econômicos, até 
porque economia e meio ambiente são elementos intrinsecamente vinculados.

Dentro da perspectiva da ordem jurídica brasileira, o art. 170 (CF/88) 
elenca como princípios da ordem econômica, a propriedade privada (inciso II), a 
função social da propriedade (inciso III) e a defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos 
e serviços e de seus processos de elaboração e prestação (inciso VI). Importa 
destacar que este último inciso foi alterado pela EC 42/2003, exatamente para 
incluir na redação o tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental, 
reforçando a intenção do constituinte em estimular atividades econômicas que 
estejam alinhadas aos padrões ambientais.

O princípio da propriedade privada retrata a adoção pelo sistema capitalista 
de produção, fundado na livre iniciativa, evidenciando que o crescimento 
econômico é objetivo constitucionalmente assegurado.181 No entanto, na 
perspectiva adotada pelo Estado Democrático de Direito, o direito de propriedade 
não é absoluto (assim como nenhum direito fundamental), estando condicionado 
ao cumprimento da função social.182 Referida função social se alarga para incluir 
critérios ambientais, o que faz alguns doutrinadores defenderem uma função 
socioambiental da propriedade, como Guilherme Purvin de Figueiredo183, ou uma 
função ecológica, nos moldes propostos por Herman Benjamin. 184

Os dispositivos constitucionais acima elencados (arts. 170 e 225) 
fundamentam o princípio do desenvolvimento sustentável, tão difundido nos 
tratados e documentos internacionais desde a Conferência Rio-92, que busca 
equilibrar o desenvolvimento econômico, a equidade social e o equilibro 
ambiental. Dessa forma, a questão econômica é indissociável da proteção do 

179 NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdisciplinaridade. Tradução de Lucia Pereira de 
Souza. São Paulo: TRIOM, 1999.
180 LEFF, Enrique. Aventuras da Epistemologia Ambiental: da articulação das ciências ao 
diálogo de saberes. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Cortez, 2012. 
181 FERNANDEZ, Maria Elizabeth Moreira. Direito ao ambiente e propriedade privada. 
Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. Coimbra: Coimbra, 2001.
182 MATIAS, João Luis Nogueira; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Propriedade, meio 
ambiente e empresa: dos condicionamentos ao exercício da empresa em razão do Direito 
Ambiental. In: WACHOWICZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (org.). Propriedade e meio 
ambiente: da inconciliação à convergência. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p. 22-52.
183 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. A propriedade no Direito Ambiental. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
184 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da 
Constituição brasileira. In: LEITE, José Rubens Morato; CANOTILHO, José Joaquim Gomes 
(org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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meio ambiente, não se revelando, assim, como elementos opostos e excludentes, 
mas que podem e devem se fortalecer mutuamente.

De acordo com o art. 174 (CF/88), o papel do Estado na economia é 
de agente normativo e regulador, ou seja, atuando indiretamente por meio de 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, que são determinantes para 
o setor público e indicativos para a iniciativa privada. Trata-se da Constituição 
Econômica dirigente defendida por Eros Grau. 185

Os bens naturais não são inesgotáveis, sendo, assim, escassos. Por não 
terem, pelo menos em princípio, valor econômico, são bens livres, o que pode 
conduzir a determinadas falhas de mercado. 186 Como não existe um mercado 
de recursos naturais, não há que se pagar pela utilização dos bens livres, sendo 
lucrativa sua utilização indiscriminada. Assim, o custo decorrente da degradação 
ambiental transforma-se num custo social (externalidade negativa), arcado por 
toda a coletividade.

Com o propósito de corrigir referidas deseconomias, autores da Economia, 
como Coase e Pigou, apresentam propostas de correções das externalidades 
negativas. Segundo Coase, “tudo que não pertence a ninguém é usado por 
todos e cuidado por ninguém”187, motivo pelo qual defende que tudo que for 
de propriedade comum (como os bens ambientais) deve ser transformado em 
direito de propriedade individual. Como se vê, trata-se de uma teoria radicalmente 
liberal, ao abordar que o Estado não deve intervir na economia, exceto para evitar, 
dentro da ordem contratual dos direitos de propriedade privada, o surgimento 
de externalidades que não interessem a ninguém, garantindo a eficiência da 
completa internalização dos efeitos externos pelos sujeitos de mercado.

Já Pigou 188sustenta que, no caso de falha de mercado, o Estado deve 
introduzir um sistema de imposto quando se tratar de deseconomia externa 
(efeitos sociais negativos) e de subvenção ou incentivo para tratar da economia 
externa (efeitos sociais positivos). 

Na ordem jurídica brasileira, conforme assegura o art. 225, o bem ambiental 
é de uso comum do povo, não sendo assim público nem privado. Trata-se de um 
bem livre que não pode ser apropriado. Notadamente, os meios utilizados pelo 
Estado para intervir na economia são fundamentais para a implementação de 
políticas públicas ambientalmente corretas, com o propósito de internalizar as 
externalidades das atividades econômicas em relação ao meio ambiente. 

A Análise Econômica do Direito, segundo Battesini189, apresenta 

185 GRAU, Eros. A ordem econômica da Constituição de 1988. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 
2012.
186 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
187 COASE, Ronald. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, v. 3, p. 1-23, 
oct., 1960.
188 DERANI, op. cit.
189 BATTESINI, Eugênio. Da teoria econômica à prática jurídica: origem, desenvolvimento e 
perspectivas dos instrumentos tributários de política ambiental. Caderno do Programa de Pós-
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três categorias de instrumentos de política ambiental: instrumentos legais, 
instrumentos de comunicação e persuasão moral e instrumentos econômicos.

Os instrumentos legais, chamados de instrumentos de comando 
e controle ou de regulação direta, atuam no controle direto sobre a atividade 
danosa ao meio ambiente, por meio da criação de normas e procedimentos a 
serem observados pelos agentes poluidores, sob pena de responsabilização nas 
esferas civil, administrativa e penal (sanção negativa). 

Quanto aos instrumentos de comunicação e coerção moral, são 
mecanismos utilizados para conscientizar e informar os agentes poluidores, 
consumidores, bem como os stakeholders (interessados em uma organização) 
sobre o dano ambiental, como o marketing, rotulagem e selos ambientais. 

Já os instrumentos econômicos, denominados também de instrumentos 
de mercado ou de regulação indireta, implicam na geração de incentivos, 
considerados mediante análise da relação custo-benefício. É o caso, por exemplo, 
da tributação ambiental, concessão de subsídios, seguros, criação de mercados 
de transferência de quotas de poluição (créditos de carbono) e pagamento por 
serviços ambientais. 

Ao considerar os instrumentos econômicos existentes para a proteção 
do meio ambiente, visualiza-se que o tributo é uma valiosa ferramenta de indução 
de comportamentos a ser utilizada pelo Estado, enquanto agente normativo e 
regulador, conforme será desenvolvido no tópico seguinte.

2 O TRIBUTO COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Uma questão que merece reflexão para a observância do imperativo 
estatal de proteção do meio ambiente é a tributação, cujo um dos fundamentos 
é o dever fundamental de pagar tributo, consoante ensina Buffon.190 Em um 
primeiro momento, a tributação era visualizada somente como um instrumento 
para prover o erário público dos recursos necessários aos gastos indispensáveis, 
tendo cunho apenas fiscal. 

Ocorre que tanto a conjuntura quanto a estrutura econômica passam 
a cobrar medidas corretivas por parte do Estado, a fim de que ele seja não só 
um instrumento para obtenção de receita para a respectiva despesa pública, 
mas também um agente que provoque modificações deliberadas nas estruturas 
sociais e, por conseguinte, na economia. 

Não basta arrecadar. É importante reforçar a tributação como instrumento 
de desenvolvimento e de legitimação, e não apenas como uma simples fonte de 
receita, o que acarreta na discussão de temas atuais, tais como evasão fiscal, 
estruturas impositivas regressivas, bem como a função extrafiscal do tributo que 

Graduação em Direito – PPGDir./UFRG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, v. III, n. VI, p. 
125-142, mai., 2005.
190 BUFFON, Marciano. Tributação e dignidade humana: entre os direitos e deveres 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
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gira em torno do bem estar social e de melhoria da qualidade ambiental. 191

A tributação extrafiscal é considerada, de acordo com Raimundo Falcão, 
como um “fenômeno que caminha de mãos dadas com o intervencionismo do 
Estado, na medida em que é ação sobre o mercado e a, antes sagrada, livre 
iniciativa.” 192

A compostura da legislação de um tributo pode, assim, vir pontilhada 
de providências no intuito de prestigiar ou desestimular certas situações, tidas 
como social, política ou economicamente relevantes, às quais o legislador 
dispensa tratamento mais ou menos gravoso. A extrafiscalidade é, conforme 
Paulo de Barros Carvalho193, um dos valores finalísticos que o legislador imprime 
na lei tributária, manipulando categorias jurídicas postas à sua disposição na 
perseguição de objetivos alheios aos meramente arrecadatórios.

É importante destacar que, apesar de a extrafiscalidade ser uma fórmula 
jurídico-tributária para a obtenção de metas que prevalecem sobre os fins 
simplesmente arrecadatórios, o regime que dirige referida atividade deve ser 
o próprio das exações tributárias. Deve o legislador guiar-se pelos parâmetros 
previstos na Constituição Federal, respeitando os limites da competência 
impositiva e dos princípios que regem a matéria.

Os instrumentos econômico-ambientais, de acordo com José Marcos 
Domingues194, fundam-se no princípio do poluidor-pagador, que tem um sentido 
impositivo (de imputação ao poluidor, dos custos da degradação provocada no 
meio ambiente e dos serviços públicos de defesa ambiental, como é o caso 
das taxas ambientais, assumindo um caráter fiscal) e um sentido seletivo (de 
graduação da carga tributária consoante à intensidade da poluição, assumindo 
um caráter extrafiscal). 

Há autores, inclusive, que defendem que incentivos fiscais concedidos 
às atividades econômicas alinhadas à defesa ambiental estão amparados no 
princípio do protetor-recebedor, como Ana Maria Nusdeo195 e Denise Lucena 
Cavalcante196, na medida em que a desoneração parcial ou total da carga tributária 
é uma sanção premial aos citados contribuintes, intitulados aqui não como 

191 CORBACHO, Ana; CIBILS, Vicente Fretes; LORA, Eduardo. Recaudar no basta: los 
impuestos como instrumento de desarrollo. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 
2013.  
192 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, 
p. 82. 
193 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 
194 DOMINGUES, José Marcos. Direito Tributário e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense, 
2007. 
195 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e 
disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. 
196 CAVALCANTE, Denise Lucena. Instrumentos fiscais na efetivação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos: do poluidor-pagador ou protetor-recebedor. In: CAVALCANTE, Denise Lucena 
(coord.). Tributação Ambiental: reflexos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Curitiba: CRV, 
2014, p. 143-158.
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poluidores, mas como protetores.

Os chamados tributos ambientais são institutos regidos pelo Direito 
Tributário, derivados do poder de tributar do Estado.197 Têm um sentido estrito 
e outro latu, conforme incidam em face da utilização direta do meio ambiente, 
ou em virtude de atos ou situações apenas indiretamente a ele conexos. Assim, 
em sentido estrito, tributo ambiental significa um tributo novo cobrado em 
razão do uso do meio ambiente pelos agentes econômicos, ou seja, seu fato 
gerador é uma situação que represente uma degradação ambiental em função 
do desempenho de uma atividade econômica lícita. Já em sentido amplo, tributo 
ambiental é um tributo tradicional ou ordinário adaptado para servir aos esforços 
da proteção ambiental. 198

Ao considerar a natureza jurídica tributária, verifica-se que os tributos 
ambientais em sentido estrito só poderiam ser impostos, haja vista que, apesar 
de as taxas e contribuições de melhoria poder ser graduáveis de acordo com 
critérios ambientais, seus fatos geradores não são o ato de poluir. 

Não obstante muitos países adotarem impostos ambientais, visualiza-se 
com frequência a utilização do tributo tradicional, sobretudo o imposto, com uma 
roupagem especial (função extrafiscal), buscando a defesa do meio ambiente.199

Para que seja criado um imposto novo no Brasil, não previsto no sistema 
constitucional tributário, deve-se obedecer aos requisitos do art. 154, I, CF/88, 
sendo referido imposto de competência residual e privativa da União, cujos 
requisitos são a sua criação por lei complementar, a não cumulatividade, não ter 
fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados na Constituição e a 
atribuição de 20% da respectiva receita aos Estados, na forma do art. 157, II, da 
CF/88.

Casalta Nabais200 aponta que é indiscutível o “corte oblíquo” que a tutela 
do meio ambiente provoca em toda a ordem jurídica, o que se alinha à expressão 
utilizada por Herman Bejamin 201 quando fala em “ecologização da ordem jurídica”. 
Sobre o tema, ressalta Herrera Molina202 que a introdução do interesse ambiental 
no Direito Tributário deve-se fazer com tanta decisão como cautela para não 
criar restrições à capacidade contributiva. Assim, os tributos ambientais devem 
obediência aos direitos e garantias fundamentais do contribuinte.

197 SOUZA, Jorge Henrique de Oliveira. Tributação e meio ambiente. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2009.
198 DOMINGUES, op. cit. 
199 ANTONIO, Arnaldo R. Impuestos ambientales. Buenos Aires: Osmar Buyatti Libreria 
Editorial, 2007.  
200 NABAIS, José Casalta. Da sustentabilidade do Estado Fiscal. In: NABAIS, José Casalta; 
SILVA, Suzana Tavares da (coord.). Sustentabilidade fiscal em tempos de crise. Coimbra: Almedina, 
2011, p. 25.
201 BENJAMIN, 2008, op. cit. 
202 HERRERA MOLINA, Pedro. Propuestas para la elaboración de un Código Tributario 
Ambiental? In: ORLANDO, Breno Ladeira Knigma et al. Direito tributário ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2009, p. 16.
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Outro ponto importante em relação aos que se demonstram receosos 
em relação à Tributação Ambiental é a ideia de que o princípio do poluidor-
pagador seria uma espécie de punição ao contribuinte pela atividade causadora 
de poluição, não podendo, assim, estar abrangido pelo Direito Tributário, tendo 
em vista que tributo, conforme o art. 3º, CTN, não pode constituir sanção de ato 
ilícito.  

No entanto, importa destacar que a extrafiscalidade não busca impedir 
uma certa atividade (para isso existem multas e proibições), mas tem por fim 
condicionar a liberdade de escolha do agente econômico, por intermédio da 
graduação da carga tributária, em função, por exemplo, de critérios ambientais. 
A progressividade tributária, segundo Domingues203, é uma ferramenta 
imprescindível nessa missão extrafiscal, sendo uma discriminação positiva entre 
poluidores e não poluidores. Portanto, a tributação ambiental não se trata de uma 
tributação punitiva, na medida em que busca orientar o contribuinte a planejar 
seu negócio lícito de acordo com uma finalidade pretendida pelo constituinte, no 
caso, a proteção do meio ambiente. 

O empreendedor não comete ilicitude ao poluir dentro dos limites 
previstos na legislação, mas caso referida atividade, embora lícita, acarrete em 
um dano ao ambiente, deverá por ele responder, haja vista que a responsabilidade 
civil é objetiva, ou seja, independente de culpa, conforme previsto no art. 14, § 1º, 
da Lei nº 6.938/81, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente. No caso de 
ilicitude, o Estado se manifestará não por meio de tributo, mas por intermédio de 
sanções administrativas, como a multa, e, dependendo do fato, poderá incorrer 
inclusive em crime ambiental, estando no campo do direito repressivo, na forma 
da Lei nº 9.605/98.

Já podem ser verificadas no Brasil muitas experiências positivas em 
relação à tributação ambiental, considerando especificamente os tributos 
ambientais em sentido amplo, ou seja, adequação dos tributos ordinários 
existentes. É o caso, por exemplo, de isenção de ITR em relação à área de APP, 
de RL, bem como de outras áreas que a legislação aponta serem ambientalmente 
interessantes, conforme se verifica na Lei de Política Agrícola (Lei nº 8.171/91) e 
na Lei nº 9.393/96, que dispõe sobre o ITR. 

A mesma lógica vem sendo utilizada por alguns municípios ao concederem 
descontos no valor do IPTU aos contribuintes que possuam projetos que estejam 
contemplando construções que adotem técnicas sustentáveis e a favor do meio 
ambiente.

A Lei nº 12.187/2009, que cria a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima, atenta às orientações da Convenção Quadro das Nações Unidas e do 
Protocolo de Quioto, aponta como uma de suas diretrizes, em seu art. 5º, inciso 
VII, “a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações 
de mitigação e adaptação à mudança do clima”. Assim, como consequência, seu 
art. 6º, inciso VI, assegura como um de seus instrumentos “as medidas fiscais e 

203  DOMINGUES, op. cit.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

105

tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases 
de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e 
incentivos, a serem estabelecidos em lei específica”. É indiscutível, portanto, que 
a política tributária deve ser aliada à política de mudança do clima.

O aumento da despesa pública e as renúncias que ocorrem com a 
concessão de incentivos fiscais, são vistos, muitas vezes, como um óbice aos 
gestores públicos, mas é preciso visualizar a questão sob outra perspectiva. 

As políticas tributário-ambientais repercutem positivamente ao evitar 
a ocorrência dos danos, tendo em vista que as despesas que surgem diante 
das catástrofes ambientais são onerosas e só servem para resolver o problema 
imediato e nunca as causas reais. Da mesma forma, é deveras complexo mensurar 
economicamente quanto custa a manutenção de uma espécie em extinção e a 
saúde de seres humanos e outros animais que adoeceram devido à utilização de 
agrotóxicos, por exemplo. É uma reflexão que deve levar em conta não apenas a 
questão financeira, mas também o custo ambiental e social. 

Visualiza-se que as desonerações tributárias em prol do meio ambiente 
são plenamente justificadas, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 140/2001), assegurando não apenas a legalidade de referidas 
políticas, mas também sua legitimidade. 

A alimentação orgânica, por exemplo, deveria ser fomentada, assim como 
as operações com os equipamentos de proteção individual do trabalho (EPI), que 
são obrigatórios para os que trabalham com agrotóxicos e outras substâncias 
perigosas e insalubres. Na mesma linha, as novas tecnologias e as atividades 
econômicas que contribuem para o equilíbrio ambiental, como energia renovável, 
construções sustentáveis e reciclagem devem ser priorizadas e articuladas entre 
as várias pastas governamentais. 204

Por outro lado, não é razoável conceder incentivos fiscais às atividades 
econômicas que causam graves impactos ambientais, como é o caso do 
Convênio ICMS nº 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), 
que concede a redução de base de cálculo nas operações interestaduais com 
insumos agropecuários, o que pode incluir agrotóxicos e sementes transgênicas, 
bem como autoriza a isenção ou redução da base de cálculo do ICMS nas 
operações internas envolvendo as mesmas mercadorias. No mínimo, a tributação 
dos agrotóxicos e transgênicos no Brasil não deveria gozar de benefícios, mas é 
um paradoxo incentivar seu consumo diante de todos os malefícios conhecidos 
e até desconhecidos para a saúde e o meio ambiente. 

A redução de IPI para estimular o consumo de veículos novos também é uma 
política do governo federal paradoxal em relação à proteção ambiental, da mesma forma 
é a isenção de IPVA para veículos velhos, que são os mais poluentes.

204  ACQUATELLA, Jean; BÁRCENA, Alicia. Política fiscal y médio ambiente: bases para 
una agenda común. Santiago de Chile: Comissión Económica para América Latina y el Caribe / 
Naciones Unidas, 2005.
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Outro importante instrumento econômico utilizado para incentivar a 
proteção ambiental é o chamado ICMS Ecológico, que não se trata puramente de 
tributação ambiental, mas de mecanismo de direito financeiro ou, como alguns 
autores preferem, uma das formas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

O art. 158, inciso VI (CF/88), aborda que 25% (vinte e cinco por cento) 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicações (ICMS) sejam repassados aos municípios, sendo que destes 
¾ (três quartos), no mínimo, deverão ser creditados segundo o critério valor 
adicionado e até ¼ (um quarto), conforme legislação estadual.

Esse mecanismo traduz-se numa oportunidade que cada Estado tem para 
influir no processo de desenvolvimento dos seus municípios, premiando certas 
atividades e coibindo outras. Nesta feita, cada legislação estadual define um 
conjunto de critérios, tais como número de habitantes, área geográfica, número 
de propriedades rurais e produção primária, condições sociais, aterros sanitários, 
dentre outros, que tratam da distribuição desse valor a que os municípios têm 
direito constitucionalmente garantido.  

No entanto, uma das críticas levantadas em relação ao ICMS Ecológico 
é no sentido de que, na medida em que os municípios forem cumprindo os 
critérios ambientais na repartição livre do ICMS, a “fatia do bolo” vai diminuindo, 
chegando ao ponto que, caso todos os municípios se adequem às condicionantes 
ambientais, não haverá mais como aumentar o estímulo, sendo, assim, estagnado 
e limitado. Por isso é que representantes dos Estados e municípios estão 
pleiteando critérios ambientais nos fundos de participação, em uma perspectiva 
de reforma fiscal verde, para que os estímulos possam ser melhores aproveitados 
e distribuídos.

Destaque-se, ainda, a proposta de Denise Lucena Cavalcante de que 
além de princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV, CF/88), o equilíbrio 
ambiental poderia ser garantido expressamente como um princípio fundamental 
do Direito Tributário, por meio de EC que inclua um novo inciso (que seria o VI) ao 
art. 150, CF/88, sendo a seguinte redação sugerida: “VII – instituir tributo sem a 
devida observância da defesa do meio ambiente”. Referido dispositivo, segundo 
a autora, contribuiria para uma remodelação ecológica do sistema tributário 
nacional. 205

De todo modo, independente de reforma constitucional, entende-se que 
a ordem jurídica brasileira, a partir de uma interpretação sistêmica, já está apta 
para um redirecionamento ecológico do sistema tributário, podendo todas as 
espécies tributárias existentes incorporar a motivação ambiental. 

Os exemplos aqui elencados desmistificam a ideia de que a tributação 
ambiental poderia ensejar um incremento na carga tributária, numa perspectiva 

205  CAVALCANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade 
ambiental. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação: um diálogo 
luso-brasileiro. Coimbra: Almedina, 2012, p. 191-192. 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

107

eminentemente fiscal. A preocupação com o incremento da arrecadação cede 
lugar à ideia de uma reacomodação qualitativa da carga tributária, essência da 
extrafiscalidade, e da qualidade do gasto público, o que pode ser visualizada 
também no âmbito dos resíduos sólidos.

3 O PANORAMA DOS INCENTIVOS FISCAIS NA POLÍTICA NACIONAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

O desenvolvimento econômico opera sem que haja uma tutela adequada 
do meio ambiente, ou seja, sem que se observe a capacidade de renovação 
dos recursos naturais renováveis, os limites físicos e éticos à utilização dos não 
renováveis e de assimilação dos resíduos pela natureza. 206

Dentro desse contexto, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu 
a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), que trata de um conjunto de 
princípios, objetivos e instrumentos para uma gestão integrada dos resíduos 
sólidos. 207Apesar do atraso em relação a outros países, a norma não perde sua 
importância, uma vez que prevê institutos inovadores ao direito positivo pátrio, 
como a logística reversa e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos.

Ponto fundamental é entender o que são resíduos sólidos, tendo em vista 
as nuances que permeiam seu conceito. Segundo Alexandra Aragão, “o conceito 
de resíduo tem sobressaltado a doutrina, agitado a jurisprudência, perturbado os 
legisladores e desesperados os operadores econômicos”. Afirma, ainda, que “os 
resíduos são objetos corpóreos, apropriáveis e que por serem desinteressantes 
para seu detentor, ele enjeitou”.  208

No que concerne à PNRS, o conceito de resíduos sólidos encontra-se 
amplamente definido no inciso XVI do art. 3º, cuja classificação quanto à origem 
e à periculosidade está prevista em seu art. 13.

A PNRS prevê, em seu art. 9º, que na gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos, deve ser observada a ordem de prioridade: “não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos”. De acordo com o referido dispositivo, 
uma política de reciclagem e tratamento dos resíduos, por exemplo, deve estar 
necessariamente atrelada a medidas de não geração, redução e reutilização. 

Isto se deve ao fato de que durante o processo de extração, transformação 

206  KISS, Alexandre. L’lrreversibilité et le Droit des Generations Futures. Révue Juridique de 
l’Environnement, numéro special, 1998, p. 50-60. 
207  Expõe Guerra que, até a edição da citada lei, o Brasil apresentava sua gestão de resíduos 
pautada por algumas ações pontuais do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e outras 
voluntárias por parte do mercado. GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos. Rio de Janeiro: Forense, 
2012, p. 43.
208  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do nível elevado de protecção e a 
renovação ecológica do direito do ambiente e dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2006, p. 79.
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e consumo, são produzidos rejeitos que causam problemas ao ambiente e 
aos seres humanos, cuja convivência tem se tornado cada vez mais difícil, em 
função do aumento de quantidade dos prejuízos e dos riscos previsíveis (e até 
imprevisíveis), o que induz uma nova perspectiva econômica. 209

Decretar o seu fim não parece possível, mas é preciso uma gestão 
preventiva adequada dos resíduos, incluindo as novas tecnologias existentes.210 
Sobre o tema, Weizsäcker diz que cabe ao Estado criar condições econômicas que 
permitam um desenvolvimento sustentável, a partir do aumento da produtividade 
dos recursos naturais. 211 Dessa forma, o Estado deve fomentar o uso de novas 
tecnologias para crescimento com prosperidade e qualidade de vida, a partir de 
instrumentos que estão previstos no art. 8º da PNRS. 

A partir do momento em que a PNRS estabelece obrigações a serem 
cumpridas por pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, as quais 
sejam responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos, 
foi criada uma série de atividades a serem realizadas por aqueles que exploram 
atividades geradoras de resíduos sólidos. A cadeia produtiva se transforma, com 
a presença de novos agentes econômicos, o que acaba refletindo na tributação 
dessas atividades. 

Basta imaginar como se dá a cadeia produtiva de uma garrafa pet, que 
está à venda em uma prateleira de supermercado. Após o consumo, essa garrafa 
segue junto com os demais resíduos na coleta tradicional do município, que pode 
ser destinada a um aterro (ou ainda os famigerados lixões) ou será destinada a 
uma cooperativa ou associação de catadores. 

O catador, após literalmente catar os diferentes resíduos que podem ser 
reciclados e efetuar sua limpeza, vende essa mesma garrafa para um depósito 
ou para os chamados “atravessadores”, que a vendem para uma indústria de 
transformação. 

A garrafa, considerada produto para o catador, é recebida como insumo 
pela indústria de transformação, que pode ser utilizado por ela mesma para dar 
origem a um novo produto, ou vender para outra indústria de transformação, que 
é uma reciclagem. Assim, é feita uma nova garrafa, que é vendida para a indústria 
de bebidas, encaminhada para uma distribuidora e, em seguida, vendida para o 
mesmo supermercado e disponibilizada ao consumidor final.

À luz da logística reversa, a indústria de bebida tem obrigação de conferir 
uma destinação adequada às embalagens dos produtos disponibilizados no 
mercado, o que pode interferir na cadeia produtiva. Na verdade, todos os sujeitos 

209 AGUILERA, Patrícia Guzmán. Introducción al análisis económico del derecho ambiental. 
Lima: Editorial Cordillera S.A. C., 2006.
210 DERNBACH, John C. Agenda for a sustainable America. Washington: Environmental Law 
Institute, 2009.
211 WEIZSACKER, Ulrick Von; HARGROVES, Karlson; SMITH, Michael. Factor Five: 
Transforming the Global Economy through 80% Improvements in Resource Productivity. London: 
Earthscan, 2010.
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da cadeia, do produtor, fornecedor, distribuidor, vendedor, o município, etc., até 
o consumidor final têm responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto. 

Como se vê, são vários os tributos que incidem sobre a cadeia produtiva 
dos resíduos, em especial os impostos indiretos, que incidem sobre bens ou 
serviços, como é o caso ICMS, ISS e IPI. A complexidade, por si só, do processo 
produtivo de muitos produtos reciclados onera o seu valor, dificultando que ele 
seja competitivo no mercado. Da mesma forma ocorre com os serviços, cujo 
aparato tecnológico ainda tem valor elevado. Ainda não se tem a cultura, por 
falta de educação ambiental, de escolher o produto ou o serviço que cause 
menos impacto no meio ambiente e na saúde ou que tem certificação ambiental, 
por exemplo. Muitas vezes não se pode nem escolher porque a renda familiar 
não permite. No final das contas, opta-se por aquele que é mais barato, sem 
perceber tudo o que está agregado ao valor final, ou seja, o custo ambiental e 
social daquele produto ou serviço. 

É por isso que a utilização de incentivos fiscais, instrumento econômico 
assegurado art. 8º, inciso IX, da PNRS, é importante para estimular as atividades 
econômicas que surgem com as obrigações impostas pela própria legislação. 
Além disso, o Estado deve fomentar a formalização dos agentes econômicos 
envolvidos, em especial as associações e cooperativas de catadores que, 
infelizmente, ainda estão reféns da falta de conhecimento, de estrutura, de 
incentivo, de cuidado, enfim, de um mínimo de dignidade.

Atente-se que o legislador utilizou a expressão “incentivos fiscais”, mas 
não fez qualquer delimitação do seu alcance. Tanto o STF quanto o STJ tratam 
as expressões “incentivos fiscais” e “benefícios fiscais” como sinônimas e, em 
alguns casos, enquadrariam as próprias isenções como uma categoria à parte 
destes212, o que contraria o conceito mais usual. 

Não obstante as classificações que são abordadas por parte da doutrina 
tributarista213, segue-se a posição de Carrazza214 e de Melo215 no sentido de que 

212 Conforme se visualiza na ementa da ADI 2345/SC, relatada pelo Min. Cezar Peluso, assim 
disposta: “Não pode o Estado-membro conceder isenção, incentivo ou benefício fiscal, relativos 
ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, de modo unilateral, mediante 
decreto ou outro ato normativo, sem prévia celebração de convênio intergovernamental no 
âmbito do CONFAZ”.
213 Segundo Betina Grupenmacher, o que distingue os incentivos dos benefícios é o fato 
de a vantagem financeira materializada na desoneração total ou parcial do tributo, estar ou não 
vinculada a uma contrapartida do contribuinte. Para a autora, “enquanto nos incentivos deve haver 
uma contrapartida, um investimento a ser empreendido pelo sujeito passivo, nos benefícios o 
favorecimento consubstanciando na minoração ou desoneração integral do tributo independe de 
uma contraprestação”. GRUPENMACHER, Betina Treiger. Das exonerações tributárias: incentivos 
e benefícios fiscais. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação: 
um diálogo luso-brasileiro. Coimbra: Almedina, 2012, p. 17-18. 
214 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 829.
215 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2009, 
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incentivos fiscais são sinônimos de benefícios fiscais, à semelhança do que 
se vê na jurisprudência. Essa tomada de atitude quanto aos institutos confere 
aos incentivos, além de uma natureza puramente financeira, um caráter fiscal 
evidente, o qual seria próprio dos benefícios. 

No entanto, há uma lacuna na doutrina de Direito Tributário referente à 
operacionalização dos incentivos fiscais no âmbito da PNRS. Afinal, que tipos 
de exonerações tributárias estão incluídas como incentivos fiscais para fins de 
resíduos sólidos?

À luz de uma Hermenêutica Jurídica Ambiental, a conclusão é de que o 
conteúdo dos incentivos fiscais deve ser o mais amplo possível, até porque esse 
é o espírito da PNRS. Texto não se confunde com norma. O sentido da norma 
será construído no caso concreto a partir da análise do texto com o contexto, 
ou seja, com a realidade no momento de sua aplicação. O texto é só forma, 
estrutura lógico-dedutiva, cujos signos e significados tomarão conteúdo quando 
de sua interpretação. Aí que está a dinamicidade e a dialética do Direito, ou, para 
utilizar a expressão de Morin, a dialógica do pensamento.  

Se um dos objetivos da norma é estimular as atividades econômicas que 
estejam alinhadas à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, nada mais 
óbvio do que interpretar seus dispositivos, inclusive o que cuida dos incentivos 
fiscais, de forma que contribuam o máximo possível para a tutela do meio 
ambiente.

Nesse sentido, defende-se que, enquanto instrumento da PNRS, a 
concessão de incentivos fiscais pode ser operacionalizada como (i) isenção 
total ou parcial, condicionada ao cumprimento de obrigações ambientais por 
parte do contribuinte; (ii) redução de base de cálculo; (iii) redução da alíquota do 
imposto para situações e produções especiais; (iv) postergação dos prazos para 
pagamento e (v) diferimento do imposto. 

Aqui, é interessante que o instrumento normativo que aborde 
referidos incentivos imponha condicionantes e contrapartidas ao contribuinte / 
empreendedor, tais como a validade da licença ambiental da atividade, alvarás e 
outros atos do Poder Público oriundos de seu poder de polícia, rotulagem para 
o consumo sustentável, o cumprimento de regras trabalhistas, inclusão social 
do entorno, dentre outros critérios de Responsabilidade Socioambiental da 
empresa, sob pena de esvaziar a lógica do incentivo. O incentivo fiscal na PNRS 
não é puramente ambiental, em seu sentido natural, ele deve envolver todos os 
agentes da cadeia produtiva.

É mister destacar que a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu 
art. 12, já condiciona a concessão de incentivos e de financiamento públicos à 
comprovação do licenciamento ambiental. Assim, o intérprete deve analisar todo 
o bloco normativo ambiental (Constituição, tratados e documentos internacionais, 
legislação infraconstitucional e resoluções do Conama) e não apenas ficar limitado 

p. 339-340.
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à PNRS. 

Por outro lado, é bem verdade que o Poder Público não pode burocratizar 
demais, a ponto de o contribuinte se desmotivar a adotar um padrão econômico 
ambientalmente desejável. Referidas condicionantes e contrapartidas devem ser 
dialogadas com os respectivos órgãos públicos e com as empresas, por meio das 
entidades representativas dos setores, devendo ser implementadas de forma 
progressiva, a fim de conferir legitimação à norma.  

No que concerne às indústrias de reciclagem, a lei da PNRS, em seu inciso 
VI, art. 7°, afirma que estas devem ser incentivadas, “tendo em vista fomentar o 
uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados”. 
O incentivo fiscal a ser aplicado poderia se configurar sob a forma de isenções 
em suas operações ou serviços prestados, atribuição de um crédito presumido e 
redução na base de cálculo dos impostos devidos por essas empresas.

Ademais, além desses instrumentos desoneratórios, a estas empresas 
poderiam ser concedidos diferimentos, que representam uma postergação para 
o cumprimento das obrigações tributárias principais, e que podem representar 
forte instrumento financeiro à disposição das organizações, por deixarem maior 
soma de recursos desimpedida para novos investimentos empresariais. 216

A técnica do diferimento se dá, de acordo com Grupenmacher, por 
razões de política fiscal, a fim de que se tenha o barateamento do custo de 
determinado produto e como mecanismo de praticabilidade e eficiência na 
arrecadação. Ocorre com frequência com produtos in natura, pois a autoridade 
fazendária encontra dificuldade em sua fiscalização. Atente-se que o Estado aqui 
não “perde” recursos, tendo em vista que o pagamento do tributo ocorre na 
etapa ou etapas seguintes da cadeia de circulação econômica, motivo pelo qual 
há autores que entendem que não se trata de um autêntico incentivo fiscal. 217

Não se pode negar, entretanto, que o diferimento possibilitado pela 
PNRS é um incentivo para o contribuinte que é exonerado do imposto (no 
caso o catador ou o reciclador), e um ônus para aquele da operação seguinte 
(indústria de transformação, por exemplo), uma vez que ele não pode se creditar 
do imposto que seria devido na etapa anterior, crítica que é feita por Hugo de 
Brito Machado.218 No entanto, a responsabilidade compartilhada se faz presente 
nessa sistemática, fortalecida pela baixa capacidade contributiva do catador, 
dificuldade de fiscalização por parte dos fiscos e necessidade de sua inclusão 
social e produtiva. 

216  PACOBAHYBA, Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro; BELCHIOR, Germana 
Parente Neiva. A concessão de incentivos fiscais como instrumento da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos: uma possibilidade aberta à discussão. In: PADILHA; Norma Sueli; SOUZA, 
Maria Claudia S. Antunes de (coord.). CONPEDI/UFF (org.). Direito ambiental I [Recurso eletrônico 
on-line]. Florianópolis: FUNJAB, 2012, p. 324-347. Disponível em: http://www.publicadireito.com.
br/publicacao/uff.php. Acesso em 10 abr. 2014.
217  GRUPENMACHER, op. cit., p. 34-35. 
218  MACHADO, Hugo de Brito. Reciclagem de lixo e tributação. Revista Fórum de Direito 
Tributário - RFDT, Belo Horizonte, a. 5, n. 27, p. 9-20, mai./jun., 2007. 

http://www.publicadireito.com.br/publicacao/uff.php
http://www.publicadireito.com.br/publicacao/uff.php
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Ainda no tocante ao desenho que esses incentivos fiscais podem ter 
na PNRS, deve-se fazer o alerta de que, a depender da atuação da empresa a 
ser incentivada, várias espécies tributárias poderiam comportar tais benefícios. 
Assim, empresas cuja maior parte das atividades esteja sujeita ao ICMS poderiam 
ser desoneradas de tais tributos; da mesma forma, ao se tratar do ISS, do IPI, 
dentre outros.219

Com tudo isso, o desenho dos incentivos fiscais na PNRS deve ser o 
mais amplo possível, incluindo desde desonerações tributárias até melhores 
condições para o cumprimento das obrigações tributárias, sejam elas principais 
ou acessórias. Há de ser ampliada, também, a base de exações tributárias as 
quais podem ser aplicados tais incentivos, abarcando todos aqueles tributos que 
incidam sobre empresas que realizem atividades condizentes com os objetivos 
estabelecidos na lei da PNRS. 220

Por fim, há de se deixar destacado, também, que a concessão desses 
incentivos deve estar inserida em um contexto de moral tributária do Estado e 
do próprio contribuinte. A moral tributária do Estado, de acordo com Ricardo 
Lobo Torres, se conforma a partir da elaboração de um direito tributário justo e 
em conformidade com os direitos fundamentais, partindo de uma ideia básica de 
igualdade da justiça e dos direitos diante da lei. 221 

Diante disso, os incentivos a serem fixados pelo Estado devem ser 
proporcionais aos objetivos a serem alcançados pelas empresas, evitando-se, 
assim, favorecimentos desarrazoados ou desmotivados. Há de ficar claro, ainda, 
que a fruição de tais incentivos há de guardar estrita consonância com a norma 
sobre a matéria e destinada exclusivamente àqueles que preencham os requisitos 
para tais benefícios.

Tendo em vista o caráter progressivo da PNRS, alguns incentivos já podem 
visualizados na legislação brasileira, como a iniciativa do governo federal, por 
intermédio do Decreto nº 7.619, de 21 de novembro de 2011, que regulamenta o 
art. 6º da Lei nº 12.375/2010, determinando que os estabelecimentos industriais 
farão jus, até 31 de dezembro de 2014, ao crédito presumido do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de resíduos sólidos a serem utilizados 
como matéria-prima ou produtos intermediários na fabricação de seus produtos. 
A medida, apesar de útil, ainda não satisfaz totalmente o setor industrial, que 
questiona os elevados valores das alíquotas de IPI e a falta de identidade tributária 
para o produto reciclado, ou seja, falta de previsão de vários produtos na lista da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

No Estado do Ceará, de acordo com a Lei nº 15.086, de 28 de dezembro 
de 2011, ficam os produtos compostos por matéria prima reciclada de resíduos 

219  PACOBAHYBA; BELCHIOR, op. cit., 2012, p. 340.
220  CAVALCANTE, op. cit., p. 150.
221  TORRES, Ricardo Lobo. Liberdade, consentimento e princípios de legitimação do Direito 
Tributário. Revista Internacional de Direito Tributário, v. 5. jan./jun. 2006. Belo Horizonte: Del Rey, 
2006, p. 223-244.
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sólidos passíveis de certificação do Selo Verde, para o gozo de benefícios e 
incentivos fiscais concedidos a contribuintes no Estado do Ceará, nos termos 
da legislação tributária específica. A legislação estadual concede, ainda, 
diferimento do ICMS nas saídas internas de sucatas para a saída subsequente 
do estabelecimento industrial ou comercial (art. 13, incisos XVI, XVII e XX do 
Regulamento do ICMS/CE). 

Dessa forma, o ICMS oriundo da venda da sucata pelo catador será pago 
pelo estabelecimento industrial ou comercial. A ideia do legislador é estimular 
referida atividade econômica, a partir do incentivo do diferimento (postergação 
do pagamento), tendo em vista a dificuldade de organização e de estruturação 
contábil dos sucateiros e catadores. É uma espécie de substituição tributária, 
sendo o estabelecimento o responsável pelo recolhimento do imposto, bem 
como pelo cumprimento de obrigações acessórias, qual seja, emissão de nota 
fiscal de entrada do produto, comprovando a forte utilização da extrafiscalidade 
neste imposto indireto que incide sobre o consumo. 

Outro ponto que merece ser destacado, ainda que rapidamente, é o papel 
do Confaz na harmonização da legislação tributária dos Estados, em especial, do 
ICMS, à luz do federalismo cooperativo. Uma de suas atribuições é a celebração 
de convênios, para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e 
benefícios fiscais do ICMS, conforme previsto no inciso II do art. 155 da CF/88, 
bem como redação conferida pelo § 2º, inciso XII, alínea “g”, do mesmo artigo e 
com a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Apesar de o ICMS ser um imposto de competência dos Estados, há 
a necessidade de se padronizar determinados aspectos a ele inerentes, tais 
como as alíquotas a serem utilizadas nas operações interestaduais, bem como 
fixar limites às alíquotas nas operações internas. Ademais, a fim de evitar a tão 
debatida guerra fiscal222, os benefícios quanto a este imposto só poderão ser 
concedidos após manifestação prévia dos entes políticos, em virtude do pacto 
federativo.

Na medida em que a tributação que incide sobre a cadeia de resíduos 
sólidos é predominantemente sobre o consumo, a temática dos incentivos fiscais 
dos resíduos sólidos deve ser discutida entre os Fiscos estaduais, a fim de que 
sejam elaborados instrumentos no âmbito do Confaz sobre a operacionalização 
desses incentivos no âmbito de suas operações internas e interestaduais. A 
guerra fiscal passa a ganhar uma nova roupagem, devido ao emergente mercado 
de resíduos, podendo desencadear numa “guerra do lixo”.  

Atualmente, encontram-se em vigor os Convênios ICMS nº 7/2013 e 
106/2013, que autorizam a concessão de benefício fiscal nas operações com 
sucatas de papel, vidro e plástico destinadas à indústria de reciclagem. No 
entanto, os Convênios só autorizam a redução de base de cálculo do ICMS para 
as operações internas nos Estados do Ceará, Mato Grosso, Santa Catarina e 

222  MARTINS, Ives Gandra da Silva; CARVALHO, Paulo de Barros. Guerra fiscal: reflexões 
sobre a concessão de benefícios no âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012.
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o Distrito Federal, bem como permitem a isenção nas operações internas do 
Amapá e Pernambuco. Em relação ao Distrito Federal, há autorização para 
redução da base de cálculo não apenas para as operações internas, mas também 
interestaduais. Provavelmente, esses Estados já concediam referidos incentivos 
no âmbito de suas legislações estaduais, mas precisavam do balizamento do 
Confaz para o seu amparo constitucional.

É preciso, entretanto, que o Confaz avance no sentido de discutir e 
elaborar outros Convênios que autorizem a concessão de incentivos fiscais para 
outras espécies de resíduos e que possam envolver todos os Estados brasileiros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao considerar os instrumentos econômicos existentes para a proteção 
do meio ambiente, visualiza-se que o tributo é uma valiosa ferramenta de indução 
de comportamentos a ser utilizada pelo Estado, enquanto agente normativo 
e regulador, a fim de que seja realizado o dever fundamental de proteção do 
meio ambiente. A tributação não é apenas fonte de receita pública empregada 
na atividade financeira (aspecto fiscal), mas também pode (e deve) ser utilizado 
com função extrafiscal. 

Dentro desse contexto, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 
instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), ao estabelecer várias 
obrigações aos responsáveis direta ou indiretamente, pela geração de resíduos, 
tais como a logística reversa e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida do produto, proporcionou a criação de uma série de atividades econômicas. 
A cadeia produtiva se transforma, com a presença de novos agentes econômicos, 
o que acaba refletindo na tributação dessas atividades. 

É por isso que a utilização de incentivos fiscais, instrumento econômico 
assegurado no art. 8º, inciso IX, da PNRS, é importante para estimular as 
atividades econômicas que surgem com as obrigações impostas pela própria 
legislação, motivo pelo qual o conteúdo dos referidos incentivos deve ser o mais 
amplo possível.

Defende-se que, enquanto instrumento da PNRS, a concessão de 
incentivos fiscais pode ser operacionalizada como isenções, redução de base 
de cálculo, redução de alíquota, postergação de prazos para pagamento e 
diferimento do imposto. É importante, ainda, que os incentivos sejam aliados 
a condicionantes e contrapartidas ao contribuinte / empreendedor, tais como a 
validade da licença ambiental da atividade, alvarás e outros atos do Poder Público 
oriundos de seu poder de polícia, rotulagem para o consumo sustentável, o 
cumprimento de regras trabalhistas, inclusão social do entorno, dentre outros 
critérios de Responsabilidade Socioambiental da empresa, sob pena de esvaziar 
a lógica do incentivo. O incentivo fiscal na PNRS não é puramente ambiental, em 
seu sentido natural, ele deve envolver todos os agentes da cadeia produtiva.

Muitos desenhos produtivos, oriundos da sociedade pós-industrial e de 
consumo, ainda estão sem respaldo da legislação tributária, enquanto outros 
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ainda vão surgir, o que demanda uma nova perspectiva dos Fiscos. É bem verdade 
que os auditores e técnicos fazendários não têm obrigação de conhecer todas 
as peculiaridades da legislação ambiental, por isso que o diálogo intersetorial se 
faz essencial. 

Para que os incentivos fiscais no âmbito da PNRS seja um efetivo 
instrumento econômico, é mister o diálogo de diversas pastas executivas na 
elaboração dessas políticas públicas, haja vista que não é tema exclusivo dos 
órgãos fazendários, nem tampouco dos ambientais. A criação de grupos de 
trabalhos intersetoriais, como vem ocorrendo no Estado do Ceará, revela-se 
como excelente estratégia para promover estudos técnico-científicos na área e 
sugestões de mudanças legislativas.

Além disso, como a tributação que incide sobre a cadeia de resíduos 
sólidos é predominantemente sobre o consumo, é importante que o tema seja 
discutido no âmbito do Confaz, a fim de que seja harmonizada a legislação desses 
incentivos fiscais. A guerra fiscal passa a ganhar uma nova roupagem, devido ao 
emergente mercado de resíduos, podendo desencadear numa “guerra do lixo”.  
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INTRODUCCIÓN.

De inicio, gustaría de invitar al lector a trasladarse imaginariamente en 
el tiempo y suponer el  hipotético caso que, en el futuro, sea descubierto que 
cierta especie animal o vegetal posee las propiedades suficientes para curar una 
enfermedad que ha llevado a la muerte a millones de seres humanos a lo largo 
de la historia. ¿Cuál sería el valor económico de un ejemplar de esa especie? 
¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagarle a quien sea su propietario para que los 
conserve? 

Pensemos también, como el ser humano se sorprende a diario, al 
observar y estudiar con detenimiento la naturaleza en su conjunto, descubriendo 
leyes, conocimientos, riquezas, funciones, relaciones, saberes, recursos, etc., 
que poseen gran valor para el desarrollo y conservación de nuestra especie.

Los avances de la ciencia develan, paulatinamente, ante los ojos 
asombrados del ser humano, secretos que por largo tiempo, ha guardado la 
Madre Tierra.

Y así, de un tiempo a esta parte, la especie ha comenzado a tomar 
dimensión que la protección de la biodiversidad posee latente una gran cantidad 
de beneficios. Ello, ha sido acompañado, en mayor o menor medida, por los 
regímenes jurídicos de nuestra región, que también han ido avanzando en la 
regulación de la protección del ambiente y la diversidad biológica.
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Dentro de esa idea, en una primera instancia, intentaré resaltar el 
marco jurídico constitucional y legal de los países de America del Sur, refiriendo 
especialmente a las normas que puedan ser consideradas como base, para el 
establecimiento de instrumentos económicos en miras a incentivar la protección 
de la biodiversidad por parte de los particulares, como por ejemplo, el pago por 
servicios ambientales.

Por otro lado, reflexionaré brevemente sobre el hecho de que los beneficios 
y servicios que otorga la biodiversidad, solo serán mensurables y apreciables en 
toda su amplitud, en función de los dictámenes y estudios realizados por el sector 
científico. Y cómo esta cuestión, nos invita a no poder desatender el importante 
rol institucional, estratégico, geopolítico, global que juega el desarrollo de este 
tipo conocimientos y capacidades.

1.  MARCO  NORMATIVO. CONVENIO DE BIODIVERSIDAD, 
CONSTITUCIONES NACIONALES Y LEYES MARCO.

En el actual apartado me propondré relevar el marco jurídico particular 
de cada uno de los países de la región, resaltando, en cada caso, las diferentes 
formas de abordar la problemática referida a la protección de la biodiversidad; y en 
el mismo sentido, analizar cuán firmes son, en general, las bases constitucionales 
y legales, para proceder a construir sobre ellas, un sistema que incorpore el uso 
de instrumentos económicos para evitar el avance de la pérdida de biodiversidad.

Recordemos lo que nos enseña el profesor Nestor Cafferatta, al hacer 
referencia al hecho que la mayor parte de los países de la región poseen una 
estructura legal similar: en la cabeza, clausulas constitucionales ambientales, 
luego una Ley General, Ley de Bases, Marco u Orgánica del Ambiente y debajo 
de ellas, las leyes sectoriales.223

En el caso de la protección de la Biodiversidad, ese núcleo más duro y 
estable, constituido por las Constituciones y Leyes marco, se completa con el 
Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, adoptado y abierto a la firma en Rio de 
Janeiro en el año 1992, en ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y Desarrollo.

1.1 El Convenio sobre la Biodiversidad y las Metas de Aichi para el año 2020.

No es el objetivo de este trabajo detenernos en el análisis específico del 
Convenio Internacional, cuestión que ha sido ampliamente abordada en diversos 
trabajos por especialistas del calibre del amigo costarricense Jorge Cabrera 

223 CAFFERATTA, Néstor Alfredo.- “Constitucionalismo e Institucionalidad Ambiental en 
Latinoamérica”, “Instituciones de Derecho Ambiental Latinoamericano”, p. 9, Revista de Derecho 
Público, 2009- II, Derecho Ambiental – II, Rubinzal- Culzoni Editores, Noviembre de 2009.
En el mismo sentido: y 
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Medaglia224, la argentina Teodora Zamudio225, el peruano Cesar Ipenza226, entre 
otros227.

Sin perjuicio de ello, en lo que interesa en el objetivo propuesto, repasemos 
el artículo 11 del Convenio, que indica que “cada parte contratante, adoptará 
medidas económicas y socialmente idóneas que actúen como incentivos para 
la conservación y utilización sostenible de los componentes de la diversidad 
biológica”.

Por medio de dicha norma, se  invita a los Estados Parte a incorporar, 
dentro del catalogo de instrumentos para la protección de la biodiversidad, a 
aquellos incentivos económicos dirigidos a los particulares.

Luego, en el marco del mismo Convenio, en el año  2010, se aprobó en 
Nagoya, Japón, el Plan Estratégico para la Protección de la Diversidad Biológica, 
“con el propósito de inspirar acciones a gran escala por todos los países y las 
partes interesadas en apoyar la diversidad biológica durante la próxima década.”228

El Plan se compone de una visión compartida229, una misión230, objetivos 

224 CABRERA MEDAGLIA, Jorge “Temas de Biodiversidad, Propiedad Intelectual y 
Biotecnología, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 2010, “El régimen internacional de acceso 
a recursos genéticos y distribución de beneficios: avances, elementos y recomendaciones”  
Revista Derecho Ambiental Argentina. Rdamb N° 14-51, Pág. 51, Editorial Abeledo Perrot, 
Argentina, 2007; “Pago por servicios ambientales a sistemas agroforestales de café. Posibilidades 
legales y conveniencia técnica”  Revista Derecho Ambiental Argentina. Rdamb N°24-221 Pág. 
221, Editorial Abeledo Perrot, Argentina, 2009; “Elementos conceptuales para construcción 
e implementación de regímenes de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios 
en América Latina” Revista Derecho Ambiental Argentina. Rdamb N° 19-43, Pág. 43, Editorial 
Abeledo Perrot, Argentina, 2008.
225 ZAMUDIO, Teodora. “El Convenio sobre la Diversidad Biológica en América Latina. 
Etnobioprospección y Propiedad industrial. Notas desde una cosmovisión económico-
jurídica.”;   “Regional Report: South America 2003;  final draft for the Secretariat of the Convention 
on Biological Diversity”. Disponibles en http://www.biotech.bioetica.org/doctrina.htm 
226 IPENZA, Cesar, “El Convenio sobre la Biodiversidad Biológica en el Perú”, Disponible en 
http://cdam.minam.gob.pe/novedades/conveniodiversidadbiologica.pdf 
227 SLONGO Daniela, “Considerações gerais sobre o pagamento por serviços ambientais 
como um instrumento econômico para a conservação das águas, florestas e da biodiversidade” 
en Direito socioambiental : homenagem a Vladimir Passos de Freitas. GALLI Alessandra, 
coordinadora; Curitiba: Juruá 2010; MARCELO TURNES, “El marco general de la cuestión del 
acceso a los recursos genéticos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica en la Argentina y la 
cuestión del acceso en nuestro país” Disponible http://www.tesis.bioetica.org/nota54.htm
228 Ver en https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf 
229 [7] “Para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma 
racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando 
beneficios esenciales para todos.”
230 [8] “Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a 
fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios 
esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al 
bienestar humano y a la erradicación de la pobreza. A este fin, las presiones sobre la diversidad 
biológica se reducen, los ecosistemas se restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera 
sostenible y los beneficios que surgen de la utilización de los recursos genéticos se comparten en 
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estratégicos231 y 20 metas en función de cada uno de dichos objetivos, conocidas 
como “metas de Aichi”

Especialmente relevantes para nuestro estudio son las metas enumeradas 
como 2 y 3.

“Meta 2: Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad 
biológica habrán sido integrados en las estrategias y los 
procesos de planificación de desarrollo y reducción de la 
pobreza nacionales y locales y se estarán integrando en los 
sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de 
presentación de informes.
Meta 3: Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, 
eliminado gradualmente o reformado los incentivos, 
incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad 
biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos 
negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos 
positivos para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica de conformidad con el Convenio y otras 
obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con 
ellos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas 
nacionales”

Así, en total consonancia con el artículo 11 del Convenio, el Plan Estratégico 
pone sobre la mesa la necesidad de considerar los incentivos económicos y la 
contabilidad de los recursos ambientales, como instrumentos esenciales en la 
protección de la biodiversidad.

1.2 Constituciones Nacionales

La incorporación de previsiones relacionadas con la protección del 
ambiente en las Normas Fundamentales de todos los países de la región, ya no 
resulta ser una novedad.

forma justa y equitativa; se proveen recursos financieros adecuados, se mejoran las capacidades, 
se transversalizan las cuestiones y los valores relacionados con la diversidad biológica, se aplican 
eficazmente las políticas adecuadas, y la adopción de decisiones se basa en fundamentos 
científicos sólidos y el enfoque de precaución.”
231 “Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad 
biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales 
y de la sociedad.
Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la 
utilización sostenible.
Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los 
ecosistemas, las especies y la diversidad genética.
Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas para todos
Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de 
los  conocimientos y la creación de capacidad”
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Raúl Brañes Ballesteros232[10], Nestor Cafferatta233, Orlando Rey234 entre 
otros nos han instruido ampliamente sobre la “oleada verde” en los textos 
constitucionales.

La primera Constitución que incluyó explícitamente entre sus normas la 
cuestión de la protección de la Biodiversidad fue la de la República Federal del 
Brasil. 

Podemos observar como la relevancia otorgada a la protección de 
los ecosistemas, los procesos ecológicos, la diversidad genética, etc., cruza 
transversalmente cada una de las incumbencias establecidas para el poder 
público en su conocido Artículo 225.

Por otra parte, Colombia hace lo propio en el artículo 79 de su Carta 
Magna, donde señala que “es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de esos fines”.

En el mismo sentido, tanto Perú (1993), como Argentina (1994) incorporan 
en sus Normas Fundamentales, sendas indicaciones sobre la obligación del 
Estado en relación a la promoción de la conservación de la diversidad biológica.

Mas recientemente, en el año 2009, la Constitución Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela estableció en su artículo 127, que “el Estado 
protegerá el ambiental, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los 
procesos ecológicos, los parques nacionales, los monumentos nacionales y 
demás áreas de especial importancia ecológica”.

De este breve repaso, surge una similitud en las Cartas Magnas de la 
región, observándose que todas colocan a la biodiversidad y sus componentes, 
como un bien preciado a ser protegido por el Poder Público.

Aunque, en su mayor parte, no avanzan estableciendo cuales son las 

232 BRAÑES BALLESTEROS, Raúl. “Informe sobre el desarrollo del Derecho Ambiental 
Latinoamericano. Su aplicación después de diez años de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.”, “El acceso a la justicia ambiental en América Latina”, 
p. 33, en Serie Documentos sobre Derecho Ambiental 9, “Memorias del Simposio Judicial 
realizado en la Ciudad de México del 26 al 28 de enero de 2000”, en DERECHO AMBIENTAL 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE. El acceso a la Justicia Ambiental en América Latina”, PNUMA, 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe / SEMARNAP / PROFEPA, 2000 e “Informe sobre 
los cambios jurídicos después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (Río 1992)”. EL DESARROLLO DEL DERECHO AMBIENTAL LATINOAMERICANO 
Y SU APLICACIÓN, DF México, 2001. PNUMA Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 
también vid., “De Río a Johannesburgo. Perspectivas del Derecho Ambiental en Latinoamérica”, 
UICN Unión Mundial para la Naturaleza, PNUMA Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 
DF México, 2002.
233 CAFFERATTA, Nestor A.”El tiempo de las “cortes verdes”, LA LEY 2007-B,423, Buenos 
Aires. 2007
234 REY Orlando, “El Desarrollo del Constitucionalismo Ambiental en Latinoamérica”. Texto 
actualizado al 28/12/2008.  Material del “Programa Regional de Capacitación en Derecho y 
Políticas Ambientales” de PNUMA, accesible en http://links.es/13459
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herramientas de las que puede valerse ese Poder.

Por su parte, Uruguay, Chile y Paraguay, si bien prevén para sus habitantes 
el derecho a un ambiente sano, no poseen en sus Constituciones, normas que 
refieran explicita y directamente a la protección de la Biodiversidad.

A partir del notorio nexo entre el uso de herramientas económicas y 
financieras para la protección de la biodiversidad y el reconocimiento de funciones 
sociales y ambientales a la propiedad privada, por el cual se abre la puerta a que 
se puedan establecer restricciones al uso y destino de esta última, veamos como 
tratan abordan las diferentes constituciones esta cuestión.

Notamos, que Brasil (Art. 170) o Colombia (Art. 58), reconocen que la 
propiedad privada puede poseer funciones sociales relacionadas con el medio 
ambiente o, directamente, funciones ambientales.

También Chile en su Artículo 19, permite que ciertos derechos sufran 
restricciones en virtud de la protección del ambiente.

Aún en aquellos países como Argentina, que no lo explicitan en su Carta 
Magna, se puede afirmar que la propiedad privada puede poseer otras funciones, 
ya sea sociales y/o ambientales.

Es que reconocimiento del ambiente, como un bien colectivo, indivisible, 
indisponible, perteneciente a toda la sociedad, ubicado dentro de la esfera 
pública, es la punta de lanza de una nueva forma de pensar el derecho, para 
el establecimiento de un novedoso “Paradigma Ambiental”. Paradigma, que se 
sustenta, en principio, en la prevalencia a los derechos de incidencia colectiva, de 
los derechos sociales, ambientales, intergeneracionales, dedicados a proteger 
los problemas que aquejan a toda la sociedad, sobre los derechos individuales 
clásicos. 235

Párrafo aparte merecen los casos de Bolivia y Ecuador. Sus Constituciones 
nacen de una concepción jurídica y filosófica ampliamente distante de las demás 
Cartas Magnas de nuestra región. Conceptos poco típicos en la cultura jurídica 
clásica de “raíces europeas”, como lo son “Pacha Mama”, “Madre Tierra”, “buen 
vivir o sumak kawsay”, entre otros tantos, se complementan con normas que 
resaltan la necesidad de conservar la diversidad biológica y la soberanía irrestricta 
sobre esta y todos sus componentes.

Consideramos que dicha concepción superior diferenciada, sobre la 
que se edifican las Constituciones de Ecuador y Bolivia, no tiene es opuesta 
al establecimiento de instrumentos económicos o financieros para proteger la 
biodiversidad. Sino todo lo contrario, dado que a partir del fuerte reconocimiento 
de la importancia de la protección ambiental, la biodiversidad y sus componentes, 
otorga un fuerte mandato al Poder Público para que articule todos los instrumentos 
que estén a su alcance.

235 Al respecto ver LORENZETTI, Ricardo Luis, Teoria del Derecho Ambiental, Editorial La 
Ley, Buenos Aires, 2008.
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1.3 Leyes Marco, Generales, Base, Programáticas del Ambiente

Como hemos mencionado, en la mayor parte de los países de la región, 
las normas ambientales constitucionales son acompañadas, interpretadas y 
complementadas por Leyes que indistintamente se denominan Marco, General, 
Base, dependiendo del territorio donde nos ubiquemos. 

Todas ellas, instalan entre sus objetivos fundamentales la protección de 
la biodiversidad y poseen normas específicas que de diversas formas se ocupan 
de tal cuestión.

Repasemos algunas de ellas:

El artículo 34 de la Ley 19300 de Bases Generales sobre el Ambiente 
de Chile, determina que “el Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas, que incluirá los parques y reservas marinas, con objeto 
de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y 
conservar el patrimonio ambiental.”, mientras que el artículo siguiente establece 
que “El Estado fomentará e incentivará la creación de áreas silvestres protegidas 
de propiedad privada (…)”.

Nótese como Perú, a pesar de tener una escueta norma constitucional 
de protección del ambiente y la biodiversidad, complementa fuertemente tal 
cuestión en su Ley 28611, vigente desde el 16 de octubre de 2005.

En su artículo 11, la citada norma indica como lineamiento de su política 
ambiental “el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo 
la conservación de la diversidad biológica, a través de la protección y recuperación 
de los ecosistemas, las especies y su patrimonio genético. Ninguna consideración 
o circunstancia puede legitimar o excusar acciones que pudieran amenazar o 
generar riesgo de extinción de cualquier especie, subespecie o variedad de flora 
o fauna.”

Los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, y 
en particular sus conocimientos tradicionales colectivos y el aprovechamiento de 
sus recursos naturales son tratados y reconocidos especialmente en los artículos 
71 y 72.

Se relata que esos conocimientos y prácticas constituyen una 
manifestación de los estilos de vida tradicionales, y son consistentes con la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos 
naturales. Asimismo establece pautas para la participación de las comunidades 
en los beneficios que se deriven de los mismos.

Por otro lado, en relación a los servicios ambientales, obsérvese como 
está ley Marco reconoce los beneficios otorgados por los ecosistemas y promueve 
la creación de financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales. 
(Artículo 94)

El Capítulo segundo del Título segundo de la Ley General del Ambiente 
peruana, está dedicado por completo a las normas para la conservación de  la 
biodiversidad. Es amplísimo en previsiones en dicho sentido, poniendo énfasis, 
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en el valor que posee para el desarrollo sostenible y el rol estratégico que posee 
para el país.

Brasil incorpora la valoración de los servicios ambientales como un 
instrumento fundamental en su ley de Política Ambiental Nacional N°6938. Indica 
en su Artículo 9 que “el propietario o poseedor de un inmueble, persona física 
o jurídica, puede, por instrumento público, privado o por acuerdo administrativo 
firmado ante órgano integrante del Sistema Nacional de Medio Ambiente, limitar 
el uso de toda su propiedad o de parte de ella para preservar, conservar o recuperar 
los recursos ambientales existentes, instituyendo una servidumbre ambiental”.

En el mismo tono, se encuentra la Ley N° 99 General Ambiental 
de Colombia, la cual de inicio determina que la biodiversidad del país, por 
ser patrimonio Nacional y de interés de la humanidad deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. (Artículo 1°).

Reconoce la valoración económica de los factores ambientales, colocando 
en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente, “la evaluación de los alcances y 
efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al valor de 
mercado de bienes y servicio y su impacto sobre el desarrollo de la economía 
nacional y su sector externo…”

El mismo organismo deberá organizar un inventario sobre la biodiversidad 
y los recursos genéticos y disponer, entre otras cuestiones relacionadas, lo 
necesario para “reclamar el pago o reconocimiento de los derechos y regalías 
que se causen a favor de la Nación por el uso del material genético.”

Consonantemente, resalta la importancia de los conocimientos 
tradicionales, enfatizando la necesidad de “fomentar el desarrollo y difusión de 
los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo ambiental y de recursos 
naturales, de las culturas indígenas y demás grupos étnicos”

Por otro lado, La ley Orgánica del Ambiente de Venezuela se ocupa 
principalmente de la protección de la diversidad biológica en su Titulo V “De los 
Recursos Naturales y la Diversidad Biológica”

En líneas generales observemos que el objeto de dicho título radica en 
determinar las disposiciones a fin de garantizar la permanencia y los beneficios 
que se derivan de los recursos naturales de la biodiversidad, como elementos 
indispensables para la vida y su contribución para el desarrollo sustentable.

Por otra parte, en su artículo 102, determina que el Estado deberá 
establecer los incentivos económicos y fiscales que se otorgaran a aquellos 
que efectúen inversiones para conservar el ambiente. Los incentivos podrán 
ser eximición de impuestos, fomento de créditos o cualquier otro instrumento 
económico viable.

Es particular el caso ecuatoriano, donde la norma constitucional data del 
año 2008 es posterior a la Ley Marco, dictada en 1999, resultando Constitución  
mucho más amplia y abarcativa en conceptos referidos a la protección de la 
biodiversidad, el ambiente, la madre tierra y los conocimientos tradicionales. 
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Sin perjuicio de ello, notemos que el artículo 15 de la Ley N° 37 de ese 
país, indica que  deberá elaborarse “un sistema de cuentas patrimoniales, con la 
finalidad de disponer de una adecuada valoración del medio ambiente en el país 
y procurarán internalizar el valor ecológico de los recursos naturales y los costos 
sociales derivados de la degradación ambiental”

Hemos visto que la Constitución Ecuatoriana, se encuentra estrechamente 
relacionada en sus concepciones filosóficas sobre la protección ambiental y la 
biodiversidad con la de su par Boliviano.

La Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir 
Bien de Bolivia, también se alinea con dichas normas.

Esta ley parte de una postura filosófica y principista opuesta a los 
mandatos aceptados mayoritariamente por las sociedades ordenadas bajo un 
sistema capitalista.

Tanto es así, que uno de sus principios se titula: “No Mercantilización 
de las Funciones Ambientales de la Madre Tierra” y reza que “Las funciones 
ambientales y procesos naturales de sus componentes y sistemas de vida de 
la Madre Tierra, no son considerados como mercancías sino como dones de la 
Sagrada Madre tierra.”

2. CONCLUSIONES PRELIMINARES

A partir del repaso de las Constituciones Nacionales y de las normas 
legales más importantes dentro de los ordenamientos jurídicos de los países de 
la región, podemos arriesgarnos a afirmar que:

- Es conteste en la Región la protección en los más altos 
niveles de la pirámide jurídica, en lo que a la protección a la 
diversidad biológica refiere.
- En aquellos países con mayor nivel de diversidad biológica 
y donde las comunidades originarias y pueblos indígenas 
poseen mayor presencia, la protección de la biodiversidad 
se completa con un énfasis particular a la protección de los 
conocimientos y prácticas tradicionales y la protección del 
patrimonio genético.
- Es unánime el reconocimiento de los servicios ambientales 
que brinda los ecosistemas y la conservación de la 
biodiversidad.
- Salvo en aquellos países (Bolivia, Ecuador) donde sus 
normas fundamentales parten de conceptos diferentes 
de los que se aceptan en la mayor parte de los países 
organizados bajo un sistema capitalista,  es aceptada la 
posibilidad de establecer reconocimientos e incentivos 
económicos para aquellas personas físicas o jurídicas que 
realicen acciones relacionadas con la protección de la 
diversidad biológica.
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- La concepción clásica que se identifica con el 
reconocimiento de derechos absolutos sobre la propiedad 
privada, cede en todos los países de la región, aceptándose 
tanto a nivel constitucional como legal, la posibilidad de 
establecer restricciones al dominio y a otros derechos 
fundamentales en función de proteger el ambiente y la 
biodiversidad.

3. COLOFÓN

Iniciábamos el presente trabajo mencionando como a diario la ciencia 
descubre ciertos secretos que la Madre Tierra oculta y resaltando que ellos 
pueden tener un importante aprovechamiento para el desarrollo sostenible de 
nuestros pueblos.

A modo de reflexión final, luego de haber observado en lo que es el 
objetivo principal de este trabajo, que todas los países de la región reconocen el 
valor de la conservación de la biodiversidad y propician normas en ese sentido, 
quiero detenerme un instante en la estrecha relación entre el desarrollo de la 
ciencia y la soberanía.

No podrán escaparse al lector los múltiples intereses económicos y 
geopolíticos internacionales que existen en relación a los usos de los elementos 
de la diversidad biológica, los conocimientos ancestrales y los recursos genéticos.

En ese contexto, considero necesario resaltar la importancia del rol del 
Estado y de la Universidad Pública como principal reservorio de conocimiento 
científico soberano, en el estudio y descubrimiento de nuevas formas de 
aprovechar sustentablemente los valiosos recursos disponibles en nuestra región.

El dictado de políticas tendientes a proteger la biodiversidad y sus 
componentes será incompleto y fútil, si no es acompañado con acciones 
tendientes a direccionar recursos suficientes e incentivar el desarrollo de la 
ciencia y tecnología soberana.

El ámbito por excelencia para ello, es la Universidad Pública, Libre y 
Gratuita, cuyo mantenimiento y desarrollo es la otra cara de la moneda en lo que se 
refiere al desarrollo de conocimientos que permitan aprovechar sustentablemente 
y proteger del avasallamiento de los países desarrollados, sobre las riquezas que 
nuestra Madre Tierra nos brinda a diario.
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7. ONDE ENTERRARAM O BOM SENSO?

JOSÉ RENATO NALINI 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, gestão 2014/2015, 

integrou a Câmara Reservada ao Meio Ambiente desde sua criação, em 2005, 
até 2012 e é autor de “Ética Ambiental”, Editora Millennium, 2007.

   A Segunda Vinda

   “Tudo se desmancha no ar.
   O centro não segura
   a imensa anarquia solta
   sobre o mundo.
   Terrível maré de sangue
   invade tudo e
   as cerimônias da inocência
   são afogadas.
   Os homens melhores
   não têm convicção;
   e os piores estão tomados
   pela imensa paixão do mal236”

INTRODUÇÃO

A incapacidade humana de discernir é surpreendente. Embora toda 
a comunidade científica tenha advertido governos e sociedade quanto aos 
crescentes riscos da catástrofe ambiental, a surdez prevalece. Quando afirmo 
que o dinheiro é pior do que a droga, parto dessa constatação: a cupidez cega, 
ensurdece, emburrece, imbeciliza. Mas também mata!

A tragédia ambiental “é real e os governos têm revelado um retumbante 
fracasso nessa área, quando não uma omissão que chega a beirar o crime. O 
mundo caminha para uma situação cada vez mais dramática, com o aparecimento 
dos chamados ‘eventos extremos’ suscitadores de catástrofes ambientais e 
humanas”237.

As agressões ecológicas constituem apenas uma face da situação atual 
da humanidade. Espíritos sensíveis detectam com acuidade aquilo que para os 
insensíveis passa desapercebido. Não que tal sensação de mal-estar seja recente. 
Paul Valéry, já nos anos trinta do século passado, anotava:

“A desordem do mundo atual nos habitua intimamente a 
ela;  nós nos a vivemos, nós a respiramos, nós a criamos 

236  YEATS, poema A Segunda Vinda, de 1919. 
237  FORNAZIERI, Aldo, Professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
- FESPSP, in À direita dos direitos, O Estado de São Paulo, 27.4.2014, Caderno Aliás, p.E3.
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e ela  acaba por ser uma verdadeira necessidade nossa. 
Nós  encontramos a desordem à nossa volta e dentro de 
nós  mesmos, nos jornais, nos dias e noites, em nossas 
atitudes, nos prazeres, até em nosso saber. A desordem 
nos anima e o  que nós criamos nos leva a lugares 
onde não queremos ir”238.

Profeticamente, Valéry intuiu que o progresso não nos pouparia de 
agirmos irracionalmente em relação à natureza. Esta continua a receber maus 
tratos, somos inclementes e não nos convencemos de que a vida é um ciclo 
de complexidade tal, que um elo não subsiste sem o outro. Estamos nos 
autodestruindo. Preferimos o suicídio premeditado, em lugar de nos conduzirmos 
como inquilinos conscientes do planeta. 

O mundo foi inundado de péssimas ambientais. Não há lugar do planeta 
que não tenha sido vitimado por consequências de nossa irresponsabilidade. 
Percorramos, aleatoriamente, algumas delas, para nos convencermos de que a 
situação é catastrófica. Para sermos eufemísticos.

1. UMA POPULAÇÃO SEDENTA

O Brasil é um dos países mais privilegiados em reservas de água doce. 
Mas também um dos mais irresponsáveis na preservação desse recurso natural 
e finito.

Pense-se na atual crise paulista, mais aflitiva em relação à conurbação 
paulistana. No verão de 2013, uma seca substituiu a estação chuvosa. 
Embora alguns a denominem “atípica”, pode-se descartar a consequência do 
desmatamento acelerado a que se submeteu a região?

De qualquer forma, o sistema Cantareira, que abastece a Grande São 
Paulo, foi a que mais sofreu os impactos da falta de chuva. Em todo o Brasil, 54% 
dos municípios dependem dos aquíferos, reservas subterrâneas abastecidas pela 
água da chuva que se infiltra em poros e fendas das rochas. São Paulo era uma 
região favorecida por vários rios. Mas ela matou seus cursos d’água. Hoje são 
fétidos canais mortos, poluídos e que lentamente carregam detritos, venenos, 
esgoto e demais produtos lesivos à saúde. 

A situação do sistema Cantareira é crítica. Está com 11,6% da água que 
poderia armazenar. Sem chuvas, das quais não há previsão, mesmo porque a 
estação inverno é seca, a quantidade de água seria suficiente para quatro meses, 
se a população se servisse de 110 litros diários por pessoa. Mas o consumo é 
superior a 175 litros-dia. Por isso, a previsão seria de abastecimento por mais 
dois meses e meio.

O Brasil é perdulário no uso de água. Enquanto no restante do mundo 
o abastecimento doméstico equivale a 10% do gasto total, no Brasil ele chega 

238  VALÉRY, Paul, A Política do Espírito. 
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a 23% em média e em São Paulo é de inconcebíveis 38%. O mundo emprega 
70% de sua água para irrigação. O Brasil destina 54% e São Paulo 22%.    

A recuperação de rios poluídos é realidade no mundo inteiro. Vide o Sena 
e o Tamisa, hoje cursos saudáveis, até mesmo piscosos. O Tietê e o Pinheiros de 
São Paulo constituem uma vergonhosa exceção. Quanto já se despendeu para 
regenerar suas águas? Qual o resultado obtido?

Não se incentiva a população a poupar, nem se educa a criança com o 
respeito devido a esse líquido de que dependemos para viver. A água, no século 
XXI, será mais importante do que o petróleo. Mesmo assim, vivemos como se 
ela não faltasse e parecemos acreditar que não existe crise de abastecimento.   

A mídia contribui para enfatizar a crise atual e é provocativa. Eugênio 
Bucci, jornalista e professor da ECA-USP e da ESPM, indaga:

 “Você tem sede de que? Os seres humanos têm sede de água. O 
poder tem sede de mais poder e acredita que, se souber usar bem 
a propaganda, os votos virão. E tem razão de acreditar. Esse tipo de 
estratagema tem dado certo no Brasil. Não há limites para gastos 
públicos em publicidade. Nem para o autoelogio. É assim com todos 
os governantes, de todos os partidos, sem exceção”239. 

Como em outros temas ambientais ou não, é difícil encontrar um inocente 
no Brasil, dentre os que detêm qualquer parcela de responsabilidade. 

O Estado não se precaveu para o enfrentamento de emergências. Nem 
levou a política ambiental a sério. Nem educou adequadamente a população. No 
primeiro plano, apenas para exemplificar, as bacias hidrográficas de São Paulo 
não têm plano de emergência contra falta d’água. No segundo, o grande mérito 
da Secretaria do Meio Ambiente foi “flexibilizar” as licenças ambientais e revogar 
as posturas que tentavam proteger a natureza. No terceiro, uma educação 
sofrível, com extinção das escolas em período integral, descuida da educação 
sustentável. Tanto que a maior parte dos terrenos internos às escolas é formada 
por um inóspito deserto de terra ou cimento. E o entorno mostra como é que a 
infância e a juventude aprendeu dentro da sala de aula a proteger suas árvores, 
jardins e parques. Ou será que ninguém ensinou às crianças que o verde tem 
muito a ver com o azul da água, sem a qual não se vive? 

2. A DESTRUIÇÃO DO VERDE

O Brasil era uma grande floresta há pouco mais de 500 anos. A colonização 
foi devastadora. A economia extrativista acabou com o pau-brasil e em seguida 
a introdução da cana-de-açúcar fez o restante. O que sobrou da Mata Atlântica? 
Pouco mais de 4% do território original, mesmo assim, quase que totalmente 
sob domínio de proprietários particulares.

O recente episódio da revogação do Código Florestal é outro atestado de 

239  BUCCI, Eugênio, Sabendo Usar Propaganda, Não Vai faltar Voto, in OESP, 1º.5.2014, 
p.A2.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

129

nossa incompetência no zelo da coisa comum. O argumento do interesse nacional 
é de uma ignorância que só pode resultar de premeditada cupidez. Procura-se 
justificar a destruição das matas como a hora e a vez do Brasil se equiparar às 
nações europeias que derrubaram suas florestas há vários séculos. Por isso, eles 
não teriam legitimidade para nos recriminar. Como se um erro justificasse outro.

Hoje, qual a realidade com que o Brasil se defronta? O Código Florestal 
- nem deveria ter esse nome, porque não existe menção à expressão Código 
Florestal na lei revogada - vai anistiar 29 milhões de hectares desmatados. Reduz 
em 58% a área devastada que deveria ser restaurada. É a conclusão a que chegou 
um grupo de especialistas e pesquisadores publicada na edição de abril da revista 
Science. Britaldo Soares Filho, da Universidade Federal de Minas Gerais, adverte 
que a nova legislação mantém a possibilidade de desmate legalizado para mais 
88 milhões de hectares. “Até agora, a única coisa que o “novo” Código Florestal 
fez foi perdoar multas”, afirmou o pesquisador Raoni Rajão, da Universidade 
Federal de Minas Gerais240. 

Observadores internacionais enxergam aquilo que o brasileiro não 
vê ou não quer ver. O New York Times noticiou que o mapeamento florestal 
desenvolvido por cientistas da Universidade de Maryland constatou que o 
crescimento da exportação da soja brasileira se deve também ao desmatamento 
da Amazônia. É óbvio que a senadora Kátia Abreu - PMDB-TO - apressou-se a 
desmentir, como uma das “mães” da revogação do Código Florestal. Para ela, “a 
vigilância das ONGs, com as quais se comprometeram importadores da nossa 
soja, impôs rigoroso controle das exportações a partir dos financiamentos e da 
certificação de origem, produzindo a certeza de que a commodity não provém de 
áreas devastadas do Bioma Amazônia”241. Ainda bem. Pelo menos não se utilizou 
o argumento recorrente de que a soberania brasileira está acima de qualquer 
crítica que países invejosos de nosso êxito no agronegócio poderiam dirigir, de 
maneira parcial e injusta, às crescentes exportações de soja. 

Não há como negar, porém, que a Amazônia corre o risco de se 
transformar primeiro numa savana e, em seguida, num deserto. Uma pesquisa 
publicada na revista científica PNAS, conclui que, submetida à seca, a Amazônia 
tende a desaparecer. A falta d’água aumenta a mortalidade das árvores. Por isso 
a conclusão de que o aquecimento global e suas sequelas também contribui para 
a extinção da maior reserva florestal do globo.   

Infelizmente, o bicho-homem é provido da mesma ganância em todos os 
hemisférios. Também nos Estados Unidos, país que se vangloria de sua elevada 
concepção democrática, o verde não tem vez. Além da postura governamental 
de não firmar ajustes como o Protocolo de Kyoto, que previa pífia redução na 
emissão de gás carbônico nos próximos quinze anos, os EUA registram episódios 
de escancarada perversidade em relação ao pouco restante de seu verde. Assim 

240  ESCOBAR, Herton, Código Reduziu Área de Reflorestamento Obrigatório em 58%¸ in 
OESP, 25.4.2014, p.A24.
241  ABREU, Kátia, Deu no ‘New York Times’, FSP de 26.4.2014, Mercado, p.10.
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é que até nos Parques Nacional e Estadual de Sequoias, improvável local de 
crime, pois prenhe de trilhas íngremes, utilizada por ursos, a conduzir a um 
antigo e pacato bosque, velhíssima árvore foi atacada mais de quinze vezes por 
lenhadores. Um atentado perpetrado com serra elétrica, a exibir a carne vermelha 
do interior do espécime. Tudo pelo valor dos cecídios, retorcidas protuberâncias 
dos troncos, extremamente valorizadas pelos admiradores de boa madeira.

O Patrimônio Universal da Unesco abriga parte significativa dos últimos 
bosques virgens de sequoias do planeta. Atacá-las é como profanar um santuário. 
As vendas se fazem pela internet e o comprador é internacional. As árvores que 
podem durar 2 mil anos suportaram raios, incêndios, ventos fortes e desastres 
naturais. Mas não resistem ao homem e à sua sanha de ganhar dinheiro242.  

3. FAUNA SOB AMEAÇA

A biodiversidade brasileira é uma das mais exuberantes da Terra. Ou ao 
menos era! Todos os dias extinguem-se espécies, porque são destruídos seus 
habitats e a caça e pesca predatórias constituem a regra. 

A insensata conurbação que sufoca os grandes centros e esvazia a zona 
rural, decorre da monocultura da cana-de-açúcar, antecedendo o pasto a ser 
substituído pelo deserto. Nas cidades maiores já se registra o desequilíbrio da 
fauna que foge das extintas matas e procura refúgio na zona urbana. Onde é alvo 
fácil de uma série de atentados. Medo, território inóspito, excesso de veículos, 
tudo contribui para que rapidamente desapareçam animais como a praticamente 
extinta onça pintada, preguiças, saguis e cervos. Até mesmo o zoológico de São 
Paulo tem sido invadido por urubus que disputam espaço com os costumeiros 
hóspedes, ante a desativação dos inúmeros lixões que cercam a megalópole.

Até mesmo espécies que aparentemente estariam a salvo passaram a 
ser objeto de preocupação, ante crescente risco de desaparecimento. As abelhas, 
que começaram a sumir na Califórnia, também somem no Brasil. Estudo levado 
a efeito por um grupo de professores de biologia da Universidade Federal de 
São Carlos e da UNESP indica que parte do número de mortes de abelhas nos 
últimos anos decorre do uso de agrotóxicos nas lavouras. Isso significa que boa 
parte da produção de alimentos no Brasil estará comprometida. Conforme a FAO/
ONU, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, um terço 
de tudo o que se come no mundo depende da polinização levada a efeito pelas 
abelhas. 

Contribuem também para o desaparecimento da espécie, o déficit 
nutricional associado à baixa oferta de flora, mudanças climáticas, surgimento 
de vírus e bactérias. O certo é que, de 2008 a 2010, apicultores relataram a 
perda de 15 mil colmeias no Estado de São Paulo, todas com características 
de uso de inseticidas. Isso porque grande quantidade de abelhas morre num 

242  BROWN, Patrícia Leigh, Lenhadores roubam madeira de sequoias raras, in The New York 
Times, International Weekly, 29.4.2014, p.5. 
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intervalo curto, de 24 horas, no mesmo local. Se estivessem doentes, morreriam 
aos poucos. Daí a preocupação dos apicultores com o monitoramento dessas 
mortes, através de um site243. 

Ao visitar quase todo o Estado de São Paulo na condição de Corregedor 
Geral da Justiça no biênio 2012/2013, pude constatar que o grande canavial em 
que a maior parte do território paulista foi convertido, é pródigo em fornecer 
exemplos do que não deve ser a tutela ambiental. Prefeitos relataram que além 
da fuga das famílias, que tiveram seus sítios arrendados e ficaram sem lugar 
para permanecer na região, os herbicidas para a cana-de-açúcar, aspergidos 
por pequenos aviões, haviam praticamente esterilizado a cidade. Ali já não se 
produzia qualquer verdura, qualquer fruta. O veneno protetor da cana destruía 
qualquer outra cultura vegetal.      

4. SOMOS PORCOS?

Sem ofender os suínos, somos grandes produtores de lixo. É assustador 
o volume de resíduos sólidos que apenas uma cidade - a insensata São Paulo - 
gera a cada dia. 

E o que nos ensina a história do lixo?
“A resposta, sem dúvida, poderia ser dada pelos catadores  q u e 
vagam por aí com suas carroças inumanas atreladas ao  lombo. Talvez 
eles nos revelem o que podemos intuir somente  em vê-los: não 
evoluímos um tiquinho desde o  Descobrimento. O dia 13 de 
maio de 1888, ocasião da sanção  da Lei Áurea, foi um blefe do 
calendário. As carroças utilizadas por catadores em São Paulo são cerca 
de quatro  vezes maiores que suas equivalentes argentinas”244. 

A arte que fashioniza os que vivem do lixo, como fez recentemente Vick 
Muniz, não deixa de ser um golpe contra a civilização atual, insensível diante de 
uma questão aparentemente singela. É importante assistir ou rever “Le rêve de 
São Paulo” (O sonho de São Paulo), documentário franco-brasileiro de Jean-Pierre 
Duret e Andrea Santana, a retratar a migração nordestina para a megalópole. A 
reciclagem paulistana é menos atestado de consciência ambiental do que meio 
de sobrevivência dos excluídos. Outro filme-testemunho é o curta metragem “Ilha 
das Flores”, de Jorge Furtado, realizado em 1989, mostrando a vida miserável 
dos que vivem de nossos restos na progressista e pioneira Porto Alegre.  

5. A MULTIPOLUIÇÃO

O planeta se transforma aos poucos num esférico globo de veneno. A 

243  TURTELLI, Camila e PEDRINI, João Alberto, Site pretende monitorar sumiço de abelhas, 
FSP-Ciência, 21.4.2014, p.C5. O site é www.semabelhasemalimento.com.br e se insere no 
movimento mundial “Bee or not to be?”, resultante de um alerta sobre a Síndrome do Colapso da 
Colônia. 
244  TERRON, Joca Reiners, O lixo é um luxo, in O Estado de São Paulo, 27.4.2014, Caderno 
Aliás, p.E4.
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utilização de combustíveis fósseis poluentes é a causa da perda de qualidade de 
vida que acomete toda a humanidade nestes dias. Insensível à procura de outras 
matrizes energéticas, o homem continua a depender do petróleo, do carvão e 
de fontes outras ambientalmente incorretas. Daí as consequências da alteração 
climática já constatada há décadas, sem que os responsáveis a encarassem com 
a seriedade devida.

No próximo ano - 2015 - haverá outra Conferência Internacional - COP 
21 - cujo objetivo é chegar a um acordo mundial sobre mudança climática, para 
entrar em vigor em 2020. O Protocolo de Kyoto, de 1997, frustrou as expectativas. 
Segundo o Ministro José Goldenberg, ele adotou estratégia falaciosa: “os 
países em desenvolvimento - incluindo o Brasil, a China e muitos outros - 
foram desobrigados de reduzir suas emissões com a justificativa de que fazê-lo 
prejudicaria suas perspectivas de desenvolvimento”245.   

Também nessa esfera, o retrocesso é evidente. “As grandes esperanças 
e o entusiasmo que levaram à adoção da Convenção do Clima em 1992, no Rio de 
Janeiro (Rio-92), se dissiparam, como ficou evidente na Rio+20, em 2012. Isso se 
deve em boa parte ao governo brasileiro, que abandonou a liderança que exerceu 
em 1992 para exercer o papel de “coveiro” em 2012”246. Quem afirma o fracasso 
tem autoridade para fazê-lo. Foi Secretário do Meio Ambiente da Presidência da 
República durante as negociações da Rio-92. Conhece profundamente o tema. 

Goldemberg não está só. O último relatório do IPCC, painel do clima 
da ONU, divulgado em abril de 2014 em Berlim, é mais um apelo candente, ao 
qual não se prestará atenção alguma. Afinal, o Brasil se prepara ardentemente 
para a Copa do Mundo e, depois, para as eleições. Não tem tempo para prestar 
atenção a advertências dos especialistas em clima. Se tivéssemos interesse 
iríamos compreender que se a humanidade quiser evitar os efeitos catastróficos 
do aquecimento global, deveria promover urgente revolução para mudar a 
matriz energética. As emissões de carbono nunca foram tão elevadas. Mantida 
a tendência, a Terra terminará o século com quase 5 graus centígrados mais 
quente. E os vilões são os combustíveis fósseis. 

O Brasil poderia explorar a energia eólica, a solar, a das marés, mas 
quando se ouve um ex-presidente da gigante e insuspeita Petrobrás dizer que 
tudo isso é bobagem e que é no petróleo que está a fonte energética disponível, 
sabe-se que uma política pública responsável não virá diante de apelos. Será 
necessária uma tragédia e esta não tardará em vir. 

Não faltaram avisos. Desde 1970 sabemos disso. Só que entre 1970 e 
2000 o crescimento das emissões foi de 1,3% e de 2000 a 2010, saltou para 
2,2% por ano. As pressões políticas fizeram com que a obrigação dos países 
ricos fosse eliminada do documento. O Brasil poderia retomar a dianteira, pois há 
espaço para utilização da bioenergia, capaz de mitigar sensivelmente o problema. 
Haverá coragem política para tanto? 

245  GOLDEMBERG, José, A Conferência de 2015 sobre o clima, OESP, 21.4.2014, p.A2.
246  GOLDEMBERG, José, op.cit., idem, ibidem. 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

133

Nada parece justificar otimismo. Ao mesmo tempo em que se constata 
que o ritmo de emissões de gases estufa dobra na última década, toma-se 
conhecimento de que São Paulo abandona o projeto de frota ecológica de ônibus. 
A capital possui uma Lei de Mudanças Climáticas desde 2009. Mas a utilização 
de combustíveis alternativos, quais o biodiesel, o etanol e o diesel de cana de 
açúcar, não serão utilizados pelos 15 mil ônibus paulistanos. Continuarão a se 
servir do diesel, que produz 40% da poluição da cidade, segundo o médico Paulo 
Saldiva, do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP. Ainda não se assimilou 
a realidade de que o dispêndio na redução das emissões seria revertido em 
economia na área da saúde. 

É lamentável que o Brasil, pioneiro na concepção da tutela ambiental 
como fator de desenvolvimento sustentável, tenha cedido ao imediatismo do 
capital sem consciência e sem coração e retrocedido tanto em tão pouco tempo. 
A liderança brasileira se perdeu e não há perspectivas de que possa vir a ser 
retomada. 

6. A VINGANÇA DE GAIA

As advertências a respeito dos riscos decorrentes do maltrato à natureza 
não eram levadas a sério, porque falavam em eventos “daqui a 100 anos”. A 
resposta mais comum era: “daqui a 100 anos, todos estaremos mortos”. Só que 
as consequências vieram mais rapidamente do que se poderia esperar. E não é 
preciso invocar ilhas na Polinésia que desaparecerão. A coisa está mais próxima. 

O IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apurou que 40,9% 
dos municípios brasileiros sofreram de 2008 a 2012 desastres naturais. 2.276 
cidades foram atingidas por inundações, enxurradas bruscas ou deslizamentos de 
encostas. Isso gerou situação de desabrigo de 1.406.713 pessoas, definitivamente 
sem casas ou desalojadas, ou seja, temporariamente sem moradia.

No livro “A Sexta Extinção”, a jornalista Elizabeth Kolbert faz uma síntese 
das relações do planeta com a ciência. E suas perspectivas são péssimas. 
Prenuncia-se o fim da vida, tal como a concebemos.

Por que ela fala em “sexta extinção”? Porque já houve cinco anteriores e 
a Terra é muito mais antiga do que se pensa. Teria mais de 4,5 bilhões de anos. 
“A última grande crise ambiental ocorreu há 65 milhões de anos. Milhões. Um 
asteroide dos grandes se espatifou num lugar onde fica hoje o México. Provocou 
a queda súbita, extrema e duradoura da temperatura. Pentilhões de espécies 
sucumbiram. Foi a quinta grande extinção”247.

Se as pessoas entendessem que o mundo existiu por longo período 
sem elas e que poderá existir por outro lapso razoável sem a espécie humana, 
talvez elas se comportassem melhor como inquilinas deste planeta. Ocorre que, 
lamentavelmente, “mulheres e homens não agem como espécie, e sim como 

247  CONTI, Mário Sérgio, Que horas são? FSP, 18.4.2014, p.E10.
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classes e nações. Daí a miséria, as catástrofes ambientais, as guerras”248. É a 
certeza de que as coisas não vão melhorar.   

7. PREPARADO PARA O APOCALIPSE?

De retrocesso em retrocesso, até mesmo no discurso, o Brasil oferece 
um quadro de lástima em cotejo com as promessas da década de setenta do 
século passado.

O país que participou da elaboração do Relatório Brundtland, que 
consolidou o conceito de sustentabilidade, produziu a mais bela norma ecológica 
num texto fundante249 e hospedou o mundo na Eco-92, começou a caminhar em 
marcha-a-ré desde então. Defenestrou-se a Ministra Marina Silva, acanhou-se 
nas conferências subsequentes, seja em 2002 ou 2012.

Cedeu ao discurso “desenvolvimentista” para revogar o Código Florestal, 
detonou-se a fiscalização do IBAMA, flexibilizou-se o elenco de medidas 
protetivas estabelecidas em Secretarias do Meio Ambiente como a do Estado de 
São Paulo. O anúncio do nome escolhido para titularizá-la foi comemorado como 
o de alguém capaz de “desentulhar” o organismo de tantos pedidos de licença 
ali acumulados. Foram celebrados convênios com municípios para que estes 
adotassem a melhor política ambiental, sabendo-se como é que as Câmaras 
locais são vulneráveis quando se cuida de empreendimentos financeiros capazes 
de alavancar a economia local.

Até mesmo o exercício jurisdicional na Câmara Reservada ao Meio 
Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo evidenciou que o capital 
recruta os melhores profissionais, cujo talento e perspicácia, notadamente na área 
processual e procedimental, vence os embates com o desprotegido Promotor de 
Justiça de comarcas campeãs em devastação. 

Foram perdidas as batalhas contra a nefasta prática da queima de palha 
de cana-de-açúcar, reconheceu-se a impotência do Município legislar sobre direito 
ambiental, ainda que seja a sua população a maior vítima da sanha antiecológica 
do desenvolvimentismo desvinculado de consciência ambiental. Constatou-se 
que as multas ambientais não são cobradas, deixando o Estado de atuar no 
período de cinco anos, o que as torna inócuas, simbólicas e, em resumo, um 
acinte.

Não existe espaço para otimismo, portanto. Ao contrário, não se trata 
de pessimismo. Cuida-se de realismo, porque o mundo é que anda péssimo em 
termos de tutela ambiental. 

248  CONTI, Mário Sérgio, op.cit., idem, ibidem. 
249  O artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe: Todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. 
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Desastres acontecem e continuarão a ocorrer, cada vez com frequência 
maior. Quando se indagar da humanidade: - “Você está preparada?”, a resposta 
será negativa. 

Pensando nisso é que se realizam Exposições Nacionais de 
Sobrevivencialistas e Preparativistas em Tulsa, Oklahoma, USA. É uma feira 
setorial que atende aos que têm uma inclinação apocalíptica. Ray McCreary, seu 
organizador, explica: 

“Desde o profeta Isaías, alguém em algum lugar está falando sobre o 
fim iminente da sociedade civilizada. Mas poderíamos argumentar que 
o mundo conectado atual, com cadeias de abastecimento globalizadas 
e bancos multinacionais, é especialmente suscetível a uma falha 
catastrófica”250.

A catástrofe ambiental é a mais provável. Será que o medo implicará em 
reação mais sensata do que as serenas admoestações da ciência e os nervosos 
recados que a natureza emite e parecem não ser assimilados por uma população 
mais interessada em manter suas rotinas?

Talvez um dia - e que não seja tarde demais - a espécie humana acorde. 
Neste Brasil que teve tudo para ocupar a dianteira do planeta numa defesa 
consistente de natureza privilegiada, é triste verificar o descaso que esse 
patrimônio oferecido gratuitamente é dilapidado sem piedade. 

Arnaldo Jabor, um artista sensível e, por isso mesmo, antenado com a 
realidade, cedeu sua voz a esta Pátria estremecida que chamou de “mãe das 
secas, mãe da poluição, mãe da fome, mãe paralítica dos burocratas”251. Mas 
ainda é mais otimista do que eu, pois entrevê uma ressurreição da ética e, nela, 
com certeza estará a postura ética ambiental: 

“Nunca, em minha vida de 500 anos, vi este desejo cego de  m e 
ignorar (me louvando), num misto de estupidez com  h i p o c r i s i a . 
Mas, vejo que meu corpo é maior, que eu sou  muito complexa 
para ser destruída, que as partes  fundamentais da verdade 
vão prevalecer e me manter viva ... Mas, eu me prefiro assim, pois 
ressurgirei da morte das  mentiras, inos e discursos corruptos 
que enganaram meus  filhos. E quando os sonhos falsos forem 
esquecidos, sob um  céu de anil, entre rios e florestas, poderei fazer 
alguma coisa  por vocês, filhos queridos”252.  

250  FEUER, Alan, Mercado Capitaliza Catástrofes, in The New York Times, International 
Weekly, 18.4.2014, p.1. A Feira exibiu inúmeras maneiras de mercantilizar a catástrofe. Dentre 
os produtos oferecidos, constavam sacos para mortos em massa (US$ 250), geradores movidos 
a energia solar (US$ 4.299), desfibriladores automáticos (US$ 695), filtros de água movidos a 
gravidade (US$ 150) e carne-seca de jacaré embalada a vácuo (US$ 25). Há também kits médicos 
como o saco de sobrevivência a traumas Supreme Stomp (US$ 649) e o livro de Amy Alton, 
fundadora da companhia de remédios de sobrevivência Doom and Bloom, escrito em parceria 
com seu marido, Joseph Alton, chamado “The Survival Medicine Handbook” (Manual de Medicina 
da Sobrevivência). 
251  JABOR, Arnaldo, A pátria que nos pariu, OESP, 15.4.2014, p.C8.
252  JABOR, Arnaldo, op.cit., idem, ibidem. 
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INTRODUÇÃO

Por milhares de anos, o nomadismo, a coleta, muitas vezes, insuficiente 
de alimentos, e a baixa densidade demográfica não produziam resíduos sólidos, 
que constituíssem problemas a serem resolvidos. 

Considerando apenas os últimos dez mil anos de existência da espécie 
humana neste planeta é possível perceber que a produção e destinação de 
resíduos sólidos aparecem como problemas com as cidades. Esparsos relatos de 
cidades romanas indicam que as ruas eram espaços onde as pessoas colocavam 
o lixo, incluindo resíduos sólidos e líquidos, produzidos dentro de suas casas. Nos 
burgos da Idade Média, a situação era parecida, o que gerava alta concentração 
de insetos e roedores, e consequentes pestes que vitimavam centenas de 
pessoas. Aparentemente, não se fazia uma conexão entre problemas de saúde e 
destinação de resíduos sólidos sem tratamento e sem local definido. 

É com a Revolução Industrial que a insalubridade das cidades, como 
Londres, que cresciam de forma vertiginosa com a migração do campo para as 
cidades e com a produção fabril de bens outrora produzidos de forma artesanal e 
para consumo próprio, que os resíduos sólidos domiciliares e aqueles provenientes 
de limpeza urbana passam a ser tratados enquanto problemas de saúde pública 
e de economia, dado os frequentes problemas de doenças e mortes entre os 
operários.
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As evidências entre doenças e destinação desordenada de resíduos 
sólidos, no entanto, não foram suficientes para superar um passado arqueológico 
no qual o resíduo orgânico era metabolizado pela Natureza, comido por animais 
ou transformado em adubo. Nos dias de hoje, ainda é possível ver pessoas em 
parques e praias que não coletam o seu lixo porque estão deixando-o para os 
passarinhos. 

Outro mito herdado de nossos ancestrais e calcado na cultura judaico-
cristã gerou uma política pública exercida em cidades como São Paulo a partir dos 
anos 40 do século XX ao usar os rios como depósito para os resíduos domiciliares 
e os provenientes de indústrias.  É como se existisse um pensamento mágico 
de que a água dissolve toda e qualquer sujeira, e consequentemente todo e 
qualquer lixo. A água teria o poder de limpar tudo, eliminar os maus odores, 
levar para longe o que não é agradável de ser visto e de não se contaminar com 
os micro-organismos existentes nos resíduos sólidos. Os antigos nadadores e 
frequentadores das margens do rio Tietê nos anos 20 e 30 do século XX se 
mostravam surpresos com a transformação do rio que passou de local de 
lazer para um grande esgoto a céu aberto, como se não fosse esperada a sua 
deterioração. 

O crescimento contínuo de resíduos sólidos nos últimos cento e 
cinquenta anos, devido aos padrões de produção e consumo, afetam a saúde, o 
meio ambiente, a economia e o futuro. No entanto, a consciência de que somos 
todos produtores e, portanto, protagonistas na solução desta questão, continua 
a ser tratada como um problema isolado, que tangencialmente nos afeta, mas 
que deve ser resolvido pelo Estado. 

Será que o Estado irá de fato disponibilizar recursos financeiros, técnicos 
e, particularmente, educacionais para superar a produção excessiva de resíduos 
sólidos? 

Variáveis, como crescimento demográfico, concentração populacional 
nas cidades, diminuição das equidades econômicas e um estilo de vida que 
valoriza a velocidade e o efêmero se traduzem em quantidades cada vez maiores 
de geração de resíduos sólidos. O que pode ser mudado?

Vale lembrar que a questão dos resíduos sólidos não é meramente uma 
questão técnica, e está presente em diferentes relatórios de órgãos internacionais, 
muitos deles pertencentes ou influenciados pelo espírito humanista e democrático 
das Nações Unidas, que enfatizam que a questão ambiental, conservação e 
preservação, é essencial para a superação da pobreza, a diminuição do efeito 
estufa e o fortalecimento do capital social, cultural e da cidadania.

1. CENÁRIO BRASILEIRO

Cada habitante do Brasil produz por dia uma média de 1 kg de resíduos 
sólidos urbanos, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre 
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Saneamento/ Abrelpe253. Essa média varia de 0.77 kg na região Sul até 1,37 kg 
na região Norte. Trata-se de um padrão similar ao dos países da União Europeia, 
cuja média é de 1,2 kg por dia por habitante. No entanto, as regiões em que 
os habitantes produzem menos de 1,0 kg são as de maior desenvolvimento 
socioeconômico (Sul e Sudeste), o que questiona a ideia de que quanto maior o 
poder aquisitivo maior a quantidade de lixo/resíduos sólidos produzidos.  

O Brasil produz aproximadamente 63 milhões de toneladas de lixo por 
ano ou 383 kg por ano para cada habitante, quantidade variável a depender da 
região e do tamanho da cidade que habita.  De 2011 para 2012 o volume de 
resíduos sólidos gerados por habitante aumentou de 381,6 kg para 383,2 kg. A 
coleta aumentou em 1,9% e já atinge 90,17% dos municípios, marca próxima 
da universalização do serviço. Mas, o destino adequado atinge apenas 58% dos 
municípios254. O relatório não apresenta dados sobre tratamento dos resíduos 
sólidos. 

 Enquanto o crescimento populacional foi de 0.7% entre os anos de 2011 
a 2012, a geração de resíduos sólidos per capita teve um aumento real de 1,3% 
na quantidade de resíduos domiciliares gerados255, demonstrando que o aumento 
não ocorre apenas pelo volume de pessoas, mas também por outras variáveis 
que devem ser estudadas, como, por exemplo, aumento de bens de consumo 
promovido por acréscimo de renda, e por ausência, insuficiência e não execução 
de ações voltadas para a diminuição da geração de resíduos, de seu tratamento 
e sua destinação. No final de 2013, 58% dos municípios brasileiros realizavam 
destinação final adequada para os resíduos sólidos coletados.  Calcula-se que 6, 
2 milhões de toneladas de resíduos sólidos deixaram de ser coletados no ano 
de 2012, o que significa que tiveram destino inapropriado.  A situação é mais 
grave para o tratamento dos resíduos industriais, dos serviços de saúde e da 
construção civil. 

Instalada a questão do que fazer com os resíduos sólidos a primeira 
ação tomada foi a sua coleta que passou a ser feita por trabalhadores de baixa 
empregabilidade, caracterizados por apresentarem baixo nível de escolaridade e 
de renda. O trabalho nesta atividade ainda representa um estigma. Trabalhadores 
da limpeza pública ainda não são vistos e reconhecidos pela sua contribuição 
à sociedade. É como se aquele que manuseia o lixo é menos cidadão do que 
aquele que produz. 

Os profissionais que vivem do lixo, os garis ou lixeiros, os catadores, os 
moradores do lixão. Lopes et al256 relata que a representação social do lixeiro 
está associada à discriminação, o gari que trabalha com o lixo, é confundido com 

253  [ABRELPE] Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
Panorama dos resíduos sólidos no Brasil. 2012. Disponível em: <//http://a3p.jbrj.gov.br/pdf/
ABRELPE%20%20Panorama2012.pdf 
254  Ibid.
255  Ibid.
256  LOPES, et. Al. O Significado do Trabalho Para os Garis: um estudo sobre representações 
sociais. Perspectivas em Políticas Públicas, Belo Horizonte, vol. V,|nº 10, p. 41-69 | jul/dez 2012 .
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o lixo, a ideia pela população de que os garis são mal educados. Mesmo diante 
da situação periculosa em que exercem as suas atividades de coleta de lixo, a 
terceirização é um fenômeno que causa medo aos lixeiros, e a concorrência, 
cada vez mais pessoas procuram o emprego de gari. Por outro lado, os garis 
valorizam a sua profissão, como pode ser observado na seguinte fala: “Eu gosto 
de prestar serviço para a população, né?! Eu acho um serviço bonito, igual o 
serviço de um médico”. Outro também se valoriza: “[...] aí o moço estava falando 
que é muito gratificante de ver, hoje em dia, as pessoas trabalhando debaixo de 
chuva, coletando lixo e cantando”257. 

A representação social do catador que vive em aterro sanitário é 
semelhante a do lixeiro. Pesquisa realizada por Pereira et al258 com catadores 
de aterro sanitário em Niterói, no Rio de Janeiro. As representações sociais 
dos catadores mostram a vinculação do lixo à imagem do catador, que vivencia 
estigma de trabalhar com os restos da sociedade, desamparo e sentimento de 
vergonha diante do preconceito da sociedade, e exclusão social. Os catadores 
vivem os dilemas da necessidade de sustento e a necessidade de enfrentamento 
dos riscos.

O pressuposto inicial da coleta de resíduos sólidos, tal como foi feita, 
particularmente a partir do século XX, é transferir das cidades para seus arredores 
o depósito daquilo que é sujo, provoca doenças e não tem valor comercial. Lixões 
foram criados e depois de algum tempo demostraram que apenas se postergou 
e se criou novos problemas, como tem sido a invasão para construção de favelas 
em lixões desativados. 

É com a discussão integrada entre Saúde, Ambiente e Sustentabilidade 
a partir dos anos 80 do século XX que a gestão dos resíduos sólidos passa a 
contemplar outras instâncias além de sua coleta, resultando na elaboração de 
uma proposta de gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos, o que 
inclui a redução da produção, o reaproveitamento, a coleta seletiva com inclusão 
dos catadores de materiais recicláveis, a reciclagem e o aproveitamento do lixo 
enquanto fonte de energia259. 

A gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos depende de 
vários parceiros – Estado, empresários, catadores e cidadão - e de uma nova 
mentalidade. Além de uma política pública específicia para resíduos sólidos, 
especificações sobre a produção, por exemplo, de embalagens, precisa ser 
contemplada. Um dos grandes entraves, no Brasil, tem sido a destinação dos 
resíduos nos municípios tanto por descaso do poder público que não designa o 
espaço para tal, quanto por uso político-partidário que adotam e incentivam os 

257  Ibid, op. cit. p.63
258  PEREIRA, Eliane Ramos, SILVA, Rose Mary Costa Rosa Andrade, MELLO, Flávio Pinto 
de, OLIVEIRA, Denize Cristina de, SILVA, Marcos Andrade. Representações sociais dos catadores 
de um aterro sanitário: o convívio com o lixo. Psicologia: teoria e prática, v. 14, n. 3, p. 34-47, 2012.
259  JACOBI, P. R.; BESEN, G. R. Gestão de Resíduos Sólidos na Região Metropolitana de 
São Paulo: avanços e desafios. São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 90-104, Abr./Jun. 2006.
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moradores dos lixões a requerem o local para moradia apesar dos riscos à saúde. 

2. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ENQUANTO UMA OPORTUNIDADE DE 
NEGÓCIOS

A discussão sobre projetos de energia a partir do aproveitamento dos 
resíduos sólidos domiciliares em aterros sanitários tem sido constante em fóruns 
internacionais, desde as discussões sobre o protocolo de Kyoto, que inovou 
ao considerar a criação dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
possibilitando aos países desenvolvidos financiarem projetos de diminuição da 
poluição. 

Especialmente em países da Europa Ocidental, o desenvolvimento 
tecnológico associado com uma maior conscientização da população sobre os 
riscos ambientais e o direito assegurado pelo Estado à saúde dos cidadãos, 
experiências de reaproveitamento dos resíduos sólidos tem sido desenvolvidas 
pelo setor empresarial, por universidades e pelo Estado. Nesses países, 
os trabalhadores em resíduos sólidos têm garantidos direitos mínimos que 
contemplam segurança, renda estável e condições de trabalho que não prejudicam 
sua saúde. 

Países como Brasil, Índia e China vivem uma situação na qual o 
desenvolvimento econômico das três últimas décadas resultou em cidades 
superpovoadas com déficits na infraestrutura e serviços essenciais como água, 
saneamento, coleta e destinação adequada do lixo e moradia. São países em 
que a qualidade da educação e o exercício democrático da cidadania ainda não 
estão historicamente consolidados tanto em termos representativos quanto 
participativos, e nos quais aqueles que trabalham com resíduos sólidos ainda são 
estigmatizados e vivem precárias condições de trabalho que repercutem em sua 
saúde. 

No Brasil, existe legislação específica sobre resíduos sólidos, reservando 
ao poder público a responsabilidade pelo ordenamento da coleta, tratamento e 
destinação dos resíduos. O poder público, além de gerenciar adequadamente 
os próprios resíduos gerados por suas atividades, deve disciplinar o fluxo dos 
resíduos no município, conforme consta na Política Nacional de Saneamento 
Básico, Lei n. 11.445, de 2007,

 na qual o plano de resíduos sólidos deve integrar os planos 
municipais de Saneamento (PNSB) e na Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei n. 12.305, de 2010, 
regulamentada por meio do Decreto n. 7.404, de 2010, 
que após vinte anos de tramitação no Congresso Nacional 
estabeleceu um novo marco regulatório para o país260. 
 

Mais de 40% dos municípios destina resíduos para lugares inapropriados, 

260  JACOB;BESEN; op.cit.
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como os lixões que margeiam grande parte das cidades brasileiras. O que se 
observa nos lixões é uma maioria formada por homens, o que se explica diante 
do esforço físico que o trabalho exige, e uma alta concentração de famílias 
formadas por mães e filhos pequenos, que vivem situações de extrema penúria 
e são alvo de “uma profusão de intermediários”261que corroem seus mínimos 
ganhos. Individualizados, sem parcerias e em situação de miséria e instabilidade 
que atinge corpo, mente e sentimentos, os que trabalham nos lixões constituem-
se em alvo fácil para atravessadores inescrupulosos.

Acrescenta-se a esse cenário a privatização dos serviços de coleta de 
resíduos sólidos, que no ano de 2000 já eram responsáveis por aproximadamente 
70% da coleta. A crítica não é contra a privatização, mas a forma como vem sendo 
feita, desobrigando as empresas do tratamento e escolha do local de destinação.

3. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INCLUSÃO SOCIAL 

Em 2002, por meio da Classificação Brasileira das Ocupações – CBO – os 
catadores de materiais recicláveis passaram a ser legitimamente reconhecidos 
pelo Estado Brasileiro como trabalhadores.  Até então os que trabalhavam com 
os restos e com as sobras, com aquilo que não se quer mais e não tem serventia 
para a população empregada e com renda eram e se sentiam estigmatizados 
pelo Estado, e não contemplados pelos movimentos sociais e partidos políticos. 
É após a promulgação da CBO que os catadores passaram a se organizar em 
cooperativas, particularmente nas principais capitais do Brasil. 

Atualmente, as responsabilidades pelo gerenciamento de resíduos sólidos 
são das prefeituras municipais, por meio de ações normativas e operacionais, 
e estão relacionadas com a proteção da saúde pública e a preservação do 
meio ambiente262. Mas, assim como há espaço para a privatização da coleta 
indiscrimanada de resíduos sólidos também se abriu uma possibilidade de coleta 
seletiva feita por catadores individuais. 

Movidas por um discurso humanista as cooperativas ensejam expectativas 
dificeis de serem realizadas, como renda estável e compatível com necessidades 
de sobrevivência e consumo em curto prazo. A dificuldade em manter um fluxo 
contínuo do chamado lixo reciclado, o rodízio dos cooperados, a regulação de 
horas trabalhadas por cada membro, a manutenção de uma renda mensal estável 
e o trabalho de re-selecionar o lixo enviado - que se traduz em horas de trabalho 
extra que poucas vezes será compensado financeiramente - têm sido apontados 
como inibidores de sucesso. 

 Além da sustentabilidade econômica, as cooperativas enfrentam 
dificuldades em estabelecer parcerias com indústrias, comércio, condomínios 

261  GONÇALVES, José Aparecido, OLIVEIRA, Maria Vany e ABREU, Maria de Fátima. 
Metodologia para a organização social dos catadores. São Paulo: Peirópolis; Belo Horizonte: 
Pastoral de Rua, 2002. p. 437.
262  LINS, Cilene Sebastiana Braga. Relato de experiência: os desafios da comunidade 
Reciclo. Brasília, Revista Diálogos, 2008.
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residenciais e de trabalho, espaços permanentes para destinação dos resíduos, 
e acesso às novas e sustentáveis tecnologias para separação dos resíduos. O 
descarte é um dos maiores problemas das cooperativas que precisam levar para 
lixões e aterros parte do material coletado. 

Outros fatores, apontados por Jacobi e Besen263 como fundamentais 
para a sustentabilidade das cooperativas estão relacionados com a regularização 
das cooperativas, iniciativas de capacitação de seus cooperados, acesso a 
equipamentos e veículos para coleta, e o fato de que o arranjo institucional da 
parceria entre o poder público e as organizações de catadores não contemplam 
a inserção dos catadores de forma sustentável nos sistemas de limpeza pública 
municipais. 

Objetivamente, o poder público não investe nas cooperativas. Não há 
linhas de crédito ou de subsídios para a formação de capital de giro e aquisição 
e manutenção de equipamentos.  Os catadores, em sua maioria, sem moradia 
fixa, sem acesso a crédito, com baixa escolaridade e socialmente vulneráveis 
não conseguem se manter sem um apoio institucional. 

Organizações não governamentais e universidades têm se interessado 
pelo trabalho dos catadores de resíduos sólidos na perspectiva de uma intervenção 
social junto às cooperativas com o intuito de fortalecer a organização, oferecer 
cursos de capacitação e consolidar o trabalho dos catadores como elementos 
prioritários da gestão de resíduos sólidos264. 

Em seu relato da experiência com a Cooperativa Reciclo localizada no 
Distrito Federal, Lins265 assinala que o trabalho com catadores de materiais 
recicláveis por meio da Pró-reitoria de Extensão da Universidade Católica de 
Brasília teve seu início em 2007 com o objetivo de fortalecer as cooperativas e 
evitar sua descontinuidade, dada a ausência de políticas públicas destinadas para 
o fortalecimento do trabalho dos catadores. O trabalho foi feito por se entender 
que a coleta de resíduos sólidos é uma atividade que possibilita a sobrevivência 
de diversas faixas etárias da população.

Foi constatado que entre os catadores 55% possuem o primeiro 
grau incompleto e 39% são analfabetos. 51% não sabem como separar os 
materiais coletados, o que gerava misturas inapropriadas mesmo com material 
disponibilizado de forma correta. 

Os resultados obtidos com a aplicação de questionários em 2006 
demonstraram que 58% dos chefes de família são mulheres. Das 150 pessoas 
que lá viviam 85 delas eram crianças e adolescentes. Mais de 35% das famílias 
possuíam mais de cinco filhos, e 54% estão entre 19 a 40 anos de idade. Apenas 
14% dos catadores tiveram em algum momento da vida carteira de trabalho 

263  op.cit.
264  LAJOPO, Roberto Domênico. Cooperativas de catadores de materiais recicláveis: guia 
para implantação. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP, jan/fev, 1999. 
265  op.cit.
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assinada; a maioria vem de histórico de informalidade no meio urbano há duas 
ou três gerações.  

Esses trabalhadores atuam na encruzilhada de duas forças: a da 
degradação do ambiente urbano ameaçado pelo crescimento ilimitado do lixo 
urbano, entre outros motivos, e a da crescente precarização do trabalho266. 

Com o auxílio da Pastoral da Evangelização e Construção Social foi 
providenciado ensino na rede de escola pública para as crianças, e cursos 
de capacitação para a seleção do material coletado para os adultos e jovens. 
A maioria vive em condições compartilhadas por moradores de rua e tem sua 
inclusão social pelo trabalho comprometidas devido a ausência de formação 
escolar, lugar fixo para morar, vulnerabilidade à violência endógena e exógena ao 
grupo, desmotivação, uso de álcool, e acesso limitado à programa públicos de 
bem estar social, uma vez que não tem endereço fixo.  

Os catadores têm renda baixa e instável e suas condições de trabalho 
são degradantes. Um dos principais desafios é a construção de união entre os 
trabalhadores para que fortaleçam a cooperativa para que ela possa ser elegível 
para crédito para aquisição ou aluguel de local e equipamento de trabalho.

O fortalecimento das cooperativas de catadores de resíduos sólidos traz 
benefícios para toda a sociedade que precisa desse trabalho para diminuir os 
impactos negativos do lixo no meio ambiente, incluir de forma cidadã uma parcela 
significativa da sociedade, e aumentar o número de pessoas para a construção 
de uma sociedade sustentável. 

Não se pode esquecer que a situação existente não é obra do acaso ou 
do desconhecimento. Existem interesses econômicos, privados, e políticos que 
se beneficiam da degradação do meio ambiente, da precarização das condições 
de trabalho, e do gerencialismo que adoece os trabalhadores. A mentalidade 
que vê o Outro e o Eco sistema apenas como oportunidade de enriquecimento, 
sem se questionarem com o mundo que deixarão para sua sétima geração, 
fazem parte de um grupo que detem poder político e econômico. Romper com a 
lógica baseada em contratos que priorizam coleta, transbordo e aterramento em 
detrimento de uma coleta seletiva mais ampla e abrangente é uma tarefa que 
exige o esforço de todos.

CONCLUSÕES 

É no debate sobre crescimento sustentável que a gestão sobre resíduos 
sólidos se insere. É preciso crescer sem adoecer e sem destruição ambiental. 
O crescimento contínuo da geração de resíduos sólidos está associado com 
um deslumbramento do lucro sem juízo que não pensa no futuro das nossas 
gerações.

266  SINGER, Paul. Prefácio, In: MAGERA, Márcio. Os Empresários do Lixo: um paradoxo da 
modernidade. Campinas, SP: Editora Átomo, 2003.
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Crescimento sustentável é aquele que considera a multiplicidade de 
interesses e experiências de diferentes atores sociais que se traduzem em uma 
pluralidade de lógicas, não só as lógicas da exclusão e da inclusão, mas também 
a do inesperado, do indesejado e da inovação, dado sua caracterização enquanto 
movimento de alta complexidade e com distintas interfaces.  

É preciso abandonar a ideia do crescimento insustentável, aquele que foca 
apenas um aspecto no limite de um espaço e de um tempo, em uma perspectiva 
gerencialista que leva ao esgotamento dos recursos materiais e humanos.  E que 
se restringe a metas lineares a serem alcançadas em prazos determinados. 

Crescer, historicamente, significou o aumento de resíduos produzidos 
nos domicílios e no setor produtivo, e esta dialética precisa ser considerada. É 
possível crescer sem gerar problemas de saúde e ambientais? 

O desafio é aprender a pensar em rede e não apenas de modo excludente 
e linear, o que implica na adoção ou no mínimo na aceitação de novas maneiras 
de pensar e em novos valores, o que exige uma conscientização individual e 
social para o quanto cada um contribui para o problema. 

O crescimento sustentável demanda uma mudança de valores, de 
aprender a criar e elaborar conhecimentos e saberes de forma coletiva.  
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9. SUSTENTABILIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
NO BRASIL

MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA
Mestre e Doutora em Direito pela USP. Professora do Programa de Pós 
Graduação Strito Sensu em Direito da Universidade Católica de Santos 
- Unisantos. Autora dos livros Direito de Águas – Disciplina das Águas 

Doces 3a. ed. e Direito Ambiental 3a. ed., publicados pela Editora Atlas. 
Advogada em São Paul.

1. INTRODUÇÃO

O abastecimento de água nas cidades brasileiras, apesar da abundância 
dos recursos hídricos no país, é um desafio que já vem sendo enfrentado pelos 
Poderes Públicos e pela população. A qualidade da água é comprometida, 
sobretudo pelos esgotos domésticos e pela poluição difusa, o que inviabiliza, 
muitas vezes, os usos mais nobres da água nos centros urbanos e seus arredores. 
Como resultado, em face do aumento da demanda, cada vez mais é necessário 
buscar esse recurso em regiões distantes, o que implica o aumento dos custos 
do fornecimento de água e prejudica as populações locais, comprometendo o 
seu desenvolvimento socioeconômico. Até porque, na maioria das vezes, as 
águas próximas às cidades encontram-se poluídas.

Embora a necessidade de certas obras (medidas estruturais) seja 
incontestável, é preciso adotar outros mecanismos de produção hídrica, na 
linha da conservação, ainda que de forma pontual, que possam contribuir para 
a construção de um modelo sustentável de produção da água e também para o 
equilíbrio dos processos ecológicos essenciais.

O Brasil possui uma rede hidrológica e aquíferos de porte significativo 
(12% da água do planeta). Mas não há correspondência entre as regiões onde 
se encontra a maior parte dos rios e as áreas em que ocorre a demanda mais 
significativa. A Amazônia, por exemplo, possui 74% das águas superficiais e uma 
população equivalente a 5% da totalidade do país. Por outro lado, o Sudeste, onde 
vivem 43% da população, e que responde por cerca de metade da economia 
brasileira, possui apenas 6% das águas superficiais. 

Em termos de repartição de usos, aproximadamente 60% dos recursos 
hídricos destinam-se às atividades de irrigação, enquanto que 20% são utilizados 
pela indústria e 20% contribuem para o abastecimento urbano. Essa divisão, 
todavia, sofre um risco em relação ao abastecimento urbano, na medida em que 
a poluição causada pelo esgoto doméstico ainda é grande, considerando que 
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apenas 37,9% é efetivamente tratado 267. 

Além disso, o crescimento do agronegócio, principalmente a soja 
e a cana de açúcar, vem exercendo pressão sobre os recursos naturais, com 
destaque para a água e as florestas,  binômio interdependente e fundamental, 
principalmente por minimizar os efeitos das mudanças climáticas, grande desafio 
do século XXI. O uso de agrotóxicos e fertilizantes, associado ao desmatamento, 
também coloca em risco a produção da água e a recarga dos aquíferos, sem falar 
nas perdas dos processos ecológicos essenciais, protegidos pela Constituição268. 
Dessa forma, é real o risco de escassez em certas regiões, inclusive para o 
abastecimento público. 

Daí a necessidade de se buscarem novos instrumentos de gestão 
ambiental e de recursos hídricos, com vistas a viabilizar uma proteção concreta 
do meio ambiente e, como consequência, a produção de água.

2. O PARADIGMA ANTERIOR À LEI 9.433/97 

Pelo fato de o Brasil possuir um território muito extenso e também 
abundância, não apenas de água, mas de recursos naturais em geral, não se 
desenvolveu no país uma cultura de uso prudente e racional. Ao longo dos séculos, 
os recursos naturais – água, solo, florestas, fauna – vêm sendo utilizados sem o 
devido cuidado, e sob uma falsa ótica de infinitude. 

As dimensões do país e os vazios populacionais que até hoje persistem 
em algumas regiões sedimentaram práticas ambientalmente pouco adequadas, 
camufladas pela capacidade natural de recuperação, que aparentemente minimiza 
os danos ocorridos. Os rios sempre foram utilizados para diluir o esgoto, sem 
uma preocupação maior com os prejuízos que esse tipo de resíduo causa ao meio 
ambiente e à saúde pública. Mesmo que essa situação tenha evoluído na última 
década, ainda se está longe de alcançar índices de boa qualidade nos corpos 
hídricos, sobretudo nos trechos urbanos. A própria Lei nº 9.433/1997 admite a 
outorga de lançamento de efluentes sem tratamento, 269 em total descompasso 
com o ordenamento jurídico brasileiro.

A partir de meados do século passado, a população cresceu e se 
concentrou nas cidades270, sem praticamente qualquer planejamento, e sem uma 
readequação dos hábitos ancestrais de uso indiscriminado dos recursos naturais. 
Esse tipo de ocupação do espaço urbano271, além de acirrar os conflitos pelo uso do solo, aumentou 

267 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto 2009. 
Disponível em: http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=89. Acesso em 
29 abr. 2014.
268 CF/88, art. 225, § 1°, I.
269 Lei nº 9.433/1997, art. 12, III.
270 80% da população do Brasil habita os centros urbanos. 
271 Como exemplo, cita-se o avanço em busca de moradias em torno de mananciais, como 
é o caso da Região Metropolitana de São Paulo,  nos reservatórios Billings e Guarapiranga, em 

http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=89
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a dificuldade de obtenção de água potável, o que tem obrigado os governos a 
buscarem novas fontes de água limpa, em regiões cada vez mais distantes, em 
projetos cada vez mais caros.

O quadro de descaso à importância da água reflete-se no tratamento 
legislativo conferido aos recursos hídricos. O Código de Águas – Decreto nº 
24.643, de 10-7-1934, instrumento à época considerado moderno e inovador, 
foi regulamentado nas décadas seguintes apenas no que se referia à energia 
elétrica. Outros temas fundamentais, como poluição,  fiscalização, infrações 
e penalidades, cobrança pelo uso da água e navegação simplesmente foram 
abandonados no espaço normativo, o que resultou em uma situação de poluição 
e risco ao ambiente e à saúde pública e, mais recentemente, à sustentabilidade 
hídrica.

Com o advento da legislação ambiental, e da estruturação do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, nas décadas de 1980 e 1990, o controle 
da poluição causada pela indústria diminuiu sensivelmente os problemas 
ambientais, inclusive no que se refere aos recursos hídricos. Todavia, os serviços 
de saneamento, basicamente prestados por municípios e por empresas estaduais, 
ainda não foram equacionados no que se refere aos problemas gerados pelos 
esgotos domésticos. O resultado é que as águas próximas aos centros urbanos 
estão contaminadas e, na maior parte das vezes, indisponíveis para o consumo 
humano. 

No plano legal, essa dificuldade se refletiu na necessidade de implantar 
um modelo de gestão de águas que adotasse novas práticas, mais adequadas 
às especificidades dos recursos hídricos, considerando que o Código de Águas 
não mais respondia às necessidades da sociedade brasileira. A Lei no 9.433/97 
veio responder a essa demanda, instituindo o atual modelo de gestão para as 
águas, em um momento em que a falta desse recurso essencial já passa a ser 
uma realidade. 

O modelo vigente objetiva a melhoria da qualidade e da quantidade 
da água, para as presentes e futuras gerações. Todavia, por si só, não resolve 
a relação cultural que a população brasileira mantém com a água. É preciso 
mudar o paradigma, buscando formas mais racionais para o uso do recurso e 
principalmente reconhecendo e respeitando os limites ambientais. E é preciso 
também investir na implantação dos instrumentos de gestão e conservação das 
águas. 

Ao invés de uma insana corrida por novos mananciais e obras faraônicas, 
começa a parecer muito mais lógica a adoção de modelos de conservação e 
a busca pela manutenção e preservação das fontes existentes, próximas aos 
centros de consumo, além da racionalização e modernização dos serviços de 
saneamento. Se há investimentos a fazer, deve-se iniciar pela redução das perdas 
dos sistemas de saneamento básico.

que aproximadamente dois milhões de pessoas habitam essas áreas.
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3. A DEMANDA POR ÁGUA POTÁVEL 

Um estudo elaborado pela Agência Nacional de Águas - ANA, 
denominado ATLAS BRASIL - ABASTECIMENTO URBANO DE ÁGUA, a respeito 
da disponibilidade de água para o abastecimento urbano, alerta para a situação 
precária de muitos mananciais no país. Para os 5.564 dos municípios brasileiros, 
a demanda de água, apenas para o abastecimento urbano, até 2025, é de 630,7 
m3/s. As condições de 2.506 municípios, no que se refere aos mananciais, são 
consideradas satisfatórias. Todavia, 2.551 municípios necessitam de ampliação 
do sistema. E 472 municípios, para que possam atender à demanda prevista, 
necessitam de novos mananciais. Para tanto, os investimentos previstos são da 
ordem de  R$ 22 bilhões.272

A título de exemplo, da análise dos 7 mananciais que fornecem água para 
a cidade de São Paulo, onde vivem aproximadamente 10 milhões de pessoas, 
os resultados de cada um deles indicam a necessidade de novo manancial. 
Hoje, o Sistema Cantareira, que deve abastecer cerca de 8 milhões de pessoas, 
está próximo do colapso. O Estado da Bahia, na região Nordeste, possui 417 
mananciais, dos quais 92 se encontram em condições satisfatórias, 275 requerem 
ampliação do sistema e 48 indicam a necessidade de um novo manancial, em 
uma região de pouca capilaridade hídrica.273

Além disso, outro problema identificado como causador da escassez 
da água é a erosão do solo, que tem como consequência a sedimentação e 
assoreamento dos corpos hídricos. Se a taxa de erosão for maior que a taxa de 
formação natural do solo, ocorre o risco de danos ao meio ambiente como um 
todo e especialmente aos recursos hídricos. Para a maioria dos solos, a taxa de 
tolerância encontra-se entre 9 e 12 toneladas por ha/ano. 

No Brasil, as taxas de erosão estão na faixa de 25 ton/ha/ano, o que 
significa que o sistema produtivo brasileiro são se sustenta economicamente 
em longo prazo. Os prejuízos relativos à produtividade do solo chegam a R$ 
7,9 bilhões por ano no país, considerando os impactos nas propriedades rurais. 
Se forem considerados os custos externos às propriedades, como o aumento 
dos valores relativos ao tratamento da água, a depreciação de reservatórios etc., 
adiciona-se um valor de R$ 13,3 bilhões por ano.274

A perda de produtividade do solo afeta sobretudo o pequeno produtor, 
que tem menos acesso à tecnologia para incrementar a produtividade por meios 
artificiais. A sedimentação impacta diretamente a qualidade dos rios e lagos, 
causando danos e mesmo impedindo a manutenção dos processos ecológicos 

272 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. ATLAS. Síntese Regiões Hidrográficas. Disponível em:  
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesAdministrativas.aspx. Acesso em 29 de abr. 2014.
273 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. ATLAS. Disponível em: http://atlas.ana.gov.br/Atlas/
forms/ResultadosEstado.aspx. Acesso em: 29 de abr. 2014.
274 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Programa Produtor de Água. Manual Operativo. 
Disponível em: http://www.ana.gov.br/produagua/Documentos/tabid/715/Default.aspx. Consulta 
em 29 abr. 2014.

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesAdministrativas.aspx
http://www.ana.gov.br/produagua/Documentos/tabid/715/Default.aspx


19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

149

aquáticos. O resultado disso é a contaminação dos recursos hídricos e o aumento 
dos custos relativos ao seu tratamento. 

Os efeitos dessa perda, no que se refere às águas, não se limitam aos 
proprietários de terras, mas a toda a sociedade, pois os custos de tratamento 
da água e mesmo da busca de novos mananciais são repassados, ainda que de 
forma indireta, a todos os cidadãos, que são usuários desse recurso. 

Na busca de novos mananciais, há restrições de ordem ambiental quando 
a fonte projetada se localiza em um espaço territorial especialmente protegido, 
o que dificulta ou inviabiliza, de acordo com o nível de proteção da área, a 
implantação de qualquer empreendimento. Isso ocorre mesmo se tratando de 
empreendimento voltado à captação de água para abastecimento considerando, 
considerado pela legislação brasileira um serviço público essencial275 e uso 
prioritário276 e em que pese a Assembleia Geral das Nações Unidas, através da 
Resolução A/RES/64/292, de 28-7-de 2010 ter declarado a água limpa e segura e 
o saneamento como um direito humano essencial para gozar plenamente a vida. 

Existem também restrições de ordem social para trazer água de longas 
distâncias, na medida em que o seu transporte implica que as populações locais 
ficarão com menos água disponível, o que caracteriza uma restrição ao seu 
desenvolvimento socioeconômico.

Essas são algumas das razões pelas quais se entende necessária a 
busca por caminhos complementares e alternativos às grandes obras, partindo-
se de pequenas soluções de âmbito local e menos impactantes ao ambiente 
e à sociedade. Daí a perspectiva de aplicação de instrumentos econômicos 
para garantir a efetividade das políticas de águas, como um complemento dos 
instrumentos de comando-controle.

4. POLÍTICA AMBIENTAL. QUALIDADE DA ÁGUA. PADRÕES 

A política ambiental brasileira, no que tange à água, foi estruturada 
com base em padrões de lançamento de efluentes e de qualidade dos corpos 
receptores, conforme estabelecido na Resolução CONAMA nº 357, de 17-3-2005, 
alterada pelas Resoluções 410/2009 e 430/2011.

O padrão consiste no “grau de qualidade de um elemento (substância 
ou produto) que é próprio ou adequado a determinado propósito”.277 A qualidade 
ambiental pode ser entendida como o “termo empregado para caracterizar as 
condições do ambiente segundo um conjunto de normas e padrões ambientais 
preestabelecidos. A qualidade ambiental é, pois, utilizada como um valor 
referencial para o processo de controle ambiental”.278

275 Lei no 11.445/07, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico.
276 Lei nº 9.433/97, art. 1º, III.
277 MOREIRA, Iara Verocai Dias. Vocabulário básico de Meio Ambiente. Rio de Janeiro: 
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, 1990, p. 149.
278 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 1.093.



150 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

O direito brasileiro define dois tipos de padrão: 1. o de emissão de 
efluentes, que determina os limites permitidos para o lançamento de substâncias 
prejudiciais ao ambiente por unidade (mg/l, por exemplo), ou ainda as condições 
físicas dos efluentes a serem despejados nos corpos hídricos, como o Ph ou 
temperatura e 2. o de qualidade do corpo receptor, que se refere à fixação das 
condições de normalidade e do limite das quantidades de poluentes permitidas 
para cada classe do corpo hídrico receptor. 

A imposição de padrões faz com que o empreendedor absorva, ao menos 
em parte, o custo social que a poluição e a degradação decorrentes de sua 
atividade causam à sociedade. São estabelecidos parâmetros que indicam um 
determinado estado de equilíbrio ambiental, permitindo-se que, no âmbito das 
atividades licenciadas, seja possível o lançamento de efluentes ou de partículas 
nos corpos receptores – água, atmosfera e solo – em quantidades que sejam, em 
princípio, seguras sob o ponto de vista da qualidade ambiental.279

Os padrões de qualidade consistem, portanto, em uma medida de 
comando (preventivo) e controle (repressivo), uma vez que o Poder Público, com 
base em critérios científicos, no exercício de seu poder de polícia, por meio de 
norma legal (regulamento), estabelece um certo parâmetro a ser obedecido, 
caracterizando o princípio poluidor-pagador. Cabe ao empreendedor envidar todo 
o tipo de esforço e aplicar recursos financeiros em tecnologias que garantam 
essa observância ao longo da atividade. Para o abastecimento humano, o padrão 
de potabilidade está fixado na Portaria MS nº 2.914/2011.

Cabe ainda mencionar que os padrões acima referidos, além de 
configurarem instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, são 
também auxiliares ao enquadramento dos corpos hídricos em classes de uso 
predominante, instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Nos 
termos da citada Resolução CONAMA, o enquadramento expressa metas finais 
a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias, 
obrigatórias, visando à sua efetivação. Trata-se de instrumento relevante, na 
medida em impõe a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução 
da qualidade das águas, em relação às classes estabelecidas no enquadramento, 
de forma a facilitar a fixação e controle de metas, visando atingir gradativamente 
os objetivos propostos. 

A questão que se coloca, sobre esse instrumento, é que a Resolução 
CONAMA nº 357/2005, ao conceituar as metas, 280 impõe a elas um caráter 
obrigatório, cabendo aos Poderes Públicos a responsabilidade pelo seu 
cumprimento. Nesse diapasão, o que se verifica é que, embora muitos planos 
de recursos hídricos de bacias hidrográficas tenham desenvolvido propostas 

279  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
404-405.
280  Resolução CONAMA nº 357/2005, art. 2º - XXIV - metas: é o desdobramento do objeto 
em realizações físicas e atividades de gestão, de acordo com unidades de medida e cronograma 
preestabelecidos, de caráter obrigatório.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

151

concretas para o enquadramento dos corpos hídricos, o que vigora, pelo País, 
é o enquadramento efetuado por meio atos normativos anteriores à Política 
Nacional de Recursos Hídricos281, em que se não se previa o estabelecimento de 
u processo de alcance das metas fixadas e o seu cumprimento obrigatório, no 
prazo estabelecido. 

Perde-se, nisso, uma preciosa oportunidade de enfrentar o problema da 
qualidade da água, assumindo-se as devidas responsabilidades com o objetivo de 
garantir a sustentabilidade hídrica para o abastecimento. Ao invés disso, a tônica 
das decisões governamentais permanece sendo a busca por águas distantes, a 
custos estratosféricos.

Na linha de buscar alternativas para promover a conservação da água, os 
mecanismos econômicos relativos às políticas de proteção de recursos hídricos 
funcionam justamente na direção contrária dos padrões ambientais: ao invés de 
estabelecer limites e aplicar penalidades aos infratores, estabelecem condições 
que beneficiam os produtores rurais que efetivamente, e de forma planejada, 
atuam na proteção dos recursos naturais. 

5. INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

Os Instrumentos Econômicos constituem um contraponto aos 
mecanismos de comando-controle, na medida em que induzem a adoção de 
comportamentos mais condizentes com a lógica da proteção ambiental em 
troca de incentivos e benefícios. Pode-se afirmar que essa estrutura normativa 
busca incentivar os bons comportamentos e não sancionar os comportamentos 
deletérios. 

A ideia de fomentar ações voltadas à melhoria da qualidade ambiental, 
de modo a estimular o comportamento voluntário dos agentes, abre uma 
série de novas oportunidades, não apenas para o meio ambiente, mas para 
o desenvolvimento social. A título de exemplo, o Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), voltado à proteção dos recursos hídricos, ao remunerar o 
produtor rural que adotar práticas protetoras, está, indiretamente, contribuindo 
para aumentar sua receita, melhorando sua condição socioeconômica.

No âmbito internacional, a Declaração do Rio de Janeiro de 1992, em seu 
Princípio 16, deu ênfase a essa questão, ao estabelecer que 

as autoridades nacionais devem procurar promover a 
internacionalização dos custos ambientais e o uso dos 
instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem 
segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o 
custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público 
e sem provocar distorções no comércio e nos investimentos 
internacionais. 282 

281  Como exemplo, no Estado de São Paulo, vigora o Decreto nº 10.755/1977.
282  Declaração Rio/92, princípio 16. Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/
rio92.pdf  consulta: 15 abr. 2014.

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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A partir daí, os Instrumentos Econômicos passaram a permear as políticas 
ambientais de várias maneiras, com o objetivo de garantir a efetividade das 
normas, em complementação aos mecanismos de comando-controle, todavia sob 
uma nova ótica. Essa evolução ocorrida nas políticas ambientais encerra, sob o 
prisma jurídico, uma dicotomia entre os princípios poluidor-pagador e outro, mais 
recente, o protetor-recebedor, surgido a partir de uma ótica voltada à concessão 
de benefícios àqueles que aderem a práticas consideradas ambientalmente 
adequadas, seja por disposição de lei, seja por se entender que tais práticas são 
desejáveis para a melhoria da qualidade ambiental. 

O núcleo do princípio protetor-recebedor consiste na proteção e na 
manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, por meio de ações 
ambientalmente adequadas, desenvolvidas pelos agentes sociais, que passam 
a obter benefícios por tais atividades. Percebe-se que existe uma tendência 
maior na efetivação de ações ambientalmente adequadas quando há alguma 
remuneração ou contrapartida para sua realização.  Atingindo níveis mais elevados 
de observância das normas legais, o princípio do protetor-recebedor tende à 
garantir maior efetividade ao desenvolvimento sustentável. 

6. PAGAMENTO POR SERVIÇOS (PSA) AMBIENTAIS VOLTADOS À PROTEÇÃO 
DA ÁGUA 

Os projetos de PSA voltados à conservação dos recursos hídricos, 
apoiados pelo  Programa Produtor de Água, da Agência Nacional de Águas (ANA) 
surgiram no âmbito das medidas de implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos. Nessa sistemática, os proprietários rurais são beneficiados 
pelo fato de empreenderem ações de proteção aos recursos hídricos visando à 
conservação. 

A lógica do Pagamento por Serviços Ambientais é justamente o fato de 
que os benefícios gerados pela ação de um produtor rural extrapolam o território 
de sua propriedade, atingindo outras propriedades e conferindo a outras pessoas 
a possibilidade de usufruir de uma maior quantidade e melhor qualidade da água.

Um ponto importante, no que se refere à natureza dos programas, é que 
sua adesão é voluntária. Nessa linha, participa apenas o produtor rural que estiver 
interessado em receber apoio técnico, pagamento ou outro tipo de benefício 
em troca da prestação de serviços ambientais, relativos à conservação da água 
e do solo florestal, ou que contribua para o aumento da infiltração de água e o 
abatimento efetivo da erosão, sedimentação e incremento de biodiversidade. 
Essas práticas e manejos conservacionistas e de melhoria da distribuição da 
cobertura florestal devem contribuir efetivamente para a proteção e recuperação 
de mananciais, gerando benefícios para a bacia hidrográfica e a população.

Como exemplo de ações de proteção e recuperação de mananciais, 
citam-se a construção de terraços e bacias de infiltração, a readequação de 
estradas vicinais, a recuperação e proteção de nascentes, o reflorestamento de 
áreas de preservação permanente, de reserva legal etc.
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6.1. A fonte dos recursos

Os recursos para o financiamento do projeto podem advir da iniciativa 
privada, dos tesouros públicos – federal, estadual e municipal, dos recursos 
arrecadados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos ou ainda de outro arranjo 
institucional estabelecido, como por exemplo o ICMS Ecológico. A iniciativa 
privada, no âmbito da responsabilidade ambiental e social, também pode apoiar 
projetos de recuperação ambiental e pagar pelos serviços ambientais. 

Os Municípios e Estados, mediante lei autorizativa, podem transferir 
recursos aos produtores rurais, com a finalidade de apoiá-los na proteção de 
nascentes ou em outros projetos correlatos. Não há uma regra estabelecida, 
indicando a fonte dos recursos destinados ao pagamento dos serviços 
ambientais prestados na esfera do Projeto Produtor de Água. O país possui 
vários modelos implantados, cada qual com suas especificidades. Todavia, não 
há marco regulatório em nível nacional para essa matéria, sendo que o Projeto de 
Lei federal (PL) nº 792/2007 ainda tramita no Congresso Nacional.

Como exemplo, na primeira experiência de PSA sobre águas desenvolvida 
no País, na cidade de Extrema, Estado de Minas Gerais, a Lei no 2.100, de 21-12-
2005, autoriza o Poder Executivo a prestar apoio financeiro aos produtores rurais 
que aderirem ao Projeto Conservador das Águas, através da execução de ações 
para o cumprimento de metas estabelecidas, fixado um período de quatro anos. 
Além disso, também foi autorizado que o Poder Executivo firme convênio com 
entidades governamentais e da sociedade civil com a finalidade de apoio técnico 
e financeiro ao Projeto. 

A citada lei ainda determina que as características das propriedades, as 
ações e as metas serão definidas mediante critérios técnicos e legais com o 
objetivo de incentivar a adoção de práticas conservacionistas de solo, aumento 
da cobertura vegetal e implantação do saneamento ambiental nas propriedades 
rurais do município. Seguindo os princípios das políticas de recursos hídricos, 
os projetos devem ser implantados por sub-bacia hidrográfica. A decisão sobre 
a implantação do projeto para obtenção do apoio financeiro fica a cargo de um 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CONDEMA.  

Pode-se citar também o projeto desenvolvido em Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. Seu marco legal, o Decreto municipal no 11.303, de 2-9-2010, dispõe 
que os serviços ambientais têm o objetivo de recompensar financeiramente o 
proprietário rural, em função de seu valor econômico por área destinada para 
conservação da água, solo e cobertura florestal nas modalidades de: 1. conservação 
e melhoria da qualidade e disponibilidade hídrica; 2. conservação e incremento da 
biodiversidade; 3. Fixação e sequestro de carbono para fins de minimização dos 
efeitos das mudanças climáticas globais. Uma possível fonte de financiamento 
para os serviços é o Fundo Municipal do Meio Ambiente, gerido pelo conselho 
municipal do meio ambiente e que tem como receita, entre outros recursos, os 
valores relativos aos repasses do tesouro municipal, às taxas de licenciamento, 
compensações ambientais, ICM Ecológico e o produto da cobrança de multas 
ambientais. 
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6.2. Natureza jurídica do vínculo

Nos exemplos desses projetos, a natureza jurídica do vínculo estabelecido 
entre a entidade financiadora e o tomador dos benefícios é de ordem contratual, 
estabelecendo-se obrigações recíprocas para as partes, com a fixação de prazos 
e metas. O objetivo é que as ações sejam efetivas no que concerne ao diferencial 
que deve existir entre o período anterior à realização das ações e a fase posterior, 
já com a implantação das atividades previstas. 

Trata-se de um instrumento de atingimento de resultados, em que o 
pagamento só pode ser efetivado se realmente houver sido cumprida a meta 
estabelecida. Dessa forma, a concessão dos incentivos ocorre somente após a 
implantação, parcial ou total, das ações e práticas conservacionistas previamente.

Cabe esclarecer que esses programas têm finalidade ambiental e não de 
assistência social direta. Conforme parecer da Procuradoria – Geral da Agência 
Nacional de Águas, sobre o Produtor de Águas, já em vigor em várias regiões do 
País, “...o Programa está longe de possuir natureza assistencialista. Ao revés, seu 
foco não é a entrega dos incentivos para “cobrir necessidades” dos recebedores, 
mas sim a obtenção de resultados definidos nos projetos. As metas do Programa 
não se vinculam às necessidades individuais dos proponentes, mas sim à 
proteção dos recursos hídricos e da respectiva bacia hidrográfica. Tanto o é, que o 
pagamento por serviços ambientais não está ligado à satisfação das necessidades 
dos proponentes, mas sim à eficiência dos projetos, ao atendimento aos critérios 
objetivos de avaliação de desempenho”.283

Evidentemente, os resultados positivos impactam de forma positiva as 
condições socioeconômicas das populações envolvidas. Mas como consequência, 
e não como finalidade.

Cabe ainda salientar que os contratos decorrem, necessariamente, de 
processos administrativos de seleção de projetos, a cujos editais deve-se dar 
ampla divulgação. A análise das propostas é feita por comissão técnica nomeada 
com esse objetivo. Os critérios objetivos de seleção devem conter a exigência 
de que o projetos ou obras deve alterar, de forma benéfica à coletividade, a 
qualidade, a quantidade e o regime de vazão dos corpos d’água das sub-bacias 
selecionadas, por meio da fixação de metas.  Devem ser desde logo divulgados 
no edital os valores a serem pagos, assim como a minuta do contrato a ser 
celebrada, ou seja, as condições de contratação.

7. CONCLUSÕES 

Considerando o aumento de demanda pela água nos centros urbanos, 
e a sua característica de recurso limitado, há cada vez mais necessidade de se 
buscar água para abastecimento me regiões distantes. Todavia, é preciso pensar 

283  PARECER PGE/AMC nº 352/2007. Documento nº 00000.019824/2007. Disponível em: 
http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/Parecer%20PGE_AGU%20
-%20Programa%20Produtor%20de%20%C3%81gua.pdf      Acesso em 29 abr. 2014.

http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/Parecer PGE_AGU - Programa Produtor de %C3%81gua.pdf
http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/Parecer PGE_AGU - Programa Produtor de %C3%81gua.pdf
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em conservar a água existente nas regiões próximas, ao invés de investir muitos 
recursos em obras que apenas mascaram a insustentabilidade do crescimento 
urbano sem planejamento nem controle. 

Os programas de Pagamento por Serviços ambientais (PSA) relacionados 
à proteção das águas vêm propor uma nova forma de relação entre o produtor 
rural, o meio ambiente e a sociedade. Ao contrário de simplesmente se determinar 
a execução de uma série de atividades protetoras às custas do proprietário, esse 
mecanismo transfere parte desse custo à sociedade, que efetivamente recebe 
benefícios dessas ações, ainda que indiretamente.

Trata-se de uma nova forma de implementar as políticas públicas 
ambientais, incentivando os proprietários a práticas sustentáveis e ao mesmo 
tempo conferindo benefícios diretos às pessoas que atuem no nicho da proteção 
de solo e água.

Percebe-se uma evolução na efetividade das normas ambientais. Embora 
necessários, os instrumentos de comando-controle não foram suficientes para 
conferir a necessária eficácia da legislação, pelas dificuldades na coordenação 
entre as autoridades com atribuições sobre água, saúde, meio ambiente, nas 
várias esferas – municipais, estaduais, federais – e também à dificuldade de 
implementação das ações de controle e proteção ambiental:284 falta de pessoal, 
discrepâncias nos sistemas de informação etc. Além disso, não se considerou, 
desde logo, o fato de que a proteção ambiental requer a aplicação de recursos 
financeiros e tecnológicos, o que impacta fortemente os processos de produção. 

Assim, ações voltadas para a preservação das nascentes, o uso 
sustentável do solo, para minimizar o assoreamento de rios e lagos e recuperar 
Áreas de Preservação Permanente (APP), não podem mais ser consideradas uma 
filantropia ou meramente uma obrigação legal, uma vez que essa preservação, 
além de trazer ganhos econômicos para toda a sociedade, confere aos agentes 
sociais pagamentos pelos benefícios gerados. 

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um exemplo de medida 
que pode e deve ser implementada, visando à conservação dos recursos hídricos 
e do solo, de modo a proteger nascentes. Essa experiência ainda é recente e 
ainda não há indicadores que demonstrem, por meio de índices e números, como 
vem se comportando a disponibilidade hídrica. Todavia, é experiência adotada 
com sucesso em outras partes do mundo já com resultados positivos no ganho 
da sustentabilidade hídrica. 

Trata-se de instrumento econômico que pode ser replicado no território 
nacional, com vantagens ambientais socioeconômicas. Mais que isso, por se 
tratar de uma política pública da qual o proprietário rural participa diretamente, 
possibilita uma maior interação entre a população e os recursos naturais, 
responsáveis pela produção: água, solo, florestas. 

284  CAPONERA, Dante. Principles of Water Law and Administration. National and 
International. Rotterdam: Balkema, p. 79.
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10. PROJETO SISTEMAS ESTADUAIS DE PSA

MÁRCIA SILVA STATON
Advogada; LLM em Direito Ambiental pela Pace University School of Law/NY e 
Coordenadora Técnica do Projeto Sistemas Estaduais de PSA coordenado pelo 

Instituto “O Direito por um Planeta Verde”

INTRODUÇÃO

A interação dos elementos e processos que sustentam a manutenção de 
todas as formas de vida no planeta e garantem qualidade de vida dependem de 
ecossistemas saudáveis e funcionais. Entretanto, nos últimos cinquenta anos, 
ecossistemas terrestres e aquáticos vem sendo degradados ou perdidos numa 
escala jamais vista285.  Ao mesmo tempo, a demanda crescente por alimentos, 
o aumento da densidade populacional, o uso de recursos naturais além da 
capacidade de suporte dos ecossistemas e o fenômeno das mudanças climáticas 
aumentam a pressão sobre os espaços naturais comprometendo sua capacidade 
de provisão de inúmeros benefícios denominados de serviços ecossistêmicos286. 

Tradicionalmente, a política ambiental brasileira tem se utilizado de 
instrumentos de comando e controle como estratégia de conservação dos 
ecossistemas e espécies, sendo a principal o estabelecimento de espaços 
territoriais especialmente protegidos. Esta estratégia, contudo, demanda um 
forte aparato de fiscalização e, com exceção de algumas atividades de manejo 
admitidas em lei, é incompatível com a ocupação humana. A utilização de 
instrumentos econômicos e, especificamente, o surgimento do Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA) no cenário nacional representaram uma grande 
mudança neste paradigma e uma nova abordagem na gestão ambiental287. 

O pagamento por serviços ambientais é uma política que busca 
remunerar todo aquele que, em virtude de suas práticas de manejo, recupera, 
conserva ou melhora um serviço ecossistêmico288. Baseada no princípio do 
provedor–recebedor, sinalizando majoritariamente com um benefício ao invés 
de uma punição, o PSA busca induzir comportamentos socialmente desejáveis 

285  Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well Being :Synthesis. 
Washington, DC: Island Press (2005).
286  A Avaliação Ecossistêmica do Milênio define serviços ecossistêmicos como “os benefícios 
que as pessoas obtêm dos ecossistemas” e os classifica em quatro categorias: serviços de 
provisão, reguladores, culturais e de suporte (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005).
287  NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais: Sustentabilidade e disciplina 
jurídica. São Paulo: Editora Atlas, 2012.
288  WUNDER, Sven. CIFOR Ocasional Paper nº 42: Payments for Environmental Services: 
some nuts and bolts (2005).
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mediante a oferta de incentivos econômicos condicionais à adoção de práticas que 
recuperem, conservem ou melhorem a provisão dos serviços ecossistêmicos289. 
Se revela adequada nos casos em que há uma atividade lucrativa socialmente, 
mas não individualmente, que produz uma externalidade positiva290. É altamente 
eficaz em situações nas quais outros instrumentos falham, seja por forte 
oposição política ou por dificuldade de regulamentação, sendo a poluição difusa 
um exemplo clássico desta última situação291. 

As iniciativas de PSA atualmente em desenvolvimento no Brasil surgiram 
de forma piloto, a partir de problemas pontuais. Rapidamente, porém, se 
multiplicaram e amadureceram. O país ainda não possui um marco legal federal 
que institua um arcabouço normativo, mas, desde 2007, tramita no Congresso 
Nacional o PL 792/2007 dispondo sobre a definição de serviços ambientais. A 
este Projeto foi apensado o PL 5487/2009 que institui a Política Nacional dos 
Serviços Ambientais. Além disso, recentemente, foi aprovado o novo Código 
Florestal Brasileiro que prevê a utilização de PSA no capítulo X. No vácuo 
normativo federal, diversos Estados e Municípios editaram leis prevendo a 
criação de PSA, sem que se conhecesse como e em que medida esta política 
vinha sendo aplicada nos diferentes Estados, bem como a sua efetividade. Diante 
desta carência de informações nasceu o Projeto “Sistemas Estaduais de PSA: 
diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação”, uma iniciativa 
do Instituto o Direito por um Planeta Verde, com recursos do Fundo de Direitos 
Difusos (FDD), objetivando buscar estas respostas. De forma pioneira, o Projeto 
foi a campo conversar com os beneficiários e gestores dos programas de PSA 
já em desenvolvimento, realizando a pesquisa em seis Estados localizados nas 
regiões Sul, Sudeste e Norte292, que já haviam aprovado leis estaduais sobre a 
matéria até o ano de 2010.

O Brasil é um país de dimensões continentais que abriga sete diferentes 
biomas terrestres, além de uma grande diversidade econômica, cultural e social 
que se traduz por diferentes pressões sobre os recursos naturais. Na região Sul e 
Sudeste, os maiores desafios são a proteção dos recursos hídricos e de fragmentos 
florestais, frente à diminuição da quantidade e qualidade da água, ocupação do 
solo e expansão da agricultura e pecuária. Na região Norte, os maiores desafios 
são a contenção do desmatamento e a proteção da biodiversidade, garantindo 
condições de sustento aos pequenos produtores e comunidades tradicionais 
que lá residem. Essa diversidade se traduz nos programas de PSA pesquisados. 

289 NUSDEO, Op. cit., pg 74.
290 Externalidades positivas geram benefícios aos agentes que não participaram da transação 

para a obtenção deste benefício. NUSDEO, op. cit.
291 STANTON, Marcia. Payments for Freshwater Ecosystem Services: A framework for 
analysis. West Northwest Journal of Envtl Law and Policy, vol 18, (2012)
292 Os Estados pesquisados foram PR, SP, MG, ES, AC e AM.
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1. PROGRAMAS ESTADUAIS

1.1 Paraná293

O programa “Estrada com Araucárias” desenvolvido no Paraná (PR) é 
anterior à Política de Mudanças Climáticas294 e à Lei que instituiu o PSA no Estado 
(Bioclima)295, mas com elas se articula. O Programa oferece incentivos monetários 
e não monetários a proprietários rurais que efetuem o plantio de araucária nas 
divisas de suas propriedades e às margens de estradas. Os principais objetivos 
do Projeto são a captura de carbono para compensação de emissões de gases de 
efeito estufa de empresas; a recomposição das formações ciliares, reconstituindo 
corredores ecológicos existentes no passado e oferecendo condições propícias 
a fauna silvestre; e valorização da paisagem estimulando o turismo rural, além 
da produção de pinhão para consumo humano, da fauna e comercialização. 
Possui um arranjo único dentre os programas pesquisados, na medida em que é 
financiado por particulares interessados em compensar suas emissões de CO2, 
os quais efetuam o pagamento diretamente aos produtores rurais, sem que o 
mesmo passe pelo governo. 

O projeto é coordenado pela SEMA, por meio de sua Coordenadoria de 
Mudanças Climáticas e Recursos Atmosféricos, em parcerias com o Instituto 
Ambiental do Paraná — IAP, Secretaria da Agricultura e do Abastecimento — 
SEAB, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural — EMATER, 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária — Embrapa, Universidade Federal 
do Paraná — UFPR, Universidade Estadual do Centro Oeste — UNICENTRO, 
Escolas Agrícolas, Prefeituras e empresas privadas. Conta ainda com a participação 
de diversas entidades privadas, num amplo arranjo interinstitucional.

Atualmente, no Estado do Paraná, o projeto vem sendo desenvolvido em 
dois municípios: Lapa e Irati.  A empresa parceira nos dois municípios abrangidos 
pelo projeto no Estado do Paraná é, desde o mês de novembro de 2013, o Grupo 
DSR, o qual pagará anualmente a cada agricultor R$5,00 por muda plantada, 
estendendo-se esse pagamento para os próximos 21 anos296. Anteriormente, a 
empresa parceira do Projeto era a Loga Logística Transportes Ltda. Os produtores 
também recebem as mudas de Araucária, bem como orientação a respeito do 
plantio e cuidados. O monitoramento do programa encontrava-se a cargo da 
empresa pagadora do serviço ecossistêmico, a qual contratou um técnico para 

293  Elaborado a partir das informações constantes no relatório produzido pela consultora 
estadual Liana Amin Lima da Silva. SILVA, L. A. L. Projeto Sistemas estaduais de PSA: diagnóstico, 
lições aprendidas e desafios para a futura legislação. Relatório Final PSA/Paraná.Curitiba: IDPV, 
2013
294  PARANÁ. Lei nº 17.133/2012. Institui a Política Estadual sobre Mudanças do Clima. Diário
Oficial do Estado do Paraná: Curitiba, 2012a.
295  Id. Lei nº 17.134/2012. Institui Pagamento por Serviços Ambientais integrantes do 
Programa Bioclima Paraná, bem como dispõe sobre o Biocrédito. Diário Oficial do Estado do 
Paraná: Curitiba, 2012b.
296  Acordado de forma verbal entre as partes, sem contrato escrito.
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realizar as vistorias necessárias nas áreas dos beneficiários do projeto.

1.2 São Paulo297

No Estado de São Paulo, o PSA foi criado por meio da Lei Estadual nº 
13.798/2009 que instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC)298 
e, em seu artigo 23, criou o Programa de Remanescentes Florestais, no qual se 
permite o pagamento por serviços florestais ambientais aos proprietários rurais 
conservacionistas, bem como incentivos econômicos a políticas voluntárias 
de redução de desmatamento e proteção ambiental. Na sequencia, o Decreto 
Estadual nº 55.947/2010, na Seção VIII, definiu as condições e requisitos gerais 
para os projetos de PSA, restringindo sua aplicabilidade a serviços florestais299. 
O objetivo principal do PSA no Estado de São Paulo, representado no Programa 
Remanescentes Florestais, é fomentar a delimitação, a demarcação e a 
recuperação de matas ciliares e outros tipos de fragmentos florestais (art. 23 da 
PEMC)300. Por sua vez, os objetivos específicos do Programa de Remanescentes 
Florestais são: (i) contribuir para a mitigação das mudanças climáticas; (ii) 
contribuir para a conservação da biodiversidade; (iii) fomentar a ampliação da 
cobertura natural; (iv) identificar áreas prioritárias para recuperação florestal; 
(v) apoiar a restauração de paisagens fragmentadas; (vi) fomentar a exploração 
comercial sustentável e sistemas agroflorestais e silvopastoris; (vii) contribuir 
para a redução dos processos de erosão e assoreamento; (viii) contribuir para 
a redução da pobreza na zona rural; (ix) criar mecanismo financeiro de retorno 
de investimentos em plantio; (x) instituir mecanismos para o cadastramento 
e monitoramento de florestas; (xi) promover a integração institucional entre 
autoridades públicas e a iniciativa privada (art. 52).

Inserido no Programa Reflorestar, o projeto “Mina D´Água” foi instituído 
pela Resoluções nº 123/2010301 que definiu os tipos e características dos serviços 
ambientais objeto do programa; as áreas prioritárias para a execução; critérios de 
elegibilidade e priorização dos participantes; critérios para a aferição dos serviços; 

297 Elaborado a partir das informações constantes no relatório produzido pelo consultor 
estadual Yuri Rugai Marinho e sua assistente Carolina Castelo Branco.  MARINHO, Yuri Rugai; 
Branco, Carolina Castelo. Sistemas Estaduais de PSA: diagnóstico, lições aprendidas e desafios 
para uma futura legislação. Relatório do Estado de São Paulo. São Paulo, [Não publicado] 2013.
298 SÃO PAULO. Lei Estadual nº 13.798, de 9 de novembro de 2009. Institui a Política 
Estadual de Mudanças Climáticas — PEMC. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, 
2009.
299 SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 55.947, de 24 de junho de 2010. Regulamenta a Lei nº 
13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas. 
Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, 2010a.
300 Id., 2009.
301 Id. Resolução SMA nº 123 de 24 de dezembro de 2010. Define as diretrizes para 
a execução do Projeto Mina D’água — Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais, na 
modalidade proteção de nascentes, no âmbito do Programa de Remanescentes Florestais, e 
revoga a Resolução SMA nº 61, de 24 de junho de 2010. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 
2010b.
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critérios para o cálculo dos valores; e prazos mínimos e máximos para os contratos. 
Com o objetivo específico de proteção de nascentes e mananciais de abastecimento 
público, o Programa oferece incentivos monetários diferenciados conforme o 
custo de oportunidade e o grau de proteção da nascente, a produtores rurais pela 
adoção de práticas de conservação nas Áreas de Preservação Permanente (APP). 
Envolve prefeituras, proprietários, a SMA e agentes financeiros (Banco do Brasil 
e FECOP), com atuação conjunta entre Estado e Municípios. Àquele, cabe o 
fornecimento de capacitação, planejamento e monitoramento, apoio técnico aos 
particulares e o fornecimento de recursos financeiros. A este, compete a seleção 
das áreas prioritárias, a definições das ações a serem executadas, a contratação 
dos serviços ambientais, o acompanhamento em campo e o monitoramento.

O Projeto Mina D’Água é voltado para proprietários rurais conservacionistas, 
em especial o agricultor familiar que deve atender aos seguintes requisitos de 
acesso: (i) comprovação do uso regular do imóvel (propriedade ou posse mansa 
e pacífica); (ii) inexistência de pendências no Cadastro Informativo dos Créditos 
Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (“CADIN”), nem estar inscrito 
no site de pendências administrativas do Estado; e, (iii) adequação do imóvel à 
legislação ambiental ou, se for o caso, a assinatura, junto à SMA, de Termo de 
Compromisso de Adequação Ambiental, no qual deverão ser estabelecidos as 
obrigações e prazos para o cumprimento do que prevê a legislação ambiental. 
O valor do benefício monetário adota uma fórmula de cálculo que leva em 
consideração o custo de oportunidade da região, a proteção da nascente, o estágio 
de regeneração da vegetação, a população atingida, a vazão da nascente e a sua 
localização. O monitoramento é realizado por agentes técnicos municipais, com 
auxílio dos agentes técnicos da SMA. 

1.3 Minas Gerais302

O Programa Bolsa Verde foi instituído pela Lei 17.727303, de 2008, 
regulamentado pelo Decreto 45.113/2009304 e oferece incentivos monetários e 
não monetários a produtores rurais pela proteção e recuperação da cobertura 
vegetal nativa em áreas necessárias à proteção das formações ciliares, à recarga 

302  Elaborado a partir das informações constantes no relatório produzido pela consultora 
estadual Ana Luiza Garcia Campos.  CAMPOS, Ana Luiza Garcia. Pagamento por serviços 
Ambientais no estado de Minas Gerais: Programa Bolsa Verde. Relatório Final, [não publicado], 
2013.
303  MINAS GERAIS. Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008. Dispõe sobre a concessão de 
incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, para 
os fins que especifica, e altera as Leis nºs 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Recursos Hídricos, e 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as 
políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais: Belo Horizonte, 2008.
304  MINAS GERAIS. Decreto nº 45.113 de 05 de junho de 2009. Estabelece normas para a 
concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa 
Verde, de que trata a Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008. Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais: Belo Horizonte, 2009.
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de aquíferos e à proteção da biodiversidade. Inobstante o Regulamento do 
Programa expressamente autorize o PSA para a conservação e recuperação 
de APP e RL, atribui maior prioridade de participação no Programa àquelas 
propriedades que mantenham APP e RL acima do limite mínimo legal e que se 
utilizem de práticas de conservação e de produção agroecológicas (art. 3º do 
Decreto nº 45.113/09).

O Programa se destina a proprietários ou posseiros, tendo prioridade 
os produtores rurais familiares, e prevê a remuneração por práticas de proteção 
e de recuperação da cobertura vegetal mas, até 2013, apenas o componente 
“Proteção” dos serviços ecossistêmicos mediante o pagamento em dinheiro 
havia sido implantado. Nesta primeira etapa do Programa (apoiar a manutenção 
da vegetação nativa existente), os incentivos assumem a forma de pagamentos 
em dinheiro no valor de R$200,00 (duzentos reais) por hectare, pelo período 
de 5 anos. Em um segundo momento, o Programa visa a apoiar ações de 
recomposição, restauração e recuperação florestal por meio de pagamentos em 
insumos e mudas. 

A estrutura funcional do programa é composta pelo Conselho Estadual 
de Política Ambiental (COPAM), pelo Comitê Executivo do Programa, pelo 
Instituto Estadual de Florestas (IEF) e por parceiros conveniados305. O Comitê 
Executivo é composto por representantes do Instituto Mineiro de Gestão de 
Águas (IGAM), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER), Instituto de 
Terras do Estado de Minas Gerais (ITER) e Gabinete do Secretário Extraordinário 
para Assuntos de Reforma Agrária do Estado de Minas Gerais (SEARA); tem 
como convidados Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais 
(FAEMG) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas 
Gerais (FETAEMG). O monitoramento do programa deve acontecer pelo menos 
uma vez por ano por meio de visitas in locu por técnicos do IEF.

1.4 Espírito Santo306

A partir das metas de recuperação e conservação dos recursos naturais 
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo “ES2025”, 
e da edição da Lei Estadual nº 8.995/08307 que instituiu o Programa de Pagamento 
por Serviços Ambientais no Estado, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 
2.168-R/2008, nasceu o Programa ProdutorES de Água. O PSA Capixaba tinha 

305  INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (MG). Bolsa Verde: manual de princípios, 
critérios e procedimentos para a implantação da Lei n.17.727, de agosto de 2008. Diretoria de 
Desenvolvimento e Conservação Florestal. Belo Horizonte: Instituto Estadual de Florestas, 2010.
306  Elaborado a partir das informações constantes no relatório produzido pelos consultores 
estaduais ABELHA, Marcelo et al. Sistemas Estaduais de PSA: Diagnóstico, Lições Aprendidas 
e Desafios para a Futura Legislação. Espírito Santo. [Não publicado] 2013.
307  ESPÍRITO SANTO. Lei Estadual nº 8.995 de 23 de setembro de 2008. Institui o Programa 
de Pagamento por Serviços Ambientais no Estado do Espírito Santo. Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo: Vitória, 2008b. [Alterada pela Lei nº 9.607/08 e Revogada pela Lei nº 9.864/12
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por objetivos a conservação e melhoria da qualidade e quantidade hídricas, a 
conservação e incremento da biodiversidade, a redução dos processos erosivos e 
a fixação e o sequestro de carbono (Art. 2º da Lei nº 8995/08). A partir dos recursos 
financeiros oriundos dos royalties do petróleo e do gás, e da compensação do 
setor hidrelétrico canalizados para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos do 
Espírito Santo “Fundágua”308 e vinculados à questão hídrica e PSA, foram criadas 
as bases para a criação do Programa ProdutorES de Água, lançado pelo governo 
do Estado em 2009. Embora a Lei nº 8.995/08 mencione expressamente os 
serviços de fixação e sequestro de carbono para fins de mitigação das mudanças 
climáticas, o programa “ProdutorES de Água” não instituiu projetos específicos 
de mitigação dos GEE, mas tão somente de proteção hídrica.

No âmbito do ProdutorES de Água, poderiam se candidatar proprietários 
rurais ou facilitadores cujos imóveis rurais estivessem localizados nas bacias 
hidrográficas do rio Benevente, Guandu e São José, que atendessem às 
características fixadas em Portaria da Seama309, tendo prioridade aqueles 
caracterizados como agricultores familiares, nos termos da Lei Federal n° 
11.326 de 24 de julho de 2006. Pelas atividades de conservação e melhoria da 
qualidade e disponibilidade hídrica, os beneficiários recebem um valor que não 
é fixo, mas obtido a partir de uma fórmula que leva em consideração o custo de 
oportunidade, as características da propriedade e o potencial de provimento dos 
serviços ambientais.

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) é o 
órgão gestor do Programa, porém, todo o trabalho é feito em parceria com as 
Prefeituras Municipais, Agência Nacional das Águas (ANA), Instituto Bio Atlântica 
(Ibio), Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal (IDAF), Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo 
(Bandes) e Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH’s). O monitoramento é feito 
tanto por visitas à propriedade e coleta de dados em estações hidrológicas 
(turbidez, pH, temperatura e condutividade), quanto de forma remota, a partir de 
comparação de imagens de aerolevantamento. 

Em 2012, a partir de uma mudança na política ambiental do Estado, a Lei 
Estadual n. 8995/08 que servia de fundamento ao Programa ProdutorES de Água 
foi revogada pela Lei Estadual n. 9.864/12, alterando-se substancialmente o foco 
e a estrutura do PSA no Estado.  Por consequência, a partir de 2012 o PSA será 
feito no âmbito do Programa Reflorestar, cujo foco não é mais a proteção hídrica, 
mas a ampliação da cobertura florestal do Estado para 16% de seu território até 
2025, sendo irrelevante o fato de estarem ou não próximo a um corpo hídrico.

308 Id. Lei Estadual nº 8.960 de 21/07/2008. Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos do Espírito Santo -FUNDÁGUA. Diário Oficial do Estado do Espírito Santo: 
Vitória, 2008a.
309 Fundamentalmente, propriedades situadas a até 100 metros dos corpos hídricos 
estratégicos e em uma declividade superior a 20%.
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1.5  Acre310

No Estado do Acre (AC), o Programa de Certificação de Unidades 
Produtivas Familiares, instituído em 2008 pela Lei nº 2.025, é parte integrante da 
macro política de Valorização do Ativo Ambiental adotada pelo Estado. Através 
do oferecimento de benefícios monetários e não monetários, o Programa busca 
incentivar a certificação socioambiental da propriedade rural. Através desta 
certificação que estimula e capacita os beneficiários do Programa na adoção de 
práticas de produção sustentáveis, se objetiva modificar o sistema de produção 
tradicional na região com o uso fogo, diminuindo a pressão sobre a floresta e 
aumentando a produtividade em áreas degradadas. O Programa ainda busca 
garantir segurança alimentar e renda a estes produtores, através da diversificação 
da produção e da sua inserção em cadeias produtivas, o que revela um importante 
viés social deste PSA. 

O Programa é dividido em três fases de certificação – Básica, Intermediária 
e Avançada - tendo duração de até 9 anos. Se destina a produtores rurais familiares 
que recebem um bônus em dinheiro, no valor fixo de R$ 500,00 por ano (na Fase 
Básica) ou R$ 600,00 (nas Fases Intermediária e Avançada), insumos, mudas, 
pequenos animais, mecanização na propriedade, assistência técnica e extensão 
rural, apoio à organização comunitária, além de prioridade no recebimento de 
linhas de crédito. A adesão ao programa independe do percentual de Reserva 
Legal existente na propriedade, da integridade da APP, do percentual de áreas 
degradadas, do uso do fogo e de sua participação em alguma associação ou 
fórum de discussão. Basta que o produtor se comprometa a seguir o Plano de 
Certificação e abandonar gradativamente o uso do fogo antes da última fase de 
certificação311.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) é a entidade 
regulamentadora do Programa estando a execução a cargo da Secretaria de 
Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (SEAPROF). Também 
participam do arranjo institucional o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) 
e a Secretaria de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos 
Serviços Sustentáveis (SEDENS), além da Rede Estadual de Assistência Técnica 
e Extensão Rural constituída por técnicos da SEAPROF, SEDENS e Secretaria 
Executiva de Agropecuária (SEAP). Compete à SEAPROF o monitoramento 
e a verificação dos resultados do Programa de Certificação, através de uma 
equipe de ATER. Em 2010, a partir da edição da Lei nº 2.308/10 que criou o 
Sistema Estadual de Incentivos aos Serviços Ambientais (SISA), inaugurou-se 

310  Elaborado a partir das informações constantes no relatório produzido pela consultora 
estadual Marcia Silva Stanton. STANTON, Marcia Silva. Sistemas Estaduais de PSA: diagnóstico, 
lições aprendidas e desafios para uma futura legislação. Análise do Programa Estadual de 
Certificação de Unidades Produtivas Familiares do Estado do Acre/Brasil. [Não publicado], 2013.
311  ALMEIDA JÚNIOR, Arnóbio Marques de. (Coord.). Manual operativo. Rio Branco: 
Governo do Estado do Acre, s/d.
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um sofisticado sistema jurisdicional de PSA que deve incorporar as práticas do 
Programa de Certificação e expandir o uso desta política no Estado.

1.6 Amazonas312

O Programa Bolsa Floresta, criado em 2007 no bojo da Política Estadual 
sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Sustentável do Amazonas 
(Lei nº 3.135/2007313), tem por objetivos conservar a cobertura florestal e a 
biodiversidade nas Unidades de Conservação Estaduais, através do oferecimento 
de incentivos monetários e não monetários aos seus residentes para que protejam 
a floresta. Por intermédio de quatro subprogramas314, as famílias residentes em 
UCs Estaduais há pelo menos 2 anos recebem um valor mensal fixo em dinheiro 
e benefícios de uso coletivo para a comunidade, tais como barcos, ambulanchas, 
poços artesianos, radiocomunicadores, etc. Em contrapartida, se comprometem 
a cumprir com as regras contidas no Plano de Uso ou Gestão da UC, não desmatar, 
manter os filhos na escola e participar de uma Associação de Moradores.

O Bolsa Floresta possui um inovador arranjo institucional, na medida 
em que a gestão do Programa é compartilhada entre o Governo do Estado do 
Amazonas (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Estado do Amazonas — SDS) e a Fundação Amazonas Sustentável — FAS, 
pessoa jurídica de direito privado com autonomia administrativa e financeira, 
constituída para esta finalidade. O Governo do Estado é responsável pela 
gestão das Unidades de Conservação Estaduais, onde o Programa é aplicado 
e pela implementação da Política de Mudanças Climáticas. A FAS, a seu turno, 
é responsável pela implementação e pela gestão do Bolsa Floresta. Também é 
responsável pela captação dos recursos de empresas privadas, instituições de 
pesquisa e desenvolvimento, organizações não governamentais e instituições 
internacionais para financiamento do Programa em todos os seus componentes.

O Programa ainda não dispõe de indicadores sociais e ambientais 
desenvolvidos. O monitoramento que é feito atualmente ocorre no âmbito do 
“Programa de Monitoramento do Desmatamento nas Unidades de Conservação 
(PDUC)” e do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e do Uso de 
Recursos Naturais em Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas 

312  Elaborado a partir das informações constantes no relatório produzido pela consultora 
estadual Danielle de Ouro Mamed. MAMED, Danielle de Ouro. Sistemas de Pagamentos por 
Serviços Ambientais no Estado do Amazonas: contextualização, diagnóstico, lições aprendidas 
e desafios para o futuro. Relatório Final de Pesquisa. Manaus: IDPV, [não publicado] 2013.
313  A Política Estadual de Mudanças Climáticas prevê 7 programas para alcançar a seus 
objetivos de mitigação e adaptação dos efeitos das mudanças climáticas no Estado do Amazonas. 
Entre tais programas, observa-se o Programa Bolsa Floresta, que trata especificamente de 
Pagamentos por Serviços Ambientais no Estado. (art. 5º, II). AMAZONAS, Lei nº 3.135 de 14 de 
novembro de 2007. Dispõe sobre Mudanças Climáticas. Diário Oficial do Estado do Amazonas: 
Manaus, 2007.
314  Bolsa Floresta Renda, Bolsa Floresta Social, Bolsa Floresta Associação e Bolsa Floresta 
Familiar.
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(PROBUC), realizados para controle do desmatamento e dos recursos naturais, de 
âmbito estadual, não vinculados ao Bolsa Floresta. Também existe uma forma de 
monitoramento realizada pela própria comunidade. Mesmo assim, é o programa 
que divulga dados de forma mais completa e transparente através da FAS.

2. RESULTADOS

A sistematização dos seis programas estaduais de PSA pesquisados 
confirmou seu enquadramento em um ou mais dos quatro tipos de PSA mais 
frequentes - PSA Água, Carbono, Biodiversidade e Beleza Cênica315 e demonstrou 
que os programas desenvolvidos foram capazes de induzir uma mudança de 
comportamento nos beneficiários entrevistados, resultando no uso sustentável 
dos recursos naturais e na conservação do capital natural. Da mesma forma, a 
pesquisa evidenciou que a existência de incentivos direcionados à conservação, 
à manutenção e à melhora dos serviços ecossistêmicos permite a continuidade 
de práticas sustentáveis (costumeiras ou não), que provavelmente seriam 
abandonadas diante das pressões existentes. Muito embora a adoção destas 
práticas de conservação traga enormes benefícios sociais, seus agentes não 
conseguem traduzi-los em benefícios individuais na mesma proporção, e o PSA 
representou a valorização e internalização destas práticas. 

A pesquisa também evidenciou a ocorrência de diversos efeitos sociais 
benéficos nas comunidades em que foram implantados, na medida em que os 
programas não apenas proporcionam um incremento na renda familiar, mas 
também proporcionam capacitação e mecanismos de geração de renda. A 
prioridade concedida aos produtores rurais familiares em praticamente todos 
os programas pesquisados reforça esta conclusão. Muito embora a Doutrina 
defenda que o PSA não deve ter como principal objetivo a melhora das condições 
socioeconômicas dos participantes, sob pena de perder-se no universo de 
políticas assistencialistas das quais pretende ser uma alternativa316, foi verificado 
um significativo componente de inclusão social e econômica, especialmente nos 
programas desenvolvidos no Norte, sem que isto comprometa seus objetivos 
ambientais. Alia-se a tais benefícios o potencial que o PSA tem de provocar 
uma atuação interinstitucional, de incentivar a regularização ambiental e de 
fornecer dados sobre a situação das propriedades, sempre e quando presente o 
monitoramento. 

Por fim, o PSA representa uma poderosa ferramenta de mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas. A Mitigação baseada nos Ecossistemas (MbE) 
pode ser definida como “o uso dos ecossistemas para a captura e sequestro 
de carbono para ajudar a mitigação das mudanças do clima.” e baseia-se no 

315  LANDELL-MILLS, Natasha; PORRAS, Ina. Silver Bullet or Fools’ Gold? A global Review of 
Markets for Forest Environmental Services and their Impacts on the Poor. London: International 
Institute for Environment and Development (IIED), 2002.
316  WUNDER, Sven. CIFOR Occasional Paper nº 42: Payments for Environmental Services: 
some nuts and bolts (2005),  pg 22
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conhecimento científico do ciclo do carbono global, o qual indica que a perda 
ou degradação dos ecossistemas tem o potencial de acelerar as mudanças do 
clima e de piorar os efeitos negativos decorrentes da interferência antrópica no 
sistema climático global, uma vez que os ecossistemas terrestres e marinhos 
desenvolvem um papel fundamental na captura e sequestro de carbono associado 
ao intercâmbio de gases que ocorre entre a biosfera (terrestre e marinha), o solo 
e a atmosfera317. Como consequência, a proteção dos estoques de carbono na 
biosfera, junto com a recuperação de áreas degradadas e o florestamento, são 
consideradas atividades prioritárias de mitigação sob um enfoque ecossistêmico. 
A Adaptação baseada nos Ecossistemas (AbE) é definida como o “uso da 
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos dentro de uma estratégia integral 
de adaptação às mudanças do clima, a qual inclui a gestão sustentável, a 
preservação e a restauração dos ecossistemas, a fim de que estes forneçam 
serviços que ajudem as pessoas e os ecossistemas a se adaptarem aos efeitos 
deletérios das mudanças do clima”318. Assim, o enfoque de adaptação baseada nos 
ecossistemas indica a necessidade de aumentar a resiliência dos ecossistemas 
e das pessoas, reduzindo os impactos esperados sobre eles, assim como usar a 
biodiversidade como ferramenta para nos adaptarmos às mudanças do clima319. 
Na pesquisa foi verificada uma estreita relação entre os Programas Estaduais de 
PSA e o combate às mudanças climáticas. Dois dos Sistemas Estaduais de PSA 
encontram-se inseridos nas Políticas Estaduais de Combate às Mudanças do 
Clima (SP, AM), enquanto que nos outros a relação com a Política de Mudanças 
do Clima varia.

A pesquisa também demonstrou como os diferentes Estados tratam 
o requisito da adicionalidade320. Muito embora nenhuma legislação vede o uso 
do PSA em espaços territoriais especialmente protegidos, como é o caso das 
APPs, Reserva Legal (RL) e Unidades de Conservação (UCs), alguns programas 
priorizam propriedades que possuam áreas conservadas em percentual superior 
ao mínimo previsto em lei, que estejam mais ameaçadas ou que sejam mais 
relevantes para a prestação do serviço ecossistêmico que se objetiva proteger 
ou recuperar. A realidade demonstra-nos que o PSA utilizado para o cumprimento 
de deveres legais pode ser justificado por argumentos pragmáticos, tais como 
problemas de fiscalização e efetividade de algumas normas ambientais, pressões 
econômicas e o excessivo ônus imposto ao pequeno produtor na transição 
para uma situação de regularidade ambiental321. Também se justifica em face 
do princípio do provedor recebedor quando os benefícios da conservação são 

317  TEJEIRO GUTIÉRREZ, Guillermo. Os Sistemas de PSA como Instrumentos de Mitigação 
e de Adaptação às Mudanças do Clima. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
2013.
318  Ibid.
319  Ibid.
320  Adicionalidade, no contexto de um PSA, é o que se obtém de ganho a partir de uma 
tendência verificada na provisão dos serviços ecossistêmicos.
321  NUSDEO, 2012, Ob. Cit., p. 155.
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usufruídos coletivamente, mas suportados individualmente322.

Inobstante estas vantagens, os programas possuem diversas limitações. 
Alguns dos programas pesquisados têm por objetivo a preservação da cobertura 
vegetal nativa, o que denota a preocupação em conter o desmatamento 
sem, contudo, mencionar com clareza quais serviços ecossistêmicos quer-se 
proteger. É sabido que a conservação das florestas pode resultar na proteção de 
diversos serviços, tais como captura e armazenamento de carbono, proteção da 
biodiversidade, proteção dos recursos hídricos e beleza cênica, além de outros 
menos conhecidos, mas a falta de foco dificulta a escolha dos indicadores de 
avaliação. Os Programas mais focados são aqueles destinados à proteção hídrica, 
como é o caso do Programa Mina D`Água (SP) e do Programa ProdutorES de 
Água (ES) nos quais os objetivos de melhoria da qualidade e quantidade hídricas 
estão bem delimitados. A escolha do serviço ecossistêmico alvo vai definir os 
indicadores ambientais que serão adotados e permitir uma análise dos resultados 
alcançados. A falta de indicadores e mesmo de foco, aliado à complexidade 
da dinâmica entre a prática de manejo e o resultado produzido prejudicam a 
certeza quanto à efetiva recuperação, manutenção ou melhora dos serviços 
ecossistêmicos, comprometendo a análise da eficácia dos Programas de PSA e 
do requisito da condicionalidade.

Para que um programa de PSA seja estabelecido, ainda que de forma 
piloto, é necessário vencer diversas etapas. Nos Programas pesquisados, foram 
identificados diversos custos de transação associados ao diagnóstico, desenho 
e implementação dos programas, o que requer uma expressiva e capacitada 
equipe de técnicos, atualmente insuficiente para atender à demanda. O trabalho 
de convencimento é lento e gradual e a adesão exige a apresentação de uma 
série de documentos que boa parte dos beneficiários não dispõe, especialmente 
nos locais com insegurança fundiária. Cumpre observar que boa parte destes 
chamados custos de transação não pode ser atribuída exclusivamente a um 
esquema de PSA. Os custos inerentes ao diagnóstico do problema e à fiscalização 
também estarão presentes quando utilizadas ferramentas de comando e controle. 
São custos específicos da política de PSA aqueles associados ao desenho, à 
negociação e ao fechamento do contrato. 

Uma equipe capacitada de técnicos de ATER é fundamental para o 
sucesso do programa, tanto na fase de desenho quanto de implementação e 
monitoramento. Inobstante sua importância, em todos os Estados foi constatada 
a insuficiência de técnicos diante da demanda existente, afetando o sucesso 
dos Programas em diferentes graus e, certamente, limitando o acesso de 
novos beneficiários. Ademais, a falta de acompanhamento pós-adesão, ou seu 
acompanhamento deficiente, impactou diretamente na avaliação do Programa 
por parte dos beneficiários, gerando grandes críticas e provocando o sentimento 
de terem sido “cortejados e abandonados”. A insuficiência de técnicos também 
impacta diretamente o monitoramento dos programas eis que o método 

322  Ibid., loc. cit.
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predominante é o de vistorias “in loco”. 

O baixo valor do benefício monetário recebido, que oscila entre R$ 
150,00 e R$ 500,00 p/ ha, anuais, dependendo do Programa, também foi objeto 
de queixa em alguns Estados, mas isto não afetou a adesão e satisfação com 
os programas pesquisados. Embora a pesquisa tenha sido elaborada com 
beneficiários de realidades distintas, é comum a todos a percepção de que este 
valor é meramente um incentivo e que jamais representará a principal fonte de 
renda da família. Por fim, a grande maioria dos programas e projetos pesquisados 
foram implantados de forma piloto, sofrendo ajustes e modificações à medida que 
iam sendo amadurecidos. Ocorre que estes ajustes e modificações, aliados ao 
atraso no pagamento de alguns dos beneficiários, comprometem a credibilidade 
dos programas, bem como, das instituições envolvidas.

Ante tais constatações, o Relatório Final da pesquisa formula 
algumas recomendações 323. Diante da importância que possuem os serviços 
ecossistêmicos para o bem-estar humano e para a manutenção da própria vida 
na Terra, recomenda-se que o tema seja trabalhado fora do círculo restrito de 
especialistas e acadêmicos, alcançando maior abrangência e sensibilização. 
Para evitar o abalo de credibilidade e confiança arduamente conquistados, 
recomenda-se um cuidadoso desenho do programa e uma continuidade 
das políticas iniciadas. Em relação aos custos de transação, recomenda-se 
a simplificação da documentação exigida dos beneficiários, a simplificação 
dos contratos e a não oneração dos beneficiários quando do recebimento dos 
benefícios. Para assegurar o requisito da condicionalidade e verificar a eficácia 
e eficiência do PSA, recomenda-se a construção de indicadores de avaliação. 
Para que o PSA realize todo o potencial que possui na prevenção do dano 
ambiental, recomenda-se a sensibilização sobre a relação de parceria que se 
estabelece entre as partes, provocando uma mudança de paradigma no papel 
dos envolvidos. Com relação à insuficiência de recursos humanos e financeiros 
recomendam-se algumas medidas simples que podem conferir maior eficiência, 
tais como, a identificação e utilização de lideranças locais como sensibilizadores 
e a maior utilização de benefícios não monetários. A adoção de mercados como 
fonte adicional de recursos demanda um maior amadurecimento dos projetos 
e um aprofundamento da discussão sobre a titularidade dos direitos, critérios 
de equidade e justiça social. Em relação ao monitoramento, recomenda-se que 
seja explorado o monitoramento comunitário, que haja uma maior utilização 
da tecnologia disponível e uma sinergia com mecanismos já implantados para 
outras finalidades. Por fim, recomenda-se que se avance na criação de um marco 
normativo federal e que as recomendações do presente estudo sejam integradas 
a outras normas, projetos e programas existentes como é o caso do novo Código 
Florestal, do Programa Federal Bolsa Verde e dos Planos Setoriais de Mitigação 
e Adaptação às Mudanças Climáticas.

323  STANTON, Marcia; TEJEIRO,  Guillermo. Sistemas Estaduais de Pagamento por Serviços 
Ambientais: Diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação.  Relatório Final. 
São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014.
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CONCLUSÕES

No contexto do estado socioambiental brasileiro, a preocupação pela 
qualidade do meio ambiente constitui-se em pilar fundamental do sistema jurídico 
e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput). Como forma de tutela da 
qualidade do meio ambiente e da vida, o Poder Público tem o dever de preservar 
e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas (art. 225, § 1o, I da CF/88)324. Esse dever se exercita 
primordialmente através do uso de instrumentos de comando e controle. 
Contudo, a perda ou degradação de ecossistemas e seus serviços que temos 
assistido demanda a reformulação do sistema de governança ambiental. Assim, 
a fim de que o Direito Ambiental realize seu potencial como instrumento de 
controle social, mister a utilização não apenas de técnicas de desencorajamento 
mas principalmente de técnicas de incentivo à preservação, à conservação, à 
melhora e ao uso sustentável dos ecossistemas e dos seus serviços. Dentre 
as técnicas de incentivo, o PSA é a mais recente e com grande potencial na 
prevenção do dano ambiental.

Wunder sustenta que um PSA se desenvolve de forma adequada 
quando existam determinadas precondições econômicas, culturais, institucionais 
e informacionais325 e a pesquisa conclui estarem presentes parte destas 
precondições. A ausência de outras formas de retribuição ou compensação pelas 
práticas conservacionistas que se objetiva alcançar com o programa (externalidade 
positiva) confirma a precondição econômica. A aceitação do programa de PSA e a 
disposição dos beneficiários em mudar seu comportamento diante do benefício 
ofertado indica estar presente a precondição cultural. Não ficou evidenciado, 
contudo, a existência de uma demanda maior que a oferta. As precondições 
institucional e informacional, por outro lado, são os maiores desafios. Embora 
todas as leis pesquisadas contenham uma estrutura institucional adequada, na 
prática, a sua articulação ainda é incipiente. A condição de confiança e credibilidade, 
necessárias ao bom funcionamento do PSA, foi altamente comprometida 
pela mudança nas regras do jogo ou pelo descumprimento contratual por 
parte dos compradores dos serviços ecossistêmicos. A falta de regularização 
fundiária, especialmente no Norte, é um grande entrave ao desenvolvimento 
dos programas. A precondição informacional relacionada à adequada definição e 
monitoramento do serviço ecossistêmico que se pretende proteger tampouco 

324  STANTON, Marcia. O papel do Direito na Proteção dos Serviços Ecossistêmicos, p. 14. 
In: LAVRATTI, Paula; TEJEIRO, Guillermo (Orgs.). Direito e Mudanças Climáticas: Pagamento 
por Serviços Ambientais, fundamentos e principais aspectos jurídicos. São Paulo: Instituto o 
Direito por um Planeta Verde, 2013. 149p.
325  WUNDER, Sven (Coordenador). Pagamentos por serviços ambientais: perspectivas para 
a Amazônia Legal. 2ª ed., Brasília: MMA, 2009.
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foi verificada. Em que pesem os desafios existentes, é imperioso que se avance 
no desenvolvimento e na consolidação de programas de PSA e a pesquisa 
conduzida pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde buscou identificar os 
acertos e fragilidades de cada um dos programas estaduais pesquisados.
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El principio de no 
regresión actúa como una obligación 

negativa inherente a la obligación  
constitucional de carácter positivo y 
progresivo de garantizar, defender y 
preservar el derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado.

El  principio de no regresión o de prohibición de retroceso dispone  que 
la normativa y la jurisprudencia   no deberían ser modificadas si esto implicare 
retroceder respecto a los  niveles  de protección ambiental alcanzados con 
anterioridad, por ello la nueva norma o sentencia, no debe ni puede empeorar la 
situación del derecho ambiental preexistente en cuanto a su alcance,  amplitud 
y  efectividad.327 

326 *Este artículo es producto del Proyecto de Investigación denominado “Las clínicas 
del Derecho Ambiental y Gestión de Riesgos Climáticos a través de una cultura jurídica de la 
sostenibilidad y no regresión” inscrito ante la Vicerectoría de Investigación y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica bajo el código 722-B3-193. 
327 Para mayor información puede consultarse los ensayos académicos de este 
mismo autor denominados: “Principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia 
constitucional costarricense”, en la  Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos 
Naturales, número 3, febrero 2012, Argentina, accesible en: http://www.ijeditores.com.ar/
index.php?ididioma=1&idcontenido=-2&idpublicacion=19&view=1;  La Ley Orgánica del 
Ambiente y el Principio de No Regresión, en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y 
Recursos Naturales, número 7, febrero 2013, accesible en: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.
php?idarticulo=64177&print=2; Los principios de objetivación de la tutela ambiental, irreductibilidad 
de espacios sometidos a régimen especial de protección y su relación con la prohibición de retroceso, 
en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, número 7, febrero 2013, 
accesible en: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64426&print=2 y El CAFTA-
DR y la prohibición de retroceso ambiental en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y 
Recursos Naturales, número 7, febrero 2013, accesible en: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.
php?idarticulo=64426&print=2 

mailto:mariopenachacon@gmail.com
http://www.ijeditores.com.ar/index.php?ididioma=1&idcontenido=-2&idpublicacion=19&view=1
http://www.ijeditores.com.ar/index.php?ididioma=1&idcontenido=-2&idpublicacion=19&view=1
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64177&print=2
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64177&print=2
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64426&print=2
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Su finalidad es evitar la supresión  normativa o la  reducción de sus 
exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente 
superiores al interés público ambiental, e implica una obligación negativa de 
no hacer, por lo que el  nivel de protección ambiental ya alcanzado debe ser 
respetado, no disminuido, sino más bien incrementado. 

Como contenido mínimo o núcleo duro  es posible identificar la obligación 
constitucional de tutela del interés público ambiental, sea el deber estatal de 
garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado.328

Al estado actual de su desarrollo  es posible deducir su  contenido, 
alcances y limitaciones  acudiendo al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, al Derecho Internacional Ambiental, Derecho Internacional regulador 
del Libre Comercio y las Inversiones, así como a la Constitución Política y el derecho 
interno, y en especial, a la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.

Para efectos didácticos, es posible clasificar la jurisprudencia constitucional 
relativa al principio de no regresión siguiendo su desarrollo evolutivo, iniciando con 
el reconocimiento del carácter progresivo de los derechos económicos, sociales 
y culturales; siguiendo con su reconocimiento de manera tácita de la mano de 
otros principios constitucionales y finalizando con su plasmación expresa como 
principio autónomo y parámetro de constitucionalidad. 

I. RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER PROGRESIVO Y PROHIBICIÓN DE 
RETROCESO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
es un derecho humano incluido en instrumentos internacionales, y por tanto, se 
beneficia de las teorías previamente existentes que tienen por objetivo aumentar 
su eficacia, por ello la obligación de progresividad o de avance continuo de los 
derechos humanos se  traduce jurídicamente en una prohibición de regresión 
que permea al derecho ambiental.

Es a partir del año 2001 que la Sala  Constitucional  inicia el camino para 
el desarrollo del principio de no regresión, siempre ligado al ideal de progresión 
de los derechos humanos.  De esta forma, al referirse sobre  la normatividad de 

328  “La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar 
ese derecho. Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o 
necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, 
y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles 
peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un 
doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo 
contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro 
lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos 
constitucionales”. Voto número 1999-644 del 29/01/1999, Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia.
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los derechos prestacionales en el voto 2001-3825 dispuso:
“La Constitución Política reconoce a favor del individuo y de los 
grupos sociales una gama extensa y muy variada de derechos, 
algunos de forma expresa, otros colegibles a partir de la comprensión 
del sistema que forman sus normas y principios. Algunas de estas 
prerrogativas (sin importar si son individuales o colectivas) tienen un 
carácter eminentemente social, al constituir derechos a la recepción 
de determinadas prestaciones por parte del Estado. Puede tratarse de 
bienes o de servicios, pero que en todo caso debe la Administración 
brindar debido al mandato (específico o genérico) contenido en la Ley 
Fundamental. Si se trata de una referencia general (vgr. protección 
a la madre y a los menores, cfr. artículo 51 constitucional), son los 
representantes de la soberanía popular, quienes a través de la Ley 
formal, desarrollarán estos preceptos imponiendo las formas en que 
la Administración deberá actuar con la finalidad de hacerlos valer 
efectivamente. El hecho de que requieran de actuaciones de otros 
agentes para poder ser efectivamente realizados en nada les resta 
normatividad, pero sí hace más compleja (respecto de las libertades 
públicas, por ejemplo) su puesta en operación, y más exhaustiva la 
labor del contralor de constitucionalidad, al cual le cabrá discurrir 
respecto del grado de compromiso mostrado por el Estado a la hora 
de hacer valer las normas que reconozcan derechos sociales. Si el 
legislador no instituye los mecanismos idóneos para realizarlas, su 
omisión podría significar una violación a la Constitución Política. Si 
emite las normas legales necesarias para hacer efectivo ese derecho y 
es la Administración la que evade su acatamiento, entonces esta última 
actuación estaría lesionando en forma refleja el derecho fundamental, 
mediante el incumplimiento de un deber legal. Lo revisable aquí es en 
todo caso no el desacato de la norma legal per se, sino la incidencia que 
dicha falta haya provocado en el respeto de la norma constitucional por 
aquella desarrollada”.

Siempre en el tema de los derechos fundamentales prestacionales, 
mediante  la sentencia  2007-1378  la Sala Constitucional estableció su necesario 
vínculo con el principio de progresividad contenido en el artículo 26 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos:

“En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos 
Humanos de Segunda Generación -también denominados Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales- tienen como objetivo fundamental 
garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano 
y de los pueblos. En sentido subjetivo, los derechos fundamentales 
prestacionales, demandan la actividad general estatal -en la medida de 
las posibilidades reales del país- para la satisfacción de las necesidades 
individuales o colectivas. Objetivamente, se configuran como mínimos 
vitales para los individuos por parte del Estado. En este particular, 
la satisfacción de esas necesidades supone crear las condiciones 
necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce, lo que 
se encuentra condicionado a que se produzcan cambios profundos 
en la estructura socio-económica de un país. Respecto al disfrute de 
esas condiciones, el artículo 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, impone a los poderes públicos una obligación de 
cumplimiento progresivo, que incluye respeto, protección, garantía y 
promoción”. 



174 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

Fundamentándose en el numeral 26 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos la Corte Constitucional  reconoció la  progresividad y no  
regresión del derecho fundamental a la educación:

“Nótese, adicionalmente, que a tenor del artículo 26 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por la Ley No. 4534 del 
23 de febrero de 1970), los estados deben adoptar medidas internas 
para “(...) lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura (...)”, razón por la cual los poderes públicos deben 
mantener en sus políticas de mejoramiento cuantitativo y cualitativo 
del sistema educacional una tónica que revele un ritmo progresivo o, 
por lo menos, sostenido y no adoptar políticas y realizar actuaciones 
que lejos de implicar un progreso supongan un retroceso”.  Voto 2002-
11515.

“En atención a la regla de progresividad de los derechos económicos, 
sociales y culturales, reconocida en el artículo 26 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el Estado costarricense se 
encuentra obligado a elaborar y ejecutar políticas tendientes a lograr 
progresivamente la plena efectividad del derecho fundamental a la 
educación. A la luz del Derecho de la Constitución, solo son tolerables 
los progresos (y excepcionalmente el sostenimiento) en la prestación 
del servicio de educación pública, y no su regresión”. Voto 2003-2443.

En materia del derecho fundamental al trabajo y  jornadas laborales, 
por medio del  voto  2004-11882 la Sala Constitucional aplicó el principio de 
progresividad de los derechos humanos a la hora de interpretar las restricciones 
y limitaciones impuestas por ley:

“Bajo esta tesitura, existe una evidente falta de acuerdo entre lo que 
dispuso la Constitución, en punto al carácter, verdaderamente, calificado 
de las hipótesis de excepción del artículo 58 de la Constitución Política, 
situación que sí parece haber traducido, adecuadamente, el legislador 
cuando en el artículo 143 del Código de Trabajo, excluyó de los límites 
de la jornada de trabajo, únicamente, a aquellos empleados que laboren 
<<sin fiscalización superior inmediata>> y lo que, al respecto, estableció 
la Administración, porque en las disposiciones impugnadas no se 
excepciona del pago de horas extra, únicamente, a los funcionarios que 
laboran sin fiscalización superior inmediata, mismos que, de acuerdo 
con nuestro ordenamiento administrativo, vendrían a ser, únicamente, 
los jerarcas institucionales, es decir, los superiores jerárquicos 
supremos, dentro de la estructura organizativa de la Administración 
.   Esta amplitud excesiva con la que las disposiciones impugnadas 
han regulado el supuesto de excepción bajo examen, resulta lesiva 
no sólo de lo dispuesto, expresamente, en la Constitución, en cuanto 
al carácter, verdaderamente, calificado del indicado régimen de 
excepción, sino también del principio de progresividad de los derechos 
fundamentales que obliga a todo operador del derecho a no interpretar 
en sentido restrictivo todo derecho fundamental o en sentido amplio 
sus restricciones o limitaciones, en perjuicio de la persona tutelada 
y de su contenido, constitucionalmente, reconocido. En razón de lo 
expuesto, procede también declarar con lugar la acción en cuanto a 
este extremo, con las consecuencias que a continuación se detallarán”.
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Siempre respecto al derecho fundamental al trabajo, el salario y la 
seguridad, en el voto 2009-10553 la Sala Constitucional realizó un análisis de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos vinculados con el principio 
de progresividad haciendo énfasis en que debe evitarse todo género de medidas 
de regresión de los derechos económicos, sociales y culturales: 

De otra parte, en el contexto del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Ley No. 4229-A de 11 de diciembre de 1968, consagra, igualmente, los derechos al 
trabajo, al salario y a la seguridad social, en los artículos 6, 7 y 9 respectivamente. 
De igual modo y en relación al desarrollo progresivo de estos derechos sociales o 
prestacionales, el artículo 2, párrafo primero, dispone lo siguiente: 

“(...) 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente 
Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 
separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, 
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, 
la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos (...)” 
(Lo resaltado no corresponde al original)”. 

El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Ley No. 4534 de 23 de febrero de 1970, señala lo siguiente: 

“(…) Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, 
tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente 
la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas 
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por 
el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, 
por vía legislativa u otros medios apropiados”. 

El artículo 1° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales o “Protocolo de San Salvador” –aprobado por Ley No. 7907 
de 3 de septiembre de 1999-, estatuye que los Estados parte 

“(…) se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de 
orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, 
especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 
disponibles, y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr 
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 
efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”. 

Siendo que los artículos 7°, inciso a), y 9°, de ese protocolo contemplan, 
respectivamente, el derecho a un salario que consista en “Una 
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores 
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias 
y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción” 
y a la seguridad social que proteja “(…) contra las consecuencias de la 
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vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para 
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa (…)”. 

De los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, transcritos, se deduce el deber del Estado, de lograr niveles 
cada vez más altos en la satisfacción de los derechos sociales a través 
de la gradualidad y la progresividad, evitando todo género de medidas 
regresivas en su satisfacción.

En criterio de este Tribunal, en virtud de las obligaciones contraídas por 
el Estado costarricense en aras de reconocer y garantizar la progresiva 
tutela de los derechos fundamentales económicos y sociales, no 
resulta conforme con el Derecho de la Constitución dictar medidas 
que supongan un retroceso en la tutela y efectividad de un derecho 
social, máxime, cuando éste ha sido potenciado por la jurisprudencia 
del máximo”.

En la resolución 2011-13641 la Sala Constitucional ratifica su línea respecto 
a la función que ostenta el principio de progresividad en materia interpretativa de 
los derechos fundamentales:

“La Sala no soslaya que la existencia de normas internas sobre estos 
aspectos obedecen a razones clínicas o médicas de carácter general, 
pero es claro que su aplicación debe valorarse siempre de conformidad 
con las situaciones particulares, pues sujetarse a la mera o simple 
descripción normativa riñe tajantemente con una plena protección de 
los derechos fundamentales, donde las características de continuidad 
y progresividad imponen criterios de interpretación ágiles y versátiles 
alejados de dogmatismos jurídicos ampliamente superados”.

En la sentencia 2010-14467  la Corte Constitucional otorgó carácter de 
mínimo o “piso” a las obligaciones establecidas en los tratados de derechos 
humanos, y en virtud de la aplicación del principio de progresividad, éstas 
pueden ser ampliadas por el Estado en el ordenamiento interno, prohibiendo 
su desconocimiento o restricción posterior a través de disposiciones legales o 
administrativas sin sustento técnico:

“Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la 
citada Convención, imponen la obligación al Estado, de adoptar en 
forma progresiva medidas que garanticen la plena efectividad de tales 
derechos. La doctrina habla de “obligaciones mínimas” de los Estados, 
que pueden ser ampliadas de acuerdo con los recursos disponibles y 
tomando en cuenta el grado de desarrollo de los Estados, conceptos 
presentes también en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones Unidas. De manera que, si el grado de 
protección de los derechos es ampliado en el ordenamiento interno, 
los poderes públicos no podrían luego desconocerlos o restringirlos 
a través de disposiciones legales o administrativas carentes de 
motivación técnica suficiente”.

Fallos recientes ratifican el carácter progresivo de los derechos humanos 
así como la prohibición de adopción de medidas restringidas sobre lo ya logrado:

“Tampoco se trata de convertir «deseos» en derechos de una manera 
irracional, pues debe comprenderse que cuando se opera jurídicamente 
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con derechos fundamentales, se está en el ámbito de los derechos 
humanos, siendo que una de sus características elementales es 
la progresividad, entendida esta como el proceso constantemente 
inacabado de conformación y consolidación del reconocimiento de un 
derecho humano determinado; de esta manera, se impone al Estado 
el deber de brindar respeto y garantía a todos los derechos humanos, 
obligación que es paulatinamente creciente y absolutamente exigible en 
todas los estadios de su desarrollo y crecimiento”. Voto constitucional: 
2011-6329.

“Es así que al transformar esta Defensoría en la Contraloría, los 
principios y finalidades originarias deben igualmente ser entendidas 
respecto del nuevo órgano creado, pues precisamente se está ante la 
protección de los derechos humanos donde el carácter de progresividad 
que los caracteriza impide la adopción de medidas restrictivas sobre 
lo ya logrado.  Es por ello, que para garantizar el avance progresivo 
característico de estos derechos, y procurar mejores y más adecuadas 
instancias de protección, se impone declarar con lugar este recurso”. 
Voto Constitucional 2011-1985. 

II. RECONOCIMIENTO TÁCITO VINCULADO A OTROS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES

Fundamentándose en los principios de objetivación de la tutela 
ambiental,329 precautorio e irreductibilidad de espacios sometidos a régimen 
especial de protección ambiental,330 la Sala Constitucional, sin mencionarlo de 
manera expresa, ha declarado la inconstitucionalidad de normativa que a todas 
luces califican como regresiva.  

La Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias 
ocasiones en relaciones a modificación de estándares y umbrales ambientales 
que no contaron con justificación científica.  Al efecto es posible citar el voto 
número 2012-12081 que declaró la inconstitucionalidad de la Nota del Cuadro 3 

329  El principio general de objetivación de la tutela ambiental, también llamado principio de 
vinculación a la ciencia y a la técnica, o bien, principio de razonabilidad en relación con el derecho 
ambiental, ha sido reconocido y desarrollado ampliamente en la última década por parte de la 
jurisprudencia constitucional costarricense, y consiste básicamente en la obligación de acreditar, 
mediante  estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental,  ya sea en 
relación con actos administrativos individuales o disposiciones de carácter general, tanto legales 
como reglamentarias, reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación en donde 
pueda resultar afectado el ambiente, con estudios técnicos y científicos serios, exhaustivos y 
comprehensivos que garanticen el menor impacto ambiental posible.
330  Íntimamente relacionado con el principio de objetivación de la tutela ambiental se 
encuentra el principio de irreductibilidad, que tiene como finalidad impedir la reducción, 
disminución, desafectación, exclusión, segregación y limitación de los espacios naturales 
sometidos a régimen especial de protección, debido a que  albergan   ecosistemas considerados 
jurídicamente  relevantes, entre ellos es posible reconocer: bosques ubicados en terrenos 
privados, humedales (manglares), áreas silvestres protegidas, territorios indígenas, anillo de 
contención del Gran Área Metropolitana, así como todos aquellos terrenos que forman parte del 
Patrimonio Natural del Estado.
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del Anexo I, del Decreto  Ejecutivo  No. 37083-S, Reglamento para la Calidad de 
Agua para Consumo Humano en Establecimientos de Salud, por medio del cual 
se aumentó el valor máximo permitido de arsénico en agua en violación a los 
principios de objetivación y precautorio:

“Sobre el nivel recomendado de arsénico en el agua de consumo 
humano. Consta idónea y fehacientemente que en el Decreto 
Ejecutivo  número 37083-S,  Reglamento  para  la Calidad  del  Agua para 
Consumo Humano  en Establecimientos de Salud, se incluyó una Nota 
en el Cuadro 3 del Anexo I, que indica, lo siguiente: “en sistemas de 
abastecimiento de agua clorados el Arsénico valencia 3 pasa a Arsénico 
valencia 5, disminuyendo su toxicidad 10 veces. En estas condiciones 
se podría permitir un valor máximo de50 ȝg/L de Arsénico” (los autos). 
Según reconoció la Ministra de Salud, permitir que el agua para 
consumo humano posea una cantidad de arsénico superior a un valor 
de 10 ȝg/L, puede poner en riesgo la salud de la población (informe). 
Precisamente, al carecer ese Ministerio de estudios técnicos que 
sustenten, técnicamente, la variación dispuesta en la nota en cuestión, 
estima la Sala que se produjo el agravio reclamado”.

También es posible citar el voto constitucional número 2009-2019 que 
dispuso  la inconstitucionalidad de  la derogatoria que se llevó a cabo a través 
del artículo 14 del Decreto No. 32734-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento 
de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, que excluyó del 
procedimiento de EIA a las concesiones de aguas superficiales y subterráneas, 
sin justificación técnica ni científica alguna y en flagrante violación al criterio 
constitucional de precaución:  

“Esta Sala estima que la derogatoria que se llevó a cabo a través 
del artículo 14 del Decreto No. 32734-MINAE-S-MOPT- MAG-MEIC, 
deviene, a todas luces, en inconstitucional, dado que, se excluye, con 
respecto a los aprovechamientos (concesiones) de aguas superficiales 
y subterráneas que no forman parte de un proyecto -sin justificación 
técnica alguna y, en contravención de lo dispuesto en el artículo 50 
constitucional-, cualquier ponderación de los efectos acumulativos en el 
ambiente y en el cauce o cuerpo de agua (suma de impactos individuales 
que producen diferentes actividades presentes o futuras predecibles), 
corrección del impacto ambiental de un uso especial, la prevención, 
mitigación, compensación, restauración y recuperación por daños 
ambientales o impactos ambientales no controlados del uso particular, 
fiscalización o monitoreos ambientales, etc.. A mayor abundamiento, 
esta Sala hace notar que si bien en los informes rendidos a esta Sala 
de parte de las diversas autoridades accionadas se hace referencia 
al presunto fundamento técnico por el cual se dispuso excluir de la 
evaluación de impacto ambiental los aprovechamientos (concesiones) 
de aguas superficiales y subterráneas que no forman parte de un 
proyecto, actividad u obra, lo cierto del caso es que, tal y como se 
indicó líneas atrás, éstos últimos criterios no fueron desarrollados en los 
considerandos del Decreto impugnado. De modo tal que, en la especie, 
la derogatoria incorporada a través del Decreto No. 32734-MINAE-S-
MOPT-MAG- MEIC, resulta irrazonable y quebranta, flagrantemente, el 
derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
así como el principio preventivo en materia ambiental, por cuanto, deja 
al margen del ordenamiento jurídico, la protección que, originalmente, 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

179

era brindada por el Estado, concretamente, por parte de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental, al recurso hídrico, sea, a aquellas aguas 
superficiales y subterráneas dadas en concesión y que no forman parte 
de un proyecto, actividad u obra”.

Por su parte, y mediante el voto número 2006-16276, la Sala Constitucional 
declaró inconstitucional el artículo  70 del Reglamento para las Actividades de 
Aviación Agrícola, por medio del cual se redujo la franja de no aplicación aérea de 
plaguicidas entre el campo a fumigar y las casas, poblados y otros.  Entre otras 
razones, la Sala indicó que la inconstitucionalidad se dio debido a que el artículo 
impugnado constituyó un menor nivel de protección en relación al artículo 75 del 
Reglamento anterior, lo cual fue violatorio al  principio precautorio en la medida 
que  no existió  fundamento científico ni técnico que justificare la disminución de 
la franja.  

Bajo este mismo razonamiento,  a través del voto 2012-18298,  la Sala 
Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo número 
34303-MP-MIVAH, publicado en la Gaceta número 31 del 13-02-2008, por vulnerar 
el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a raíz 
de la exclusión arbitraria y cambio de uso de suelo del 70 % de la zona de reserva 
creada para fines de protección y esparcimiento recreacional de los habitantes 
del Distrito de Hatillo, sin estudios técnicos que lo justificaren.

Mediante el voto número 2007-3923, la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad  del concepto jurídico bosque 
del artículo 28 de la Ley Forestal, en cuanto a la omisión relativa de establecer 
medidas precautorias que aseguraran la protección del ambiente.  En lo que 
interesa expuso la Sala: 

“Ciertamente la reforma a esta ley, que se produjo mediante ley No. 
7575 de 5 de febrero de 1996, tuvo como fin el promover e incentivar 
la reforestación en nuestro país, para lo cual intentó librar de trámites 
innecesarios la corta de determinado tipo de árboles. No obstante 
lo anterior, considera este Tribunal que al haber pasado la ley de una 
definición amplia de bosque, con mayor cobertura de protección, 
a una tan restringida en cuanto a especies y superficie, hace que la 
protección dada con anterioridad al ambiente, haya sido disminuida 
sin una justificación razonable, que vaya más allá de la necesidad de 
reforestar y eliminar las trabas administrativas, como un incentivo 
de esta actividad, pero sin asegurar previamente, que esta en su 
ejecución, no pusiera en peligro el ambiente. Debemos recordar que 
nuestro país ha suscrito compromisos internacionales de protección al 
ambiente y uno de los principios que debe resguardar es el principio 
precautorio ya citado, según el cual, la prevención debe anticiparse a los 
efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada 
gestión de los recursos. Consecuentemente, este principio rector de 
prevención, se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas 
las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación 
del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que 
exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, 
se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la 
actividad de que se trate. Sin duda alguna, para ello se requiere de una 
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posición preventiva, activa y alerta por parte de la administración, pues 
una conducta posterior y únicamente sancionatoria, haría nugatoria 
cualquier acción efectiva que se pretenda a favor del ambiente, 
donde una vez producido el daño, difícilmente puede ser restaurado 
y sus efectos nocivos pueden afectar no sólo a nivel nacional, sino 
mundial. Y es que este, es uno de los principios rectores en materia 
ambiental, la prevención. Con ello no se trata tampoco de evitar el 
desarrollo y detener el progreso y la economía, sin embargo se debe 
procurar un equilibrio que le permita al ser humano desarrollarse, pero 
también vivir y disfrutar ese desarrollo, al cual tienen derecho no sólo 
las generaciones actuales, sino también las venideras. (…) Según 
el análisis practicado al artículo impugnado, el legislador modificó 
el concepto de bosque a partir del cual se desarrolla la protección, 
restricciones y permisos otorgados en la Ley Forestal -como es el caso 
del artículo 28 en cuestión “Excepción de permiso de corta”-, de tal 
manera que, restringió sin fundamento técnico, el concepto anterior de 
bosque existente en la ley previo a su reforma. De modo que fueron 
dejadas sin protección vía ley, las especies no autóctonas y las áreas 
inferiores a dos hectáreas que constituyeran bosque, trayendo como 
consecuencia, que a través del artículo 28 impugnado, no se requiera 
de permiso para talar, ni siquiera de inspección previa, que permita 
asegurar que se trata del supuesto que la norma quiso incentivar, toda 
plantación forestal, sistema agroforestal o cualquier árbol plantado, 
quedando expuestas áreas que por su ubicación, cantidad y la función 
que han ejercido durante muchísimos años, amerita la conservación 
y regulación de su tala, independientemente de la naturaleza de su 
especie y de la naturaleza del terreno donde se ubique. Así las cosas, 
esta Sala considera de conformidad con lo expuesto, que en este caso, 
se produce una inconstitucionalidad por omisión relativa”.

Nótese que tanto la ausencia o insuficiencia de justificación, aunado a 
la incerteza científica que esto implica, es lo que lleva a la Sala a declarar la 
respectiva inconstitucionalidad, ejemplo de ello es la sentencia número 2013-6615 
que anuló el Acuerdo de Junta Directiva número 4230 del Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento que autorizó  la sustitución o traslado 
de tanques de combustible en estaciones de servicio y de almacenamiento para 
autoconsumo, sin necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental:  

“El acuerdo dictado eximió del estudio de impacto ambiental, lo 
que tendría consecuencias que no se han podido cuantificar porque 
nada de ello se le ha informado a la Sala, de manera que podría ser 
engañoso sencillamente desestimar la acción sobre la pretensión de la 
Procuraduría General de la República, el Ministro de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones y las razones dadas por SENARA. Si bien el Estudio 
de Impacto Ambiental (EsIA) está contenido en la EIA (Evaluación de 
Impacto Ambiental), y es una parte del segundo, precisamente el EIA 
se establece como el trámite para obtener este tipo de autorizaciones, 
porque es una garantía de que la actividad humana, especialmente 
cuando es de categoría D1, para actividades catalogadas de alto y 
moderado impacto ambiental potencial, logrará mitigar sus impactos. 
De este modo, para posibilitar cualquier corrección a nivel administrativo 
o judicial en la aplicación inconstitucional del acuerdo impugnado por la 
infracción al principio precautorio, debe declararse con lugar la acción 
para extirpar del ordenamiento jurídico cualquier amenaza al derecho 
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a un ambiente sano y ecológicamente  equilibrado. Debe anularse 
cualquier acto o acuerdo con el fin de proteger el derecho ambiental 
establecido en el artículo 50 constitucional, y su posible aplicación, 
además de la infracción señalada al artículo 129 de la Ley General de la 
Administración Pública”.

Por su parte, la regla de la irreductibilidad de espacios sometidos 
a regímenes especiales de protección ambiental ha encontrado eco en la 
jurisprudencia constitucional, la cual en múltiples ocasiones, ha declarado la 
inconstitucionalidad de normativa que, sin estudios técnicos o bien, en violación 
del principio de reserva de ley, ha pretendido la desafectación o reducción de 
este tipo de espacios especiales de protección.

Tratándose de la prohibición de cambio de uso de suelo en bosques 
ubicados en terrenos privados,   la  Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia en el considerando VIII del voto 2008-16975, expuso: 

“Como lo señalara la Procuraduría General de la República, el Tribunal de 
Casación Penal ha insistido también en que el cambio ilícito del uso del 
suelo del bosque, para dedicarlo a otros fines, es una actividad nociva 
al ambiente; al efecto, ha derivado de las disposiciones existentes el 
principio de irreductibilidad del bosque y dispuesto la restitución del 
área de bosque afectada al estado anterior a los hechos, para garantizar 
el derecho constitucional de un ambiente sano y equilibrado. El Decreto 
impugnado regula únicamente la actividad o proyectos de ecoturismo en 
los bosques de la zona marítimo terrestre, demarcados por el MINAE, 
y omite hacerlo para las demás áreas silvestres protegidas y bosques 
del Patrimonio Natural del Estado. Con todo, no justifica esta diversidad 
de trato, que riñe con los principios constitucionales de razonabilidad 
y proporcionalidad en materia ambiental. Esta regulación parcial o 
fragmentaria, que adversa la unidad de gestión, la actividad y proyectos 
de ecoturismo en los bosques  del Patrimonio Natural del Estado 
quedan sujetos a regulaciones dispares, según se hallen o no en la zona 
marítimo terrestre. Esto atentaría contra el principio de igualdad, por la 
disímil normativa aplicable a los interesados en llevarlos a cabo, en razón 
de la ubicación de los inmuebles. El Decreto, artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 7°, 
en concordancia con el 4° inciso 2, subordina las áreas de bosque de 
la zona marítimo terrestre en que se realizarán proyectos ecoturísticos 
implicativos de corta de árboles y aprovechamiento forestal, a una 
simultánea y divergente planificación, con distintos objetivos, normas 
y técnicas regulatorias: los Planes Reguladores y Planes de Manejo. 
Lo que es contrario a la utilización racional y sostenible de ese recurso 
(artículo 50 constitucional”.

La línea jurisprudencial de la Sala Constitucional  ha sido consistente 
al reiterar que únicamente es posible reducir, segregar o excluir la superficie 
de un área silvestre protegida mediante una ley (principio de reserva de ley) y 
siempre que medien estudios técnicos y científicos que lo justifiquen (principio 
de objetivación de la tutela ambiental).   En este sentido, en el voto  1998-7294 
por medio del cual se declaró inconstitucional el artículo 71 de la Ley Forestal 
debido a la  reducción de  la superficie de la Zona Protectora Tivives, se indicó:

“Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación 



182 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental 
al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un 
detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada 
caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de 
que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona 
protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera 
otros sitios de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado 
en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. (…) Así, 
no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el 
tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste. De 
allí que para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea 
Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y 
necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se 
le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del 
artículo 50 constitucional” 

En esa misma línea, mediante el voto constitucional 2003-3480  la  Sala  
señaló:

“Nuestro ordenamiento confiere una protección especial a los bienes 
medioambientales de las áreas silvestres protegidas y para reducir su 
área exige un acto con rango de ley, sobre la base de estudios técnicos 
previos que justifiquen la conveniencia de la medida; no por acto 
reglamentario”.

En la sentencia  número  2009-1056,  que declaró inconstitucional el  
Decreto Ejecutivo  34043-MINAE del 11 de setiembre del 2007, que  agregó 
al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo un área marina 
que originalmente no formaba parte del mismo, pero que a la vez le segregó 
áreas terrestres, el Tribunal Constitucional estimó que la exclusión de áreas 
terrestres del Refugio equivalió   a una reducción del áreas silvestre protegida, 
independientemente de la ampliación de la zona marina, y por tanto, consideró 
tal  exclusión como contraria al artículo 50 de la Constitución y al principio de 
reserva legal. 

Ante una situación similar, aumento del área marina incluyendo unos 
islotes pero a la vez, exclusión de partes terrestres del Refugio de Vida Silvestre 
Isla San Lucas a través del Decreto Ejecutivo 34282-TUR-MINAE-C del 25 de 
enero del 2008, la Sala Constitucional en el voto 2010-13099,  estimó que la 
exclusión de una parte terrestre del Refugio equivalía a una reducción del mismo, 
independientemente de la ampliación de la zona marina, siendo  dicha exclusión 
contraria a los artículos 11, 50 y 89 de la Constitución por violación al principio de 
reserva de ley.331 

331  “Sin embargo, contrario al caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-
Manzanillo, en este caso la Sala declaró inconstitucional y anuló únicamente la disposición del 
decreto que hizo la referida exclusión, dejando vigentes todos los demás artículos que creaban un 
régimen especial para las áreas excluidas” FERNANDEZ FERNÁNDEZ (Edgar), “La incoherencia 
del régimen jurídico surgido del voto de la Sala Constitucional para el Refugio de Vida Silvestre 
San Lucas”, en Ambientico, No. 206, noviembre 2010.
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En el caso del anillo de contención del Gran Área Metropolitana, mediante 
los decretos ejecutivos 29415 -MP-MIVAH-MINAE del 28 de marzo del 2001,  
33757-MP-MIVAH-MINAE del 11 de abril del 2007 y  35748-MP-MINAET-MIVAH 
del 8 de enero del 2010, el Poder Ejecutivo intentó  su ampliación desafectando 
áreas que formaban parte del mismo permitiendo con ello nuevos usos de 
suelo, incluyendo su desarrollo inmobiliario. La Sala Constitucional declaró la 
inconstitucionalidad de los citados decretos ejecutivos en virtud de la ausencia 
de estudios técnicos y  evaluación de impacto ambiental (EIA),  dejando incólume 
el área original prevista para el anillo de contención, salvo por los derechos 
adquiridos de buena fe durante la vigencia de los decretos.332

La reglamentación parcial, incompleta o errónea de una norma, desde 
un punto de vista científico, técnico y jurídico, volviéndola  inaplicable, violenta el 
principio de prohibición de retroceso por impedir su eficacia. 

A partir de la sentencia  número 1990-101 la Sala Constitucional considera 
violatorio al inciso 3 del numeral 140 constitucional las omisiones del Poder 
Ejecutivo  respecto a reglamentar leyes, en el tanto que si bien en principio el 
ejercicio de la potestad reglamentaria es de carácter discrecional, esa posibilidad 
es inaplicable cuando el legislador ha impuesto al Poder Ejecutivo la obligación 
de reglamentar una ley.333  Al amparo de este  criterio jurisprudencial, la omisión 

332  Al respecto puede consultarse el ensayo de este mismo autor denominado “Los 
derechos adquiridos de buena fe y sus implicaciones ambientales”, publicado en elDial.com, 
Biblioteca Jurídica Online, Suplemento de Derecho Ambiental, setiembre 2013, Argentina, disponible 
en:  www.eldial.com/suplementos/ambiental/ambiental.asp;
333  “…distinto es el caso en el cual el legislador expresamente le impone en la ley el 
deber de reglamentarla. Aquí se hace inescapable para el Poder Ejecutivo el ejercicio de esa 
competencia. Dentro del ilimitado espacio de la legislación, aquí el destinatario de un deber hacer 
es el Poder Ejecutivo y, como tal, queda sujeto a la orden contenida en la Ley. Desaparece para 
él toda discrecionalidad, pues la norma legal regló su actuación, de modo que el ejercicio de la 
competencia se hace inevitable. En el tanto se haya apartado de lo ordenado, en ese tanto hay 
una infracción constitucional, pues como se sabe, el Poder Ejecutivo tiene una doble sumisión 
al estar sujeto a la Constitución y a la Ley. No es dable entender, como ya se ha intentado, que, 
derivada la potestad reglamentaria de la Constitución Política, el legislador tiene vedado el regular 
la oportunidad de su ejercicio”.   De lo anterior se deduce que existe una doble vinculación del 
Poder Ejecutivo, por un lado a la ley y por otro a la Constitución. Por ello, es evidente que la 
Administración no cuenta con discrecionalidad alguna para excusarse de reglamentar una ley si 
así ha sido ordenado por el Legislador o por el Constituyente –teniendo en cuenta, asimismo, los 
alcances del principio de legalidad-. Cabe mencionar que el artículo 140 inciso 3) de la Constitución 
Política establece el deber del Poder Ejecutivo de sancionar, promulgar y reglamentar las leyes. 
Por ese motivo, este precepto resulta vulnerado si el Poder Ejecutivo soslaya su obligación de 
reglamentar las leyes, aún cuando no se afecta otra norma constitucional. Es decir, en todos los 
casos en que exista una omisión reglamentaria, el Poder Ejecutivo lesiona al menos el inciso 3) 
del artículo 140, eso sin contar la posible vulneración a cualquier otra norma que reconozca un 
derecho y que se vea afectada por esa omisión; en tales casos, dicha omisión es susceptible 
de control por la vía del recurso de amparo si esa inactividad está vinculada al disfrute de un 
derecho fundamental; de no ser así, siempre se puede efectuar el control por la vía de la acción 
de inconstitucionalidad por omisión. Lo anterior, evidencia que el Poder Ejecutivo no cuenta con 
ningún grado de discrecionalidad en los casos en que la Constitución o la ley le establecen una 
obligación de reglamentar (...)”  Sentencia número 1990-101.
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a reglamentar normas ambientales representa una regresión ambiental que 
violenta el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal y 
como lo reiteró la Sala Constitucional al obligar al Poder Ejecutivo a reglamentar 
la Ley de Pesca y Acuicultura; el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente 
sobre contaminación visual; así como la Ley de Gestión Integral de Residuos 
especialmente respecto a los Lineamientos para la   recuperación y limpieza de 
suelos contaminados:

“El artículo 49 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
permite analizar por la vía del amparo la omisión del Poder Ejecutivo de 
reglamentar o hacer cumplir lo dispuesto por una norma, cuando dicha 
inactividad guarde relación con la tutela de un derecho fundamental. 
En el presente asunto, los recurrentes cuestionan la omisión del Poder 
Ejecutivo de reglamentar la Ley de Pesca y Acuicultura, la cual fue 
publicada en la Gaceta 78 del veinticinco de abril de dos mil cinco. 
Sobre el particular, debe mencionarse que el artículo 175 de la norma 
de cita establece que el Poder Ejecutivo debía emitir el reglamento 
respectivo para dicha ley, dentro del plazo de noventa días a partir de su 
publicación, no obstante del informe rendido por las propias autoridades 
recurridas se desprende que a la fecha no se procedido a cumplir con 
lo dispuesto por dicho ordinal. A criterio de este Tribunal la inactividad 
del Poder Ejecutivo constituye una clara violación de los recurridos a 
lo dispuesto por el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política, 
omisión que es susceptible de ser conocida por vía del amparo, al estar 
en peligro el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
debido a la falta de emisión del reglamento antes mencionado. Lo 
anterior, por cuanto la norma que se echa de menos debe regular una 
serie de puntos relacionados con la pesca y la explotación adecuada 
de los recursos marítimos, conforme lo dispone la propia Ley 8436, 
tales como: a) la garantía económica que deberán rendir las entidades 
y empresas nacionales o extranjeras a las que se otorgue permiso de 
pesca con fines exploratorios -artículo 18-; b)las especies de tiburón 
carentes de valor comercial y el aprovechamiento que se dará a éstas 
para otros fines de la actividad pesquera -artículo 40-; c) el tamaño y 
pesos proporcionales de cada especie de camarón por capturar -artículo 
45-; d) los requisitos de sustitución, construcción e importación de las 
embarcaciones palangreras, así como las dimensiones y los sistemas 
o artes de pesca -artículo 62-; e) el trámite que debe seguir el titular de 
un proyecto acuícola, desee introducir una o más especies diferentes 
de las concedidas inicialmente, ampliar o modificar el área que le 
fuera autorizada -artículo 85-; f) los lineamientos que debe seguir 
cualquier actividad de cultivo y manejo, independientemente del nivel 
y estadio de desarrollo de especies de flora y fauna acuáticas, para 
fines productivos o de investigación por parte de instituciones públicas 
o privadas -artículo 89-; g) los requisitos y las condiciones de traslado 
de especies acuáticas, nativas o exóticas, de un cuerpo de agua a otro 
del país - artículo 97- ; h) los requisitos y las condiciones necesarios 
que deberán cumplir los patrones de pesca o capitán de la embarcación 
pesquera.-artículo 118-; i) los requisitos mínimos que deberán cumplir 
las instalaciones portuarias y marinas utilizadas para el desembarco y 
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la limpieza de las capturas. Los aspectos mencionados anteriormente, 
sin lugar a dudas guardan una íntima relación con la explotación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos marítimos del país, de 
ahí que la falta de reglamentación adecuada de los mismos, sin duda 
alguna conlleva a poner en peligro los ecosistemas marinos y el medio 
ambiente en general, situación que puede generar repercusiones para 
la población de Costa Rica con el tiempo. Por otra parte, y sin demérito 
de lo anterior, conviene agregar que al estar de por medio el derecho a 
un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, las autoridades 
recurridas se encuentran en la obligación de garantizar la participación 
ciudadana en la elaboración del reglamento a la Ley de Pesca y 
Acuicultura, pues ello es un derecho que es inherente a los habitantes 
del país, en razón de lo dispuesto por el propio constituyente, tal y 
como se indicó en el considerando V de esta sentencia”.  Voto número: 
2009-8065.

“Del análisis del caso este Tribunal verifica que la Ley Orgánica del 
Ambiente fue publicada en la Gaceta número 215 del trece de noviembre 
de mil novecientos noventa y cinco, de manera que, el Poder Ejecutivo 
desde hace trece años tenía la obligación legal de conformidad con los 
artículos 11 y 194 de la Constitución Política de regular el contenido 
del artículo 71 de la ley 7554, referente a la contaminación visual. De 
lo expuesto, y de conformidad con el artículo 49 párrafo segundo de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional mismo que establece: “Si el 
amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, 
cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, 
dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la prevención”; lo 
procedente es declarar con lugar el recurso por la omisión del Poder 
Ejecutivo de reglamentar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente 
número 7554 publicada en la Gaceta número 215 del trece de noviembre 
de mil novecientos noventa y cinco. Se concede al Poder Ejecutivo el 
plazo de dos meses a partir de la notificación de esta sentencia, para 
que proceda a la reglamentación del artículo 71 de la Ley 7554”. Voto 
número: 2008-11696.

“Ahora bien, luego de analizar los elementos aportados a los autos, 
estima este Tribunal que el accionante lleva razón en su reclamo, pues 
pese a que el numeral antes mencionado es claro en señalar que el 
Ministerio de Salud establecerá reglamentariamente los lineamientos 
generales para la recuperación y limpieza de los suelos afectados por 
contaminación, lo cierto es que han transcurrido más de 2 años desde 
la emisión de la Ley número 8839, el Poder Ejecutivo no ha procedido 
a emitir la normativa prevista por el artículo citado. Dicha omisión sin 
lugar a dudas constituye una lesión al artículo 50 de la Constitución 
Política, pues la falta del reglamento al artículo 46, impide contar con 
los parámetros y lineamientos técnicos del caso, para poder proceder 
a llevar a cabo la limpieza de las superficies contaminadas, por aquellas 
personas que resulten obligadas a ello. Así, en virtud de lo anterior, 
el recurso debe ser acogido, como en efecto se hace”. Voto número: 
2013-2656.

“La mayoría de los alegatos del recurrente referidos a las omisiones 
e incumplimientos del Ministerio de Salud respecto de la Ley número 
8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, están relacionados 
con la falta de emisión de los distintos reglamentos a que hace 
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referencia dicha ley. Para esta Sala dichas omisiones, y otras, pueden 
ser solventadas con la publicación de todos los reglamentos que faltan 
para implementar dicha ley. Así entonces, si bien es cierto el Ministerio 
recurridos ha procedido con la emisión de cuatro de los reglamentos 
de la Ley no.8839, es lo cierto que falta el reglamento  general  y  varios  
importantes,  como  los  mismos  recurridos  lo reconocen, ha sido 
una omisión que ha impedido cumplir a cabalidad con lo establecido 
en dicha ley, en detrimento del derecho a gozar de un ambiente sano. 
Se declara PARCIALMENTE CON lugar el recurso, en consecuencia 
de conformidad con lo dispuesto  en el artículo 49 párrafo 2º de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, se ordena al Poder Ejecutivo, 
integrado por quienes ocupen los cargos de Presidente de la República 
y Ministros de Salud, y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que 
dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de 
esta sentencia, procedan  a elaborar y emitir todos los reglamentos 
que hagan falta para implementar la Ley número 8839, “Ley para la 
Gestión Integral de Residuos”, en cuenta,   el Reglamento sobre la 
declaratoria de residuos de manejo especial, el Reglamento para la 
Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos, y el Reglamento sobre 
Sitios Contaminados y Valores Guía de  Contaminantes  de  Suelos,  
Metodología  para  Estudios  de  Generación  y Composición de residuos 
sólidos ordinarios; y cualquier otro que haga falta; y además a cumplir 
a cabalidad con todas las obligaciones dispuestas en dicha ley”. Voto 
número 2013-3837.

En virtud de los principios  de legalidad, vinculatoriedad de la normativa 
ambiental e inderogabilidad singular, en relación con el deber estatal de tutela del 
interés público ambiental, la aplicación eficaz del derecho ambiental se constituye 
en un imperativo. 

Mediante el voto 2013-8596 la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia tuvo la oportunidad de referirse a situaciones  sostenidas y recurrentes 
de inobservancia de las disposiciones de la Ley de Zona Marítimo Terrestre:

“De manera que se estaría tolerando lo que considero una sistemática 
inobservancia de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, esto es, 
una deliberada desaplicación de esa normativa, pues nótese que en 
previas y reiteradas ocasiones la legislación ha pretendido regularizar 
ocupaciones ilegales, sin lograr erradicar la situación que se pretende 
justificar en cada ocasión.  Así las cosas, a pesar de la ley número 5602 
y de la gradualidad con que se dispuso aplicar la ley número 6043, con 
el transcurrir de los años lo que se ha dado es una franca desobediencia 
a esa normativa sin que se trate de problemas estructurales de la 
sociedad de origen espontáneo, sino de dificultades cuya génesis 
radica en la inercia del Estado.  De conformidad con lo expuesto, una 
reforma legal como la propuesta y en una materia tan sensible en 
que se consientan actos de vulnerabilidad, lesiona en mi criterio, no 
solo la res pública y el principio constitucional de legalidad, sino que 
además significaría tolerar la falta de observancia por parte del Estado 
de otros principios, como el de in dubio pro natura , el cual tiene como 
objeto que exista una vigilancia activa, previa y oportuna por parte de 
las autoridades que no permita afianzar construcciones ilegales. De 
manera que lo evidenciado más bien, es que se han omitido seguir 
los controles previos dispuestos por el Estado para dar cumplimiento 
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efectivo no solo a la normativa en general, sino también a la protección 
ambiental, toda vez que en este momento apenas podrían entrarse a 
determinar cuáles de esas construcciones han producido un daño o no 
al ambiente, cuando lo requerido es su prevención.  Esta situación en 
el caso concreto, como indiqué, implica una violación al principio de 
legalidad, que sin duda alguna deviene de relevancia constitucional en 
la medida que se afecta la propia validez y efectividad del ordenamiento 
jurídico, así como al Estado de Derecho”.

En el voto 2010-16378 la Sala Constitucional en virtud de la omisión del 
Ministerio de Ambiente y Energía de cobrar el canon por vertidos y del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de pagarlo, declaró con lugar un 
recurso de amparo por violación por omisión del derecho a un ambiente sano y 
equilibrado, obligando a ambas instituciones estatales en un plazo de dos meses 
proceder con su implementación:

“Del anterior cuadro fáctico se concluye que el amparo es procedente. 
En efecto, en primer lugar, desde la fecha de entrada en vigencia 
del decreto No. 34431-MINAE, ha transcurrido un año y medio, 
sin que se haya comenzado con el cobro del canon a las personas 
que utilizan la red de alcantarillado sanitario del AyA. Dicha omisión 
evidentemente lesiona el derecho de los costarricenses a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, toda vez que el destino de los 
montos recaudados por el cobro de este canon, va encaminado a 
financiar proyectos de protección al medio ambiente y al recurso 
hídrico. Es entendible que el proceso de fijar los montos y establecer 
el canon a cobrar al AyA en el caso de los usuarios que utilizan la red de 
alcantarillado sanitario, conlleva un trámite complejo y coordinado. Sin 
embargo, resulta irrazonable que a dos años y medio aproximadamente 
de emitido el Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, todavía no 
se ha implementado el cobro. Nótese que de acuerdo a lo indicado a 
folio 67 del expediente, desde mayo del año pasado existe un acuerdo 
en el monto del canon para el sector domiciliar, comercial e industrial. 
En ese sentido, las omisiones apuntadas resultan reprochables. De 
acuerdo con lo expuesto, debe declararse con lugar recurso en cuanto 
este extremo. En mérito de lo dicho, corresponde declarar con lugar el 
recurso en cuanto a este extremo se refiere, pues como ha quedado 
acreditado, la omisión del AyA ha causado un retardo injustificado en el 
cobro del Canon Ambiental por Vertidos”.

III. Reconocimiento como principio autónomo y parámetro de 
constitucionalidad.

Es hasta el año 2010 que la Sala Constitucional reconoce de manera 
expresa el principio de no regresión de los derechos ambientales mediante una 
línea jurisprudencial que inicia con el voto número 2010-18702,  derivándolo de los 
principios precautorio, objetivación de la tutela ambiental y de progresividad, en 
aplicación de lo que denominó  “interpretación evolutiva en la tutela del ambiente 
conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su 
perjuicio”.  Al efecto dispuso: 

 “De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación 
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en la medida que se carezca de certeza en cuanto al daño 
a producir y las medidas de mitigación o reparación que 
deben implementarse, pues al tenerse certeza sobre el tipo 
o magnitud del daño ambiental que puede producirse y de 
las medidas que deberán adoptarse en cada momento, se 
elimina todo sesgo de duda y, por consiguiente, resultaría 
impropio dar aplicación al principio precautorio. Dicho de 
otro modo, el principio precautorio debe ser aplicado en 
supuestos de duda razonable o incerteza, mas no cuando se 
tiene certeza del tipo de daño y de las medidas que deban 
adoptarse, ya que por su propia naturaleza resulta inviable 
la aplicación de este principio. Sin embargo, en el presente 
caso se echa de menos esta valoración. Ciertamente, 
cada concesión requerirá de previo un estudio de impacto 
ambiental evaluado por parte de SETENA, no obstante 
lo anterior, algunos de estos ecosistemas, por ejemplo 
las reservas marinas, son áreas que fueron protegidas 
precisamente con la intención de que en esta zona no se 
realice ninguna actividad extractiva y no se vea afectada 
tampoco, por ningún tipo de contaminación (escapes de 
motores, contaminaciones acústicas, contaminaciones 
luminosas, etc.), para que la flora y la fauna se vayan 
regenerando a lo largo del tiempo, hasta que sus poblaciones 
alcancen el mayor número de ejemplares que pueda haber en 
ese sitio; lo cual es totalmente excluyente con la concesión 
de una marina turística por los efectos que evidentemente 
lo alterarán. Otros ecosistemas de los citados puede ser 
que no requieran necesariamente una veda absoluta de 
toda actividad, pero cualquier autorización en ese sentido 
debe ser valorada y anticipada. Como ya se indicó, resulta 
irrazonable proteger unas zonas y otras no sin un criterio 
técnico que así lo sustente, pues ello resulta lesivo del 
principio precautorio y del principio de progresividad del 
ámbito de tutela de los derechos fundamentales”.

Tratándose de la misma resolución arriba citada, pero esta vez su voto 
de minoría, los magistrados constitucionales disidentes reconocieron el vínculo 
entre la obligación de no regresión y los principios de gradualidad y progresividad: 

“El legislador al desarrollar los derechos fundamentales 
debe velar por su progresiva intensificación y extensión 
de su eficacia y, en general, por su plena efectividad, para 
evitar cualquier regulación regresiva y restrictiva. (Ver, entre 
otras, sentencia número 2003-02794 de las catorce horas 
cincuenta y dos minutos del ocho de abril de dos mil tres).  
En materia ambiental el principio de progresividad implica 
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por un lado la obligación de adoptar soluciones graduales, 
evitando medidas drásticas en pro de la protección del 
entorno. La progresividad evita soluciones extremas que 
comporten la anulación de derechos fundamentales a 
las personas humanas balanceando los tres objetivos 
principales -ambiental, social y económico- ya mencionados. 
Por otro lado, como pauta de interpretación y operatividad 
de un derecho fundamental, la progresividad implica que 
el esfuerzo hecho por el Estado en cuanto a la protección 
del ambiente no puede disminuir, sino que debe ser cada 
vez mayor; sobre todo a partir de las reglas derivadas de 
los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río. Del 
análisis de las normas transcritas estimamos, contrario a lo 
dispuesto por la mayoría de este Tribunal, que el proyecto 
de ley no lesiona el principio de progresividad”. 

En el voto 2012-1963 el Tribunal Constitucional reconoce el carácter 
prestacional de los derechos ambientales  vinculando al principio de no regresión 
con el de progresividad en aras de resguardar el Patrimonio Natural del Estado:

“Sobre el particular, estima este Tribunal que la norma, 
en sí misma, no resulta inconstitucional, pues, en primer 
término, se observa, claramente, que el precepto en 
consulta se refiere a la posesión de terrenos dentro de 
asentamientos o fincas inscritas a nombre del Instituto de 
Desarrollo Agrario y, de otra parte, el operador jurídico al 
momento de realizar las conductas establecidas en la norma 
–“medir, catastrar, segregar, otorgar título”– debe excluir, 
por imposición del artículo 50 constitucional, todos aquellos 
terrenos que tengan una vocación ambiental que integran 
el patrimonio natural del Estado. Este corolario tiene pleno 
sustento en el principio de no regresividad o, en sentido 
contrario, de progresividad en materia de protección del 
medio ambiente y de garantía del derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, como derecho social 
o prestacional que es. En ese sentido, es preciso recalcar 
que las presuntas preocupaciones de los consultantes no 
derivan de la norma, en sí misma considerada, de ahí que, 
en la práctica, se debe exigir al operador  que realice un 
análisis integral y sistemático del ordenamiento jurídico 
vigente, especialmente a la luz de los artículos 50, 69 y 89 
constitucionales, a fin de excluir todos aquellos terrenos 
que carezcan de vocación agrícola y, más bien, deban 
destinarse a la tutela del medio ambiente. Lo anterior, en 
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aras de proteger y resguardar los bienes pertenecientes al 
patrimonio natural del Estado”.

Por su parte, en la histórica resolución número 2012-13367, la Sala 
Constitucional desarrolla el principio de no regresividad como una garantía 
sustantiva de los derechos ambientales que prohíbe al Estado adoptar medidas, 
políticas ni aprobar normas que empeoren, sin justificación razonable ni 
proporcionada, los derechos alcanzados con anterioridad, derivándolo de los 
principios de progresividad de los derechos humanos, objetivación de la tutela 
ambiental e irretroactividad de las normas:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección 
ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha 
sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 
entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido 
en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el 
Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus 
posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos 
humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho 
al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones 
positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus 
titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y 
del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos 
adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 
34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de 
irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio 
se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud 
del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni 
aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y 
proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. 
Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los 
Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, 
social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los 
logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el 
nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y 
los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros 
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de 
los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha 
expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…
conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar 
medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. 
Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el 
derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura 
al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por 
medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más 
restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la 
Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente 
dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela 
del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite 
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una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 
18702-10). En consecuencia, en aplicación de estos dos principios, 
la Sala Constitucional ha establecido que es constitucionalmente 
válido ampliar por decreto ejecutivo la extensión física de las áreas de 
protección (principio de progresividad); sin embargo, la reducción solo 
se puede dar por ley y previa realización de un estudio técnico ajustado 
a los principios razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de 
equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de 
la población, que sirva para justificar la medida. El derecho vale lo que 
valen sus garantías, por ello se produce una violación de estos principios 
cuando el estudio técnico incumple las exigencias constitucionales y 
técnicas requeridas. Si tal garantía resulta transgredida, también lo será 
el derecho fundamental que la garantía protege y es en esa medida, 
que la reducción de las áreas protegidas sería inconstitucional”.

Esta misma resolución explica en qué situaciones no se violenta el principio 
de no regresión, así como su vinculación con el principio de inderogabilidad 
singular de la normativa:

“La regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente 
justificada. El estudio tiene que justificar con criterio científico sustentado 
que la desafectación es una medida viable desde la perspectiva 
ambiental en el marco de una político de desarrollo sostenible, de lo 
contrario deviene en una transgresión del principio de no regresividad 
o irreversibilidad de la protección en los términos explicados supra y 
una violación material del principio de inderogabilidad singular de las 
normas”.

En esta línea, el voto 2013-10158, reitera el carácter de principio 
constitucional a la no regresión relacionándolo con los principios precautorio, 
objetivación de la tutela ambiental y de progresividad, pero además en esta 
ocasión, lo elevó al rango de parámetro de constitucionalidad, al disponer que 
toda regresión deviene en inconstitucional. Al  respecto expuso: 

“Un proyecto como el que se consulta contiene múltiples imprecisiones 
en su diseño normativo, comprobándose los argumentos que exponen 
los consultantes, referidos a: la falta de régimen transitorio, la falta de 
límites a la cantidad de concesiones a otorgar o al plazo de estas, la 
poca claridad sobre el término de “estructura”, la nula delimitación de las 
áreas que ameritan un trato especial por ser población históricamente 
postergada, inexistencia de un inventario claro quienes resultarán ser los 
eventuales beneficiarios de la ley (la identificación de los beneficiarios, 
y su individualización), la determinación del impacto ambiental, entre 
muchas otras omisiones. Estas omisiones e imprecisiones confirman 
que al pretender hacer regular una situación irregular, se está haciendo 
en detrimento frontal de nuestro demanio público, pues ello implicaría 
una regresión en la zona marítimo terrestre y esa regresión deviene en 
inconstitucional”.

“Respecto al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en acatamiento 
del Principio Precautorio, se requiere de previo a la declaratoria como 
territorio costero comunitario y a la concesión –tal y como lo señalan 
las y los diputadas y disputados consultantes- de un estudio de 
impacto ambiental evaluado por parte de Secretaría Técnica Ambiental, 
de modo tal que se demuestre el tipo de daño y las medidas que deban 
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adoptarse, estudio que se echa de menos en esta iniciativa de ley, ya 
que no podría dejar de protegerse un refugio sin criterios técnicos que 
así lo respalden. Por lo tanto dicha omisión implica una violación del 
principio precautorio y del principio de progresividad del ámbito de 
tutela de los derechos fundamentales, aspecto señalado en el vicio de 
forma analizado en esta sentencia.”

Más reciente, por medio del voto 2014-881 recalca el carácter 
constitucional de la obligación de no retroceso fundamentada en el numero 50 
constitucional:  

“Pero es relevante establecer aquí que ningún otro Plan Regulador 
existe para frenar el desarrollo turístico y urbano en el lugar, como si lo 
puede establecer estas disposiciones de zonificación, de modo que la 
declaratoria de inconstitucionalidad de la norma implica en sí mismo un 
retroceso significativo, contrario a lo dispuesto por el mismo artículo 50 
constitucional”.

CONCLUSIONES

De las sentencias constitucionales  antes expuestas es posible deducir 
la existencia de una línea jurisprudencial que reconoce abiertamente el proceso 
constante e inacabado de conformación y consolidación de los derechos humanos  
que  impone al Estado el deber de brindarles respeto y garantía, obligación que es 
creciente, gradual y progresiva en procura siempre de mejores y más adecuadas 
instancias de protección y exigible en todas los estadios de su desarrollo y 
crecimiento.

Esta misma línea jurisprudencial que reconoce la gradualidad, 
progresividad y excepcionalmente el mantenimiento de los derechos humanos, 
impide a la vez  todo género de medidas regresivas sobre lo ya alcanzado que 
supongan un retroceso en su tutela y efectividad a través de disposiciones legales 
o administrativas carentes de motivación técnica suficiente.

Ante esta realidad,  el principio constitucional de no regresión se 
posiciona  actualmente como una garantía sustantiva de los derechos ambientales 
que prohíbe al Estado adoptar  políticas y aprobar normas que empeoren, sin 
justificación razonable ni proporcionada, el nivel actual de protección y toda 
mejora que haya experimentado desde entonces, en beneficio de las presentes 
y futuras generaciones. 
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de Rosario. Director Nacional de Gestión del Desarrollo Sustentable de la 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.Secretario 

Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

1. INTRODUCCIÓN 

La Ley General del Ambiente 25.675, sancionada el 06/11/2002, 
promulgada parcialmente por decreto 2413, el 27/11/2002, contiene una serie 
de principios de política ambiental, que en su parte pertinente, se transcribe 
seguidamente. Artículo 4: “Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función 
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. 

También la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
de conformidad 151/5, de 7 de mayo de 1992, surgida de la Conferencia de las 
Naciones Unidas de Río de Janeiro (conocida como la “Cumbre de la Tierra”), 
- de la cual formó parte nuestro país, reunida del 3 al 14 de junio de 1992, lo 
contiene como principio 15: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los 
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente”334. 

334 MARTÍN MATEO, Ramón: “Tratado de Derecho Ambiental”, volumen II, p. 770, 1991, 
Trivium. 
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A la par, la República Argentina  aprobó la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por Ley 24.295 de 7/12/93, publicada 
en el Boletín Oficial el 11/01/94, y ratificada el 11/03/94, en cuyo texto se instituye 
el mismo principio precautorio, a través del artículo 3.3, donde se dice: “Las 
partes deberían tomar medidas de precaución para reducir al mínimo las causas 
del cambio climático y mitigar los efectos adversos. Cuando haya amenaza de 
daño grave e irreversible, no deberían utilizarse la falta de total certidumbre 
científica como razón para postergar tales medidas, tomando en cuenta que las 
políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces 
en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo 
posible”335.     

Para finalizar con los Convenios adoptados y abiertos a la firma en Río de 
Janeiro el 5 de junio de 1992, la República Argentina aprobó el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica por Ley 24.375 de septiembre de 1994, publicada en el 
Boletín Oficial el 6 de enero de 1994336. En el Preámbulo de dicho documento las 
partes contratantes observan que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente 
las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. También que cuando 
exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica 
no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para 
aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

   Por último, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de este Convenio 
de Diversidad Biológica, la Conferencia de partes designó un Grupo Especial 
para elaborar un Protocolo de Bioseguridad. Luego de varios años de debate, se 
redactó el “Protocolo sobre Bioseguridad de Cartagena”, aprobado el 29 de enero 
de 2000 en Montreal. Este Protocolo introduce en forma expresa el principio de 
precaución en la temática de bioseguridad (artículo 1, y anexo III, metodología).                                

Cabe señalar que  el carácter vinculante del principio precautorio, y su 
naturaleza de principio sustantivo del derecho ambiental, viene ganando valiosos 
espacios en otras disciplinas jurídicas de derecho común, a punto tal que es una 
de las Conclusiones a las que arribó las “XXIII Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil”, Tucumán, de 30 de septiembre 2011337, que se pronunció por la siguiente 

335 DRNAS de CLÉMENT, Zlata – REY CARO, Ernesto J.- STICCA, María A. “Codificación y 
comentario de normas internacionales ambientales, vigentes en la República Argentina y en el 
Mercosur”, p. 235, La Ley, 2001.
336 BARBOSA, Julio “La Convención de protección de la diversidad Biológica de las Naciones 
Unidas”, p. 45, en “Evolución reciente del derecho ambiental internacional”, A-Z Editora, Buenos 
Aires, 1993.
337 FLAH, Lily, “Principios de prevención y precaución. XXIII Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil, Tucumán, septiembre 2011. Breve estudio de las conclusiones de la Comisión Nº 
1 Derecho de Daños”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Año XIII, Nº 11, Noviembre 
2011, p. 259, La Ley. I.- LA PRECAUCIÓN: DE LEGE LATA:  El principio precautorio es un principio 
general del Derecho de Daños que impone el deber de adoptar medidas adecuadas con el fin de 
evitar riesgos de daños  potenciales a la vida, la salud y el ambiente.  Sin perjuicio de las reglas 
generales sobre la carga de la prueba, el principio precautorio conduce a la adopción de un criterio 
de facilitación de la prueba por parte del tribunal a favor de quien lo invoca.  Los presupuestos de 
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fórmula: “El principio precautorio es un principio general del Derecho de Daños 
que impone el deber de adoptar medidas adecuadas con el fin de evitar riesgos 
de daños  potenciales a la vida, la salud y el ambiente”. También, se avanzó en 
la aplicación de este mismo principio de precaución en el ámbito del derecho 
del consumidor, conforme las Conclusiones de la Comisión Nº 8, de las “XXIV 
Jornadas Naciones de Derecho de Daños”, Buenos Aires, 1 de octubre 2013. 

Esto es así desde el punto de vista legal y doctrinario. Pero este panorama, 
alentador  o positivo, en relación a la amplísima recepción del principio precautorio 
en el derecho nacional (y local o provincial, así por ejemplo, la Constitución de 
la Provincia de Entre Ríos, 2008, que lo incluye en su normativa expresa),  se 
completa con una jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, muy rica en 
materia de aplicación del principio precautorio.  

Nos adelantamos en sostener que en general se lo utiliza en los 
denominados “casos difíciles o complejos”, de prueba ríspida, que involucran 
causas  colectivas que presuponen la presencia de campos electromagnéticos, 
transgénicos, agroquímicos, explotación minera o petrolera, deforestación, o 
industrias químicas, de alta tecnología, etc., y que por excepción se lo emplea, 
como refuerzo del principio de prevención. 

Para justificar esta afirmación, vamos a recorrer la doctrina sentada 
por nuestros tribunales de justicia, en casos ambientales, pero advirtiendo en 
honor a la brevedad de este trabajo, lo siguiente: 1) que procedimos de inicio 
a la selección de un grupo de fallos, que consideramos emblemáticos sobre la 
temática; 2) que se transcribe tan sólo la doctrina judicial derivada de dichos 
fallos, sin la descripción del presupuesto de hecho del mismo. Todo ello con el 
afán docente, de centrar nuestra atención en los conceptos o enseñanzas que 
surgen de estas sentencias.   

2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Aunque hubo otros precedentes jurisprudenciales de la Corte en punto a 
este principio, consideramos que hubo dos fallos del Máximo Tribunal de Justicia 
de la Nación, que establecen las líneas generales de interpretación del alcance, 
contenido y naturaleza del principio de precaución. 

“SALAS, Dino c/ Provincia de Salta y otros”338: 

activación del principio precautorio son: a) riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible; 
b) incertidumbre o ausencia de información científica.  Son condiciones de aplicación de las 
medidas precautorias: a) proporcionalidad o razonabilidad; b) transparencia; c) provisionalidad; 
d) eficacia en función de los costos.  El principio precautorio está dirigido tanto al Estado, como 
también a los particulares. DE LEGE FERENDA:   Se recomienda plasmar estos principios en una 
futura legislación iusprivatista, en términos generales. 
338	 	“Salas,	Dino	y	otros	c.	Provincia	de	Salta	y	Estado	Nacional”	•		29/12/2008.	Fallos	Corte:	
331:3258. Publicado en: Suplemento Jurisprudencia Administrativa 2009 (febrero), 49 – ídem, LA 
LEY 2009-A, 420 - DJ 18/03/2009, 660 - LA LEY 2009-C, 256, con nota de Diego A. DOLABJIAN - 
Gustavo A. SZARANGOWICZ; LA LEY 2009-C, 471, con nota de María Eugenia DI PAOLA y José 
ESAIN; LA LEY 2009-F, 465, con nota de Andrea MENDIVIL. Cita online: AR/JUR/17616/2008). 
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“El principio precautorio produce una obligación de previsión extendida y 
anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley 
si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con el propósito de actuar una 
vez que esos daños se manifiesten. Por el contrario, el administrador que tiene 
ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y 
obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión 
basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios.  La aplicación de este 
principio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un 
juicio de ponderación razonable. Por esta razón, no debe buscarse oposición 
entre ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa 
detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo 
de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras”. 

“De tal manera, el Tribunal como custodio que es de las garantías 
constitucionales, dispondrá la comparecencia de las partes a una audiencia, y 
habrá de ordenar el pedido de informes a la Provincia de Salta requerido a modo 
de diligencia preliminar. Asimismo, y toda vez que en el caso media suficiente 
verosimilitud en el derecho y en particular la posibilidad de perjuicios inminentes 
o irreparables, de conformidad con lo establecido en el art. 232 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, y por resultar aplicable al caso el principio 
precautorio previsto en el artículo 4º de la ley 25.675, corresponde hacer lugar a 
la medida cautelar solicitada”. 

“ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL del Sur en Defensa del Desarrollo 
Sustentable c. Comisión Nacional de Energía Atómica”339

“Que la aplicación de principio precautorio establece que, cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica 
no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, 
en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente (art. 
4º de la ley 25.675), lo que no puede confundirse con la idoneidad de la acción 
meramente declarativa. El primero es un principio jurídico de derecho sustantivo, 
mientras que la segunda es una regla de derecho procesal. De tal modo, una vez 
que se acredita el daño grave e irreversible, el principio obliga a actuar aun cuando 
exista una ausencia de información o certeza científica, debiéndose efectuar un 
juicio de ponderación con otros principios y valores en juego. El principio es una 
guía de conducta, pero los caminos para llevarla a cabo están contemplados en la 
regulación procesal, que establece diferentes acciones con elementos disímiles, 
precisos y determinados, que no pueden ser ignorados en una decisión que no 
sea “contra legem”. Para la acción meramente declarativa se requiere, como se 

“Salas,	Dino	y	otros	c.	Provincia	de	Salta	y	Estado	Nacional”	•		26/03/2009.	Publicado	en:	LA	
LEY 2009-B, 683, con nota de Sebastián AGUIRRE ASTIGUETA). “Salas, Dino y otros c. Provincia 
de	Salta	y	Estado	Nacional”	•	 	13/12/2011,	LL,	2012-B,	191,	con	nota	de	Sebastián	AGUIRRE	
ASTIGUETA. 
339  ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable c. 
Comisión Nacional de Energía Atómica”, 26/05/2010, LL, 2010-D, 30; ED 238-1136 y JA, 2011-I, 
466. 
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dijo, la demostración de una falta de certeza jurídica que pudiera producir un 
perjuicio a quien demanda, lo que no puede confundirse con la falta de certeza 
científica a que alude el principio precautorio. En efecto, esta última no es sobre 
la relación jurídica, sino sobre el curso de eventos próximos a suceder y si estos 
causarán un daño grave e irreversible, no al interesado de modo individual sino al 
ambiente como bien colectivo. 

3.  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

     D., J.E.F.340 
     “El recurso controvierte tal conclusión, argumentando —eficazmente, 

según ya adelanté— que tratándose de una acción de amparo ambiental tendiente 
a obtener el cese de una actividad (fumigación terrestre con agroquímicos en 
cercanías de un ejido urbano) respecto de la cual existe —en función de la prueba 
producida— una duda razonable acerca de su peligrosidad para la población, 
la petición ha de ser decidida favorablemente por aplicación del “principio 
precautorio” establecido en el art. 4 de la ley 25.675 (fs. 516 vta.). Recuerda 
que esta norma, dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible 
la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para 
impedir la degradación del ambiente”. Concretamente, señala que “… no puede 
analizarse o resolverse el presente amparo ambiental exigiendo a los accionantes 
la carga de acreditar la existencia de un daño concreto…”, pues la respuesta 
jurisdiccional ha de elaborarse a través del contenido que informa a dicho bloque. 
Y desde esta perspectiva legal —concluyen— basta una situación de peligro 
basada en hechos y datos objetivos para darle curso a la acción (fs. 519)”. 

“Enfatizan los recurrentes acerca del carácter preventivo de la pretensión 
incoada, cuya viabilidad no queda subordinada a “la comprobación de un daño 
concreto ya acaecido y provocado, sino la situación de peligro o daño potencial 
de datos objetivos y que habilita la protección inmediata” (fs. 520 vta.). Añaden 
que es ese, justamente, el marco delineado por la normativa en la que se 
fundó la acción. Así, explican que “el art. 36 de la ley 11.723 es categórico y 
rotundo. En los casos en que el daño o la situación de peligro sea consecuencia 
de acciones u omisiones de particulares podrán acudir directamente ante los 
tribunales ordinarios competentes ejercitando: a) acción de protección a los fines 
de la prevención de los efectos degradantes que pudieran producirse” (fs. 520 
vta./521)”.          

“Finalmente precisan que “En el fallo apelado es incontrastable que el 
a quo inaplica el principio precautorio dado que frente a la acción interpuesta 
en términos de una acción de cese y solicitud de medidas preventivas ante una 
situación de peligro (…) requiere y exige la existencia de un daño, cuando la 
esencia del principio, excluye la existencia de un daño conocido” (fs. 522). 

340  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, “D, J.E.F”, 
Revista de Derecho Ambiental 32, octubre/ diciembre 2012, p. 303, con nota de Aníbal FALBO.
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“He de advertir, desde el inicio y por una cuestión metodológica (pues 
su precisión definirá los confines de la competencia revisora de esta Corte) que 
la crítica así postulada trasciende la mera discrepancia acerca de la valoración de 
los elementos probatorios realizada por la alzada (típica cuestión de hecho ajena 
por vía de principio a esta instancia extraordinaria), instalándose en el territorio de 
la questio iuris. Pretende el embate demostrar que la Cámara ha subsumido los 
extremos de hecho comprobados en la causa en una norma jurídica equivocada, 
desplazando así aquella que por su específica vocación de aplicación (me refiero 
a las normas que receptan el “principio precautorio”, en particular, el art. 4 de 
la ley 25.675), debió prevalecer por sobre la seleccionada por el sentenciante. 
Desde ese mirador, la tesis del recurrente apunta a evidenciar un claro motivo 
de casación (errónea aplicación de la ley), al exigir el sentenciante un extremo 
fáctico diferente al previsto en la norma aplicable al caso”. 

“Juzgo acertada la conclusión expuesta por los amparistas en el sentido 
de considerar “un yerro jurisdiccional inadmisible que el a quo exija la acreditación 
de un daño concreto” para la viabilidad de la acción intentada, cuando debió 
ponderar —en función, insisto, de la particular fisonomía de la pretensión 
actuada— si en el caso, la fumigación a escasa distancia de la vivienda de los 
actores representa una situación de peligro inminente o daño potencial para la 
salud de los actores y si dicha conducta es —también potencialmente— lesiva al 
medio ambiente”. 

“La precedente conclusión a la que arribo surge clara ni bien se repara en 
la virtualidad que produce el “principio precautorio” (plasmado normativa en el art. 
4 de la ley 25.675) en la dinámica del proceso ambiental. Con relación al tópico, 
el voto de los doctores LORENZETTI, HIGHTON de NOLASCO y FAYT (Fallos: 
333:1849) precisó que “… la aplicación del principio precautorio —el cual, como 
principio jurídico de derecho sustantivo, es una guía de conducta— establece 
que, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información 
o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del 
medio ambiente (art. 4° de la ley 25.675)” (C.S.J.N., “ALARCÓN”, sent. del 28-II-
2010, consid. 7º)”. 

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en otra especie, señaló que 
este postulado “… produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria 
a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan 
autorizaciones sin conocer el efecto, con el propósito de actuar una vez que 
esos daños se manifiesten. Por el contrario, el administrador que tiene ante si 
dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener 
previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada 
en un adecuado balance de riesgos y beneficios. La aplicación de este principio 
implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de 
ponderación razonable…” (C.S.J.N., “SALAS”, Fallos: 332:663, sentencia del 26-
III-2009, consid.2º). 

“He expresado al emitir mi voto en la causa “BORAGINA” (C. 89.298, 
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sent. del 15-VII-2009) que en una materia tan cara a la tutela medioambiental [en 
aquel caso, la calidad del agua] rige el principio precautorio, regla según la cual 
cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o 
certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces (art. 4 de la ley 25.675)”. 

“En la causa “CAPPARELLI” (C. 103.798, sentencia del 2-XI-2009), 
esta Suprema Corte tuvo oportunidad de precisar a través del voto del ministro 
ponente, el doctor PETTIGIANI, que “La ley 25.675, nominada Ley General del 
Ambiente, contiene los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente. Entre sus objetivos detallados en el 
art. 2 está la de prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades 
antrópicas generan sobre el ambiente. El art. 3 establece su aplicación en todo 
el territorio del país, define a sus normas de orden público y operativas y que, 
además, servirán como pauta de interpretación y aplicación de la legislación 
específica sobre la materia. Seguidamente, y como consecuencia de ser una 
norma de presupuestos mínimos, establece los principios que toda legislación 
sobre el ambiente debe contener y la utilización de aquéllos como pautas de 
interpretación. Entre ellos están el principio de prevención por el que se atenderán 
en forma prioritaria e integrada los problemas ambientales tratando de prevenir 
efectos negativos sobre el ambiente; y el principio precautorio que permite ante 
la falta de información o certeza científica adoptar medidas eficaces para impedir 
la degradación del ambiente frente al peligro de daño grave e irreversible”. Añadió 
el citado precedente, que la ley 11.723 integra el sistema legal encabezado por 
la ley nacional. Concluyó luego ese precedente que “… cuando hay peligro de 
contaminación en el ambiente, la legislación específica a la que hemos hecho 
referencia, permite el acceso a la justicia en forma rápida con el objeto de impedir 
la degradación o ya producida repararla en lo inmediato, erigiéndose la vía del 
amparo como la más adecuada para el efectivo cumplimiento de los fines de 
las leyes de protección ambiental, en base a los principios de prevención y 
precautorio que la sustentan”. 

“No es de extrañar, entonces, que el devenir del juicio ambiental adquiera 
una particular fisonomía en virtud de la vigencia de esta regla sustantiva (el 
principio precautorio). Así lo insinúa Lorenzetti cuando en relación al tema explica: 
“parece claro que hay que probar, al menos, la probabilidad de ocurrencia de un 
daño grave, porque si nada de ello se demuestra, la actividad es inocua y debe 
ser aprobada. La principal cuestión se centra, normalmente, en relación al nexo 
causal, de modo que debería probar al menos un escenario de ocurrencia de un 
daño grave. Este último aspecto —continúa— es importante porque debe haber 
un umbral del acceso al principio precautorio, ya que de lo contrario siempre se 
puede argumentar que cualquier actividad en el futuro cercano o lejano podrá 
causar daños”. Y concluye: “La incertidumbre requiere determinar si al momento 
de tomar la decisión existe falta de conocimiento científico sobre la probabilidad 
de un daño grave e irreversible, y en tal caso ordenar las medida de investigación 
para reducirla. Si se agotan las investigaciones, debería probarse, al menos, un 
escenario en que la actividad produzca un daño grave e irreversible, para descartar 
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los supuestos inocuos” (LORENZETTI, “Teoría del Derecho Ambiental”, LA LEY, 
2008, p. 78-79). 

“Y precisamente en este reflejo procesal del tema que vengo analizando 
cobra vigor lo que puntualizaran MORELLO y CAFFERATTA, en el sentido de que 
“el principio precautorio introduce una óptica distinta: apunta a impedir la creación 
de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles. Opera 
en un ámbito signado por la incertidumbre” (“Visión procesal de cuestiones 
ambientales”, Rubinzal Culzoni Editora, 2004, p. 77)”. 

“Vale decir entonces, que en materia de amparo ambiental y por 
virtud del principio tantas veces aludido plasmado en el art. 4 de la ley 25.675, 
la falta de certeza absoluta —por ausencia de información científica— acerca 
de la vinculación causal existente entre la conducta denunciada y las posibles 
consecuencias lesivas al ecosistema, no puede erigirse —como antes dije— en 
una valla para el progreso de esa vía procesal urgente, en la medida en que tal 
grado de incertidumbre se relacione con el peligro inminente de producirse un 
daño grave al medio ambiente. Tal es, precisamente, el específico prisma que ha 
soslayado el sentenciante al condicionar la apertura jurisdiccional a la acreditación 
de una lesión concreta en la persona de los reclamantes y que evidencia, según 
adelanté, la infracción normativa denunciada”.

III.- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

 “DOMÍNGUEZ, Mariana y otros s/ amparo s/ apelación”341.

 “Debe distinguirse este principio precautorio del llamado principio de 
prevención. Este último se dirige a un riesgo conocido que se busca precaver; 
aquél, a uno grave pero incierto. Con otra expresión, “el principio de precaución 
funciona cuando la relación causal entre una determinada tecnología y el daño 
temido no ha sido aun científicamente comprobado de modo pleno. Esto es 
precisamente lo que marca la diferencia entre la prevención y la precaución”. 

“El principio de precaución refuerza la finalidad preventiva del derecho 
ambiental (Lorenzetti, Ricardo L., “Teoría del Derecho Ambiental”, p. 82, Editorial 
La Ley). Ambos, son dos de los principios, consagrados en el artículo 4 de la 
LGA n° 25.675, que centralmente integran la política ambiental. Se diferencia de 
la prevención en que ésta se desarrolla en un ámbito de incertidumbre acerca 
de si el daño va o no a producirse en un caso concreto, pero no existen dudas 
científicas sobre la peligrosidad de la cosa o actividad, es decir sobre si existe o 
no el riesgo de que un determinado daño pueda o no tener lugar. En cambio, la 
precaución requiere de la existencia de peligro de que se produzca un daño grave 
o irreversible y también incertidumbre científica acerca de que ese daño pueda 
tener lugar, situación que no podrá impedir la adopción de medidas eficaces 

341  STJ de la Provincia de Río Negro, 27/04/09, “Domínguez, Mariana y otros s/ amparo s/ 
apelación”. Localidad: Viedma. Fuero: originarias. Instancia: única. Expte. N 23248/08-Sentencia 
nº 28. Actor: Domínguez Mariana y otros. Demandado: El Redil Club de Campo Municipalidad de 
San Carlos de Bariloche. Objeto: recurso de amparo  (apelación).- Fecha: 27-04-2009). 
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para evitar la degradación del ambiente y debe concretarse siempre bajo el 
imperio de la regla de la proporcionalidad entre el costo económico social y la 
medida a adoptar, fiel expresión de los principios ambientales de sustentabilidad, 
responsabilidad y equidad intergeneracional”. 

“En otras palabras, señala Cafferatta, el riesgo potencial caracteriza al 
ámbito de aplicación del principio precautorio, en tanto el riesgo real efectivo 
y concreto, al ámbito propio del principio preventivo (Cafferatta Néstor A. “El 
Principio Precautorio”, LL, 2004-A 1202, 1215 y “Principios del derecho ambiental”, 
JA, 2006-II-1142). 

“Agrega KEMELMAJER de CARLUCCI, que cabe distinguir entre 
prevención y precaución, señalando que atento el riesgo verificado, peligrosidad 
conocida, está la prevención. En cambio, frente al riesgo potencial, incertidumbre 
respecto a la propia peligrosidad por insuficiencia de conocimientos, se 
encuentra la precaución. El principio de precaución supone situaciones en las 
que el gobernante debe ejercer la prudencia a fin de tomar decisiones sobre 
determinados productos o actividades de las que se sospecha, con un cierto 
fundamento que son portadores de riesgo para la sociedad, pero sin que 
se tenga a mano una prueba definitiva o contundente de tal riesgo. En tales 
supuestos, la autoridad debe hacer un esfuerzo de prudencia, de una adecuada 
apreciación de las circunstancias del caso para lograr un equilibrio entre dos 
extremos; por un lado, el temor irracional ante lo novedoso, por el solo hecho 
de ser novedoso, y por el otro lado, una pasividad irresponsable ante prácticas 
o productos que pueden resultar gravemente nocivos para la salud o el medio 
ambiente, conforme ANDORNO, Roberto, “Pautas para una correcta aplicación 
del principio precautorio”, Número  especial “Bioética”, bajo coord. De Pedro F. 
HOOFT, JA, III, fascículo Nº 4, p.29). 

 “Tengo presente que Cafferatta en su trabajo “E1 Principio Precautorio 
en el D. Argentino y en derecho Brasileño” (Revista de Derecho Ambiental 
Nº 5, Enero/marzo 2006, p. 67/98, Editorial Abeledo- Perrot) menciona que el 
principio precautorio ocupa una posición destacada en las discusiones sobre la 
protección del medio ambiente siendo cada vez más frecuentemente invocado 
en el tratamiento de cuestiones relativas a la salud humana. Así, menciona el art. 
4 de la Ley General del Ambiente, y en el orden internacional, la Declaración de 
Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, del 7 de mayo de 1992, surgida de 
la Conferencia de las Naciones Unidas de la cual formó parte nuestro país, que 
contiene como principio XV: Los Estados deben aplicar ampliamente los criterios 
de precaución conforme a sus capacidades, asimismo la convención marco de la 
ONU sobre cambio climático por ley 24295 del 7 /12/93. De esta ley surge que 
las partes deben tomar medidas de precaución para reducir al mínimo las causas 
del cambio climático y mitigar los efectos adversos. Por otro lado, la Argentina 
aprobó el convenio sobre la diversidad biológica por ley 24.375, de septiembre 
de 1994, en cuyo preámbulo surge que las partes contratantes deben prever, 
prevenir y atacar las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. 
El mencionado principio está reconocido en el Convenio de Estocolmo sobre 
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contaminantes persistentes, COPS 2001, que ha sido convertido en ley 26011 
para la Argentina, sancionada en 2004”.

“AIDA KEMELMAJER de CARLUCCI, en Buenos Aires, junio de 2005, en 
su exposición sobre el principio de precaución en un documento de la UNESCO, 
señaló que el principio precautorio presenta los siguientes elementos comunes 
o claves: 1) incertidumbre considerable por la causalidad, la magnitud, la 
probabilidad o la naturaleza de la lesión; 2) requiere de un análisis científico por lo 
que es insuficiencia la mera fantasía o especulación.  La misma autora, además 
señala que estamos en presencia del impacto social de la tecnología moderna 
en la llamada “sociedad de riesgos”, hemos pasado de los riesgos individuales 
a la llamada “Sociedad del Riesgo Global”. En la sociedad tradicional el riesgo 
es individual; en la sociedad industrial el riesgo es colectivo, en la sociedad de 
riesgos, riesgos generalizados en su origen y en sus efectos”. 

4. CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE

“PERALTA, Viviana c. Municipalidad de San Jorge y otros”342.

“En tal sentido, Antonio Benjamín sostiene que la precaución distingue el 
Derecho Ambiental de otras disciplinas tradicionales, que en el pasado sirvieron 
para lidiar con la degradación del medio ambiente -especialmente el derecho 
penal y el derecho civil-, porque éstas tienen como pre requisitos fundamentales 
certeza y previsibilidad, exactamente dos de los obstáculos de la norma ambiental, 
como la precaución procura aportar (Benjamín, Antonio Derechos de la naturaleza, 
p. 31 y siguientes, en la obra colectiva; “Obligaciones y Contratos en los albores 
del siglo XXI”, 2001, Editorial Abeledo-Perrot). Por ello dentro de los principios 
que nutren la política ambiental, consagrado en el art. 4 de la Ley General del 
Ambiente, se encuentra el principio precautorio aludido. La Ley General del 
Ambiente define al principio precautorio en su art. 4 en los siguientes términos: 
“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o 
certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del 
medio ambiente”. 

“Este principio se encuentra consagrado en numerosos documentos 
internacionales de derecho ambiental. Si bien fue omitido en la Declaración 
de Estocolmo de 1972 sí logró su consagración en la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo principio afirma que con el fin de proteger 
el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de un daño grave 

342	 	 	 “Peralta,	Viviana	 c.	 Municipalidad	 de	 San	 Jorge	 y	 otros”,	 •	 09/12/2009.	 Cámara	 de	
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala II. Publicado en: ED 237-1033. También 
véase, “Revista de Derecho Ambiental” (RDA), Abeledo Perrot, Nº 27, p. 21, 2011, con nota 
de Pablo LORENZETTI. Además, LA LEY 2010-B, 750, con nota de Enrique J. MARCHIARO. 
Asimismo, La Ley Litoral 2010 (junio), 565, cita online: (AR/JUR/68716/2009).
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e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos 
para impedir la degradación del medio ambiente”. 

“En tal tesitura, Goldenberg nos dice que se trata de un nuevo fundamento 
de la responsabilidad civil sustentado en la función preventiva a fin de neutralizar 
amenazantes riesgos de daños (Goldenberg, Isidoro H. Cafferatta, Néstor A. 
“El principio precautorio”, JA 2002-IV-6). MORALES LAMBERTI, por su parte, 
refiere a que este principio se basa en la prevención de riesgos sobre la base de 
antecedentes razonables, aun cuando no exista la prueba o la certeza absoluta 
del daño, y no constituye razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
para impedir la degradación del medio ambiente, quedando los magistrados 
facultados a proceder a los fines de prevenir la acción de riesgos potenciales a la 
salud o al medio ambiente (MORALES LAMBERTI, Alicia, “Derecho Ambiental. 
Instrumentos de política y gestión ambiental”, 1999, Ed. Córdoba, p. 147)”. 

 “Cafferatta en un voto en disidencia resaltó que la esencia del principio 
de precaución es que la sociedad no puede esperar hasta que se conozcan todas 
las respuestas, antes de tomar medidas que protejan la salud humana o el medio 
ambiente de un daño potencial y agregó que la precaución es necesaria cuando 
dos circunstancias se presentan a la vez: a) falta de certidumbre científica y b) 
amenaza de daño al ambiente o a la salud humana; (“CASTELLANI, Carlos y 
E. y otros”, Tribunal Superior de Córdoba -voto en disidencia del Dr. Cafferatta-, 
11/03/2003)”. 

“Por su parte, Luis Facciano indica que este principio se caracteriza por 
tres elementos: 1) la incertidumbre científica, característica que lo diferencia de 
la prevención; 2) evaluación del riesgo de producción de un daño, y 3) el daño 
debe ser grave e irreparable. Es decir que el riesgo nos pone en presencia de un 
riesgo no mensurable, esto es, no evaluable. Además, debe agregarse un cuarto 
elemento referido a la consecuencia de la aplicación: la adopción de medidas 
eficaces para impedir el daño”. 

“Si se releen los distintos textos internacionales, es notorio que el 
principio nunca fue identificado con la prohibición de la actividad. Es obvio que la 
abstención en la realización de algo cuyos efectos no se conocen es la reacción 
más natural y espontánea, incluso en nuestras decisiones individuales. Así, ante 
el caso de la vaca loca, la primera reacción en Europa fue la abstención en el 
consumo de carne vacuna. Pero los textos internacionales apuntan a la adopción 
de medidas tendientes a delimitar el campo del riesgo; entre ellas, la investigación 
científica aquí también cubre un rol fundamental”. 

“Para KOURILSKY y VINEY, se avanza del imperativo ante la duda, 
abstente,  a otro imperativo, ante la duda, haz todo para actuar del mejor modo. 
Es que como señalara Antonio H. Benjamín, la transición del paradigma de la 
reparación para el de la prevención, todavía, se mostró insuficiente. Es necesario, 
entonces, un estadio de mayor sofisticación (y efectividad), pasar a la actuación 
de precaución (BENJAMIN, Antonio H., “Objetivos do Direito Ambiental” (org) 
Anais do “5° Congresso Internacional de Direito Ambiental”, de 04 a 07 de junho 
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de 2001, “O futuro do controle de poluiçao e da implementaçao ambiental”, Sao 
Paulo: IMESP, 2001, p. 57-78)”. 

“Ahora bien, como este principio no recepta sólo adeptos, sino que existen 
quienes lo combaten, recorreremos también los argumentos en tal sentido, 
siguiendo para ello un excelente trabajo de Christine NOIVILLE -Directora de 
Investigación CNRS, Catedrática Paris I, Francia-publicado en la obra colectiva, “El 
gobierno de los riesgos”, editada por la Universidad Nacional del Litoral, traducido 
por Marina Varela, Abogada, Investigadora del Proyecto Globalización y Derechos, 
Centro de Investigaciones (FCJS, UNL, Santa Fe, Argentina). En orden a ello se 
ha sostenido que el principio de precaución sería un principio anticientífico. Pero 
lo que se percibe es justamente lo contrario pues una de las preocupaciones 
subyacentes al principio de precaución es, sobre todo, permitir la introducción de 
la ciencia en el ámbito de decisión de la esfera pública”. 

“Este principio nació en el momento siguiente a la oposición de daños 
en el medio ambiente, lo que permite constatar que se justifica en parte por 
negligencia de la propia política, que no orientó correctamente su experticia en 
el área antes de tomar posiciones, o no prestó suficiente atención a las señales 
de riesgo y a las alertas que hubiera podido evitar catástrofes. Y es contra esa 
realidad que el principio de precaución se propone luchar, como bien lo demuestra 
toda la legislación nacional y comunitaria que, en materia de seguridad sanitaria, 
ecológica o alimentaria contempla ese principio, buscando, al mismo tiempo, 
hacer del análisis científico la espina dorsal de la decisión política. La jurisprudencia 
se revela aún más clara en el sentido de imponer esa exigencia”. 

“De eso resulta que, a diferencia del discurso dominante, la necesidad 
de rigor científico consustancia el principio de precaución. Un segundo 
argumento presentado con frecuencia, es que el principio de precaución llevaría 
estructuralmente a la exclusión de todo y cualquier riesgo; en otras palabras, 
llevaría a buscar lo que llamamos riesgo cero. Para evitar que el poder discrecional 
resbale en lo arbitrario y en lo irracional, la jurisprudencia fijó dos condiciones. 
En primer lugar, la elección a llevar a cabo no puede disociarse del principio de 
proporcionalidad, pues toda medida de precaución debe ser proporcional al riesgo 
alegado, lo que significa que entre las opciones que se abren, la autoridad pública 
deberá escoger la que sea efectivamente necesaria para asegurar la protección de 
la salud pública y del medio ambiente y, en segundo lugar, el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Europea reafirmó la obligación de la autoridad pública de aplicar 
el principio de precaución, en conjunto con las disposiciones constantes de los 
textos pertinentes al producto o a la actividad de que se trate. Extremo que a 
partir de la jurisprudencia pertinente se verifica que el principio de precaución 
no excluye la necesidad de hacer elecciones ni la utilización del sentido común, 
que consiste en ponderar los intereses en juego en cuanto a tales elecciones 
(excepto cuando contrarían expresamente el texto normativo)”. 

“Que en tal inteligencia si ponderamos a su vez lo señalado por la Dra. 
Aida KEMELMAJER DE CARLUCCI, acerca que el principio precautorio se aplica 
en todo aquello que supone resguardar derechos humanos y privilegio ante la 
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hipótesis de que suceda lo peor, un daño irreversible aún en un plazo muy largo”.

“Hoy en nuestro derecho podemos afirmar que se ha consagrado 
el principio precautorio como argumento central a los fines de reconocer 
pretensiones de carácter ambientales. Por lo que frente a la existencia de la duda 
relevante, la aplicación del principio precautorio deviene ineludible, porque la sola 
existencia de los niños afectados, la posible incidencia en otros destacados por el 
juzgador en base a la prueba rendida así lo determinan, ya que la crítica efectuada 
por el letrado de la Provincia al expresar sus agravios en relación a esta prueba 
no se disipan con el discurso de que lo dicho por los médicos no muestran rigor 
científico alguno, sino con una pericia científica en contrario que permita disipar 
de manera tajante la vinculación de aquellas patologías con el producto aplicado 
y esto no fue producido por la recurrente, pudiendo hacerlo”. 

5. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 
CABA 

CLUB RIVER PLATE343 
“No debe confundirse este principio con el de prevención. En efecto, la 

prevención es una conducta racional frente a un mal que la ciencia puede objetivar 
y mensurar, o sea que se mueve dentro de las certidumbres de la ciencia. La 
precaución, por el contrario, enfrenta a otra naturaleza de la incertidumbre: la 
incertidumbre de los saberes científicos en sí mismos”.

“En nuestra doctrina, Roberto ANDORNO ha sostenido con razón que: El 
principio de precaución funciona cuando la relación causal entre una determinada 
tecnología y el daño temido no ha sido aun científicamente comprobada de modo 
pleno. Esto es precisamente lo que marca la diferencia entre la “prevención” y 
la “precaución”.

“También señaló que “en el caso de la “prevención”, la peligrosidad de 
la cosa o de la actividad ya es bien conocida, y lo único que se ignora es si 
el daño va a producirse en un caso concreto. Un ejemplo típico de prevención 
está dado por las medidas dirigidas a evitar o reducir los perjuicios causados por 
automotores. En cambio, en el caso de la “precaución”, la incertidumbre recae 
sobre la peligrosidad misma de la cosa, porque los conocimientos científicos son 
todavía insuficientes para dar respuesta acabada al respecto. Dicho de otro modo, 
la prevención nos coloca ante el riesgo actual, mientras que en el supuesto de la 
precaución estamos ante un riesgo potencial”.

“Profundizando esta noción, LEITE y AYALA, establecen una distinción 
entre riesgo y peligro esencial para entender el círculo de aplicación propio de 
cada principio (de precaución/ de prevención). Esclarecen que no hay dudas en 

343  Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sala de feria. “Club Atlético RIVER PLATE, (CARP) y otros” 
•	 29/01/2010.	 Publicado	 en:	 LLCABA	 2010	 (abril),	 146,	 con	 nota	 de	 María	 Delia	 PEREIRO	 DE	
GRIGARAVICIUS; Lidia GARRIDO CORDOBERA; Cita online: AR/JUR/206/2010).



208 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

que estas especies de principios, está presente el elemento riesgo, más sobre 
configuraciones diferenciadas. El principio de prevención se da en relación al 
peligro concreto, en cuanto a que se trata del principio de precaución, la prevención 
está dirigida al peligro abstracto”.

“En ese sentido, KOURILSKY y VINEY explican que el peligro es 
el perjuicio que amenaza o compromete la seguridad, la existencia, de una 
persona o de una cosa, en tanto que el riesgo es un peligro eventual más o 
menos previsible. La distinción de un peligro potencial (hipotético o incierto) y 
riesgo confirmado (conocido, cierto, probado) funda la distinción paralela entre 
precaución y prevención”. 

“Se ha dicho con acierto que hallar una definición precisa del principio 
precautorio se vuelve una tarea compleja; es que su definición, remite 
inmediatamente a la noción incierta per se de incertidumbre científica. O en 
otras palabras, el principio precautorio plantea a su respecto un presupuesto 
de incertidumbre, en relación al cual convendría estar particularmente atento, 
aunque sea mediante la abstención”.

“El denominado “principio precautorio”, se traduce como la obligación de 
suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente pese a que 
no existan pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades con el 
deterioro de aquél. El principio precautorio se inserta en la noción de prudencia y 
diligencia. El principio precautorio, de avance pretoriano, significa que los sujetos 
de DIPC no pueden amparase en la falta de certeza científica absoluta para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir 
la degradación del ambiente. El desconocimiento científico no debe ser utilizado 
como razón para trasladar a las generaciones futuras las decisiones que se deben 
tomar ahora en precaución de eventuales e inexorables daños al ambiente”.

“El principio de la precaución representa una nueva manera de tomar 
decisiones acerca del ambiente y la salud. El propósito del enfoque preventivo 
es tomar decisiones hoy en día de las cuales no nos arrepentiremos en 50 años. 
A medida que se va conociendo mejor el enfoque preventivo, se va estudiando y 
criticando, lo cual es normal para las ideas nuevas”. 

“Uno de ellos es la exigencia de proporcionalidad, que hace referencia 
al costo económico - social de las medidas a adoptar. Según esta exigencia, 
tales medidas deben ser soportables para la sociedad que debe asumirlas. No 
cualquier magnitud de riesgo potencial justifica cualquier medida de precaución, 
en especial si esta última supone una carga importante para la sociedad, por 
ejemplo, por implicar la pérdida de un gran número de puestos de trabajo. 
Otra exigencia del criterio de precaución es la transparencia en la difusión de 
los riesgos potenciales de ciertos productos o actividades, así como en la toma 
de decisiones por parte de las autoridades. No es justo que en una sociedad 
democrática las industrias oculten información acerca de los riesgos potenciales 
de los productos que lanzan al mercado”.

“Es que como dijo Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI: El principio de 
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precaución se aplica en todo aquello que supone resguardar derechos humanos 
y privilegia la hipótesis de que suceda lo peor, un daño irreversible, aún en un 
plazo muy largo”.

“De acuerdo a la Ley General del Ambiente (LGA), “La interpretación y 
aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute 
la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: 
...Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la 
ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para 
impedir la degradación del medio ambiente” (art. 4). Esta misma ley contempla 
la obligación de una Evaluación de Impacto Ambiental, que es considerado uno 
de los instrumentos de política y gestión ambiental, para aquellos proyectos o 
actividades que pueden degradar el ambiente o alguno de sus componentes, o 
afectar la calidad de vida de la población (art. 11)”.

“Por otra parte, la Ley de Presupuestos Mínimos sobre Libre Acceso a 
la Información Pública, Ambiental 25.831 garantiza el derecho de libre acceso 
a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en 
el ámbito nacional como provincial, municipal y de la ciudad de Buenos Aires, 
como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios 
públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Esta Ley de Presupuestos Mínimos 
es complementaria de la LGA en la temática relativa al acceso a la información, 
en la que también se establece la obligación del Estado nacional de producir un 
informe anual sobre la situación ambiental del país a presentarse al Congreso 
de la Nación. De acuerdo con los preceptos de la LGA, el informe contendrá 
un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo 
ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional”.

“Las autoridades del país son responsables por la aplicación de la 
normativa de presupuestos mínimos, así como también de los acuerdos 
internacionales que contienen el principio precautorio....”. 

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO de la Ciudad de Buenos Aires v. Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y otros344. 

“El principio de precaución representa el derecho y la obligación que 
posee un Estado de adoptar medidas para evitar o disminuir un posible daño 
grave e irreparable provocado por una actividad o proyecto a realizar, a pesar que 
exista incertidumbre científica sobre la efectiva ocurrencia de tales perjuicios. 
La incertidumbre recae sobre el saber científico en sí mismo, a diferencia del 
principio de prevención, en donde el daño posible es conocido, y previsible. En 

344  Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sala I. Fecha: 27/03/2008. Partes: Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros. Amparo. 
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cuanto a los elementos constitutivos del principio, en general se mencionan 
tres”:

“a) la incertidumbre científica: ésta es la principal característica del 
principio de precaución y lo distingue del principio de prevención, en donde los 
posibles efectos dañosos de una actividad o proyectos son conocidos. Por el 
contrario, el principio de precaución está destinado a gerenciar el riesgo de un 
daño desconocido o mal conocido, derivando entonces en la toma de medidas 
aun antes de que el peligro de daño pueda ser realmente identificado. b) el 
riesgo de daño: debe darse además la posibilidad de un riesgo originado en la 
incertidumbre científica. c) el nivel de riesgo: el daño potencial debe ser grave e 
irreversible y si bien este tipo de ponderaciones siempre resulta difícil, lo relevante 
es que, en caso de acaecer el perjuicio, sea imposible o muy dificultoso volver 
a un estado o condición anterior (SILVA, Graciela A., “Estaciones base telefonía 
celular. De las ondas en radiofrecuencias emitidas por estaciones base”, elDial - 
DCB5B, publicado el 13/6/2007)”. 

 “Todo ello demuestra que la toma de decisiones en forma precautoria es 
consistente con la “buena ciencia” (sound science) debido a las grandes lagunas 
de incertidumbre e incluso ignorancia que persisten en nuestra comprensión de 
los sistemas biológicos complejos, de la interconexión entre los organismos y del 
potencial de impactos interactivos y acumulativos de peligros múltiples. Debido a 
estas incertidumbres la ciencia será, a veces, incapaz de responder en forma clara 
y concreta a muchas preguntas acerca de los potenciales peligros ambientales. 
Así, se ha dicho que “en estas instancias, las decisiones políticas deben tomarse 
a partir de una reflexión sensata, una discusión abierta, y otros valores públicos, 
además de toda la información científica que pueda estar disponible. Creemos que 
esperar a que esté disponible una evidencia científica incontrovertible del daño 
causado antes de emprender acciones preventivas puede aumentar el riesgo de 
errores costosos que causen daños serios e irreversibles a los ecosistemas, la 
economía y la salud y el bienestar humanos” (SIDOLI, Osvaldo C., “El principio 
de precaución: la declaración de Wingspread y la declaración de Lowell”, elDial, 
DC5FE, publicado el 7/6/2005)”. 

“A nivel local, el principio precautorio ha sido expresamente reconocido 
tanto en el art. 4, ley 25675 como en el art. 26, Constitución Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Así, cabe recordar -en este aspecto- que en ejercicio de las 
potestades establecidas por la Constitución Nacional, el Congreso Federal 
dictó la ley 25675 General del Ambiente, cuyo art. 1º dispone: “la presente ley 
establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 
adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y 
la implementación del desarrollo sustentable”. Su art. 3º, por su parte, establece: 
“La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son 
de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de 
la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto 
no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta”. A su vez, el art. 
4º enumera los principios a los que debe sujetarse la política ambiental y entre 
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ellos -y en lo que aquí interesa- se incluye al principio precautorio, según el cual 
“cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información 
o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del 
medio ambiente”. 

“De manera concordante y como anticipamos, este principio ha sido 
también receptado en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en tanto el párr. 2ª de su art. 26 dispone que “toda actividad que suponga en 
forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar”. 

VI.- CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA, Sala III

“ROMERO, ALICIA BEATRIZ C/ COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA 
S.A”345. 

“Este principio de aplicación, como se verá, en el ámbito del derecho 
ambiental por mandato legislativo, indica que todo daño a la salud o al medio 
ambiente debe ser evitado o minimizado a través de medidas de carácter 
preventivo y que, en aras de lograr dicha finalidad, la realización de ciertas 
actividades o empleo de determinadas tecnologías cuyas consecuencias hacia las 
personas o medio ambiente sean inciertas, pero potencialmente graves, deben 
ser restringidas hasta que dicha incertidumbre sea resuelta en su mayor parte 
(FULLEM, Gregory D., “The precautionary principle: environmental protection in 
the face of scientific uncertainty” en “Willamette Law Review”, Spring, 1995, p. 
495 y Applegate, John S., “The taming of the precautionary principle” en “William 
and Mary Environmental Law and Policy Review”, Fall, 2002, p. 13)”.

“Su configuración demanda la existencia de los siguientes elementos: 1) 
La existencia de incertidumbre acerca del riesgo, que debe ser serio y basado en 
información calificada (trigger, en el derecho anglosajón); 2) El transcurso de un 
tiempo que permita a la autoridad reguladora tomar aquellas medidas necesarias 
hasta tanto la situación de incertidumbre se despeje (timing); 3) La existencia de 
una respuesta reguladora (response) y 4) La revisión de las medidas adoptadas 
en tanto la certidumbre científica se aproxime (iteration) (Applegate, John S., op. 
cit.). Aunque otras formulaciones sólo requieren la existencia de una situación de 
incertidumbre, la evaluación científica del riesgo y la perspectiva de un daño grave 
e irreversible (véase ANDORNO, Roberto, “El principio de precaución: un nuevo 
estándar jurídico en la era tecnológica”, en LA LEY, 2002-D, 1326 y Cafferatta, 
Néstor A., “Principio precautorio y derecho ambiental”, en LA LEY, ejemplar del 
3-12--2003)”.

VIII.- COLOFÓN 

345  Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III. “Romero, Alicia Beatriz c/ Colgate 
Palmolive	Argentina	S.A.	s/amparo	Ambiental”	•	10/03/2009.	(Publicado	en:	La	Ley	Online;	Cita	
online: AR/JUR/9103/2009).
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Se concluye entonces que los tribunales locales (sobre todo a nivel de 
los Superiores Tribunales de Justicia y en especial, de la Corte Suprema) tienen 
un amplio conocimiento de la naturaleza, potencialidad y ámbito de acción del 
principio precautorio, abriendo una esperanza de lograr un avance en la protección 
efectiva de los derechos y bienes colectivos ambientales. 

La jurisprudencia argentina en la materia es moderna y progresista, 
renovadora de viejas concepciones obsoletas, de base individualista o 
economicista, tanto del derecho de daños, como del derecho procesal, 
reconociendo el principio precautorio como una norma sustantiva del derecho 
ambiental, y como tal, con carácter vinculante, aunque como todo principio, se la 
califique como una guía de conducta (o un mandato de optimización), que genera 
una obligación de previsión anticipada y extendida en cabeza de los funcionarios 
públicos. 

 Es notorio además,  que en general, se distinga claramente la naturaleza 
jurídica de los principios de prevención y precautorio, los que aun cuando operan 
sobre las causas y fuentes de los problemas ambientales, tratando de impedir 
la degradación ambiental, se diferencian en el presupuesto básico del peligro, 
amenaza o riesgo, siendo suficiente para el primero, el riesgo cierto, previsible, 
comprobado, verificado o real, reservándose el segundo para situaciones de 
riesgo incierto, sospechado o potencial. 
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13. ANÁLISE CRÍTICA DA POLÍTICA NACIONAL DE 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

OSWALDO LUCON
Advogado, Engenheiro, Doutor em Energia. Assessor para Mudanças 

Climáticas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Autor Coordenador 
do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC. Professor do 

Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo.

INTRODUÇÃO

Um novo acordo climático deverá ser definido nas próximas duas 
conferências: a CoP 20 na cidade de Lima em 2014 e a CoP 21 em Paris no ano 
seguinte. O acordo fechado em 2015 valerá para todos os países signatários da 
Convenção do Clima a partir do ano 2020. Ainda não se sabe qual será o resultado 
dessas negociações, mas muito provavelmente as economias emergentes 
do Brasil, China e India deverão adotar metas de redução de emissões mais 
ambiciosas que as atuais.

Uma das possibilidades mais fortes é a divisão do espaço atmosférico. O 
“orçamento de carbono” representa o restante da atmosfera que pode absorver 
as emissões causadas por todos os países. É muito forte a possibilidade de 
futuras metas de redução de emissões serem balizadas pela distribuição do 
orçamento de carbono entre os países – do contrário, as emissões globais de 
gases de efeito estufa ultrapassarão os limites físicos e os impactos custarão 
muito mais à economia do que as ações de mitigação.

O 5º. Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC, 2013) deixa claro o pequeno espaço de oportunidades 
disponíveis para atingir o objetivo último da Convenção do Clima de 1992. Isso 
significa conter o aumento da temperatura média global até o final do século em 
não mais de 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Essa meta foi 
reconhecida nas Conferências de Copenhague (2009) e Cancun (2010) e pode ser 
traduzida em limitar as emissões totais na atmosfera em cerca de 1 trilhão de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente entre 2010 e 2040. 

O Brasil ainda não está preparado para essa eventualidade. Apesar da 
forte contenção do desmatamento na amazônia ocorrido no final da década 
passada, as emissões dos demais setores – notadamente o de Energia – tendem 
rapidamente a absorver toda a mitigação passada. Enquanto os planos climáticos 
nacionais não passam de 2020, o comprometimento de nossa economia com 
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combustíveis fósseis e ações ineficientes como a ênfase no transporte rodoviário 
poderão colocar o país em uma situação delicada a partir da próxima década, sob 
vários aspectos: preservação ambiental, resiliência climática, competitividade 
econômica e posição de liderança nas negociações internacionais. Para que 
isso não ocorra, é necessária uma urgente revisão das políticas nacionais, com 
reflexos inclusive na Constituição Federal.

1. O PANORAMA INTERNACIONAL 

O IPCC (2013) concluiu que o mundo tem um orçamento máximo de 
emissões de CO2 global de 1133 Gt (bilhões de toneladas) a partir de 2012  para 
manter (com 50% de chances) o aumento médio na temperatura global em 
até 2oC. Esta análise coloca em foco a necessidade de aumentar a ambição de 
redução de emissão por todos os países do mundo.

Há muita discussão sobre como distribuir essas alocações de futuras 
emissões entre os países. Critérios incluem a equidade (direito de todos ao 
mesmo quantum de recursos naturais, incluindo em alguns casos o das futuras 
gerações), as responsabilidades históricas (cujos termos iniciais variam entre a 
Revolução Industrial, 1850, e a publicação do 1º. Relatório de Avaliação do IPCC, 
1990) e a forma de calcular o impacto das emissões (proporcionalmente às 
quantidades de gases ou pelo aumento da temperatura induzido). De uma forma 
ou de outra, países como o Brasil podem a partir de 2020 ter de administrar 
limites para suas futuras emissões.

Isso tem importantes implicações jurídicas. Desde a assinatura da 
Convenção do Clima em 1992 pelos líderes mundiais, a política climática 
internacional tem sido marcada por uma série de altos e baixos. Uma das 
questões mais controversas da Convenção é a alocação de esforço para combater 
a mudança do clima. Pelo parágrafo 1º do artigo 3 º, as partes devem proteger o 
sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras da humanidade, 
com base na equidade e de conformidade com suas responsabilidades comuns 
mas diferenciadas e respectivas capacidades. 

Os países considerados “desenvolvidos” foram listados em um apêndice 
à Convenção – o chamado Anexo I. A lista incluiu os países que eram membros 
no momento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), além da maioria das economias de mercado então emergentes da 
Europa Oriental e da antiga União Soviética. Essa distinção fazia sentido na época 
da queda do Muro de Berlim, uma vez que as economias brasileira, indiana e 
sobretudo chinesa eram marginais no contexto global. Um quarto de década 
depois, entretanto, essa divisão não faz o mesmo sentido (Figura 1). As emissões 
globais de CO2 por combustíveis fósseis cresceram a uma taxa de 2,8% ao ano 
nos dez anos após Quioto, comparadas a 1,2% ao ano na década que antecedeu 
a estas negociações. Na primeira década deste século, a China emitiu mais 
CO2 pela queima de combustíveis fósseis do que qualquer país desenvolvido 
tinha emitido ao longo do século XX - com a exceção dos Estados Unidos e da 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

221

Alemanha (Stavins & Aldi, 2012).

Figura 1. Emissões globais e por região de CO2 pelo uso de energia, segundo 
projeções da Agência Intenacional de Energia (2013).

As negociações climáticas, entretanto, permanecem prisioneiras da 
retórica de 1992. A frase – “responsabilidades comuns mas diferenciadas e 
respectivas capacidades” - foi repetida inúmeras vezes desde então para se 
referir a uma abordagem equitativa para a política climática. Não há consenso 
sobre o que isso representa na prática: alguns países e intervenientes enfatizar 
“responsabilidades diferenciadas” (caso das economias emergentes, inclusive 
Brasil), alguns enfatizam “comuns” (especialmente os Estados Unidos, que 
estabelece como pré-condição para aderir a um acordo global metas para a China 
e demais BRICs), e alguns enfatizam “respectivas capacidades” (em especial os 
países menos desenvolvidos, que precisam de aportes tecnológicos para atender 
a suas necessidades básicas).

Na Alemanha, três anos após a Cúpula da Terra, ocorreu a primeira 
Conferência das Partes (CoP 1) da Convenção, na qual a comunidade global acordou 
o Mandato de Berlim. Este acordo interpretou o princípio das “responsabilidades 
comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades” como o lançamento 
de um processo para estabelecer compromissos pelos países do Anexo I para 
metas e prazos de reduções de emissões de gases estufa, afirmando ainda que 
o processo não deveria introduzir quaisquer novos compromissos para as Partes 
não incluídas no Anexo I.

Na época das negociações sobre mudanças climáticas que culminaram 
com a Convenção do Clima, mais de 50 países “não-Anexo I” possuíam renda 
per capita (com em base na paridade do poder de compra) maior que o país 
“desenvolvido” (portanto do Anexo I) de renda mais baixa. Em 1995, os países 
não-Anexo I já emitiam mais gases de efeito estufa que os países do Anexo I. 
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As metas de redução foram assumidas em 1997 na CoP 3 que ocorreu 
no Japão, pelo conhecido Protocolo de Quioto. Quando o Protocolo entrou em 
vigor, em 2005, havia cerca de 50 países não-Anexo I possuíam emissões per 
capita de CO2 pela queima de combustíveis fósseis superiores à de países do 
Anexo I.

O Mandato de Berlim teve consequências normativas amplas e em todo o 
mundo, ao refletir a dramática diferença entre a retórica sobre responsabilidades 
e a evidência real em termos de contribuição e capacidade de agir. Seis grandes 
emissores de gases de efeito estufa não são limitados pelo Protocolo de Quioto, 
tanto pela falta de compromissos de “países em desenvolvimento” (China, India, 
Brasil e Indonésia) quanto pela natureza não vinculativa do seu compromisso de 
emissão (Russia), ou pela não ratificação do acordo (Estados Unidos1). 

Problemas na estrutura institucional do Protocolo tornam a mudança 
e o progresso praticamente impossíveis. Muitas oportunidades para o baixo 
custo de redução de emissões em economias emergentes foram excluídas das 
negociações, o que elevou os custos agregados de conformidade a quatro vezes 
o seu nível de custo-benefício (Nordhaus 2008). 

Depois de 1992, os líderes mundiais só vieram a se reunir novamente ao 
final de 2009 na COP-15 negociando o Acordo de Copenhague (United Nations, 
2009), tornando menos distinta a separação entre os países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. Alguns distinção manteve-se, já que os países do Anexo 
I se comprometeram com metas mais ambiciosas para toda a economia e os 
não-Anexo I decidiriam sobre políticas e ações específicas para a redução de 
emissões. China, Índia, Brasil, Indonésia e Coréia do Sul determinaram ações 
para reduzir a intensidade de emissões ou para reduzir as emissões com relação 
a uma linha de tendência de crescimento futuro. Os compromissos dos países 
em desenvolvimento para a mitigação de emissões são referidos sob o termo 
guarda-chuva “ações de mitigação nacionalmente apropriadas” (NAMAs). O 
Fundo Clima (Green Climate Fund) foi proposto para mobilizar financiamentos de 
adaptação e mitigação. 

No seguinte, o Acordo de Cancún detalhou os mecanismos para 
melhorar a transparência dos compromissos nacionais de mitigação, além de 
mecanismos de transferência de tecnologia e um sistema internacional para 
reduzir o desmatamento com mecanismos de mercado (United Nations 2010) 2.

Em 2011, na COP-17 da África do Sul, a comunidade internacional acordou 
três grandes plataformas: (i) para evitar um colapso nas negociações junto às 
principais economias emergentes (China, Índia, Brasil, África do Sul, Coréia e 
México), um segundo período de compromisso de cinco anos para o Protocolo 
de Quioto; (ii) para o objetivo primordial da Convenção do Clima - mitigar as 
emissões de gases de efeito estufa e combater as alterações climáticas - um 
processo de negociação focado na participação a longo prazo de todos países e 
(iii) na agora denominada Plataforma de Durban (para a Ação Reforçada), visando 
continuar a implementar e revisar os compromissos individualmente assumidos 
em Copenhague e os acordos de Cancun (United Nations 2011). O texto de 
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Durban  estabelece como meta “garantir os esforços de mitigação no nível mais 
alto possível por todas as partes” (Decisão CP.17, par 7).

A Plataforma de Ação de Durban representa um marco importante na 
história das negociações climáticas, por afastar a problemática divisão dicotômica 
dos países do mundo em termos de responsabilidades pela redução de emissões 
de gases de efeito estufa. Todos os países têm como tarefa desafiadora definir 
a arquitetura de uma nova política internacional para manter a integridade do 
sistema climático mundial, consistente com os princípios da UNFCCC. O grande 
desafio é encontrar uma maneira de incluir todos os países-chaves em uma 
estrutura que traga a redução de emissões significativa em um prazo compatível 
com a dinâmica física da atmosfera a um custo aceitável.

2. A POLÍTICA NACIONAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Na CoP15 em Copenhague 2009 o Brasil assumiu como compromisso 
(NAMA) a redução de emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9%, 
com relação aos níveis de emissão previstos para 2020. A abordagem brasileira 
baseia-se na elaboração de planos nacionais setoriais para reduzir as emissões 
em quantidades estipuladas, cuja soma leva à mitigação global compromissada. 
O compromisso foi anunciado no dia 13 de novembro de 2009 (Brasil, 2009), a 
poucas semanas da CoP15.

Emissões 1994 2005 2007
Cenário Tendencial 

2020

Agropecuária 369 480 479 627
Industria e 
Resíduos 42 55 60 92

Energia 248 347 381 901
Desmatamento 818 1.060 770 1.084
Total Emissões 1.477 1.942 1.690 2.703

Tabela 1. Compromissos nacionais anunciados em Copenhague: emissões Brasileiras 
em milhões de toneladas de CO2 equivalente

As ações são fortemente focadas na proteção das florestas - o que 
gera questionamentos com a recente revisão do Código Florestal3. Outro setor 
importante é a agricultura, para o qual instrumentos previstos incluem critérios 
de acesso a crédito público. O setor de energia é o terceiro setor significativo. 
As medidas incluem a promoção da eficiência energética e das fontes de energia 
renovável, notadamente os biocombustíveis. As ações para a mitigação de 
emissões até 2020, anunciadas em 13/11/2009, são apresentadas na tabela a 
seguir.



224 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

Ações de Mitigação 
(NAMAs)

2020 
(tendencial)

Amplitude da 
redução 2020 

(mi tCO2e)

Proporção de 
Redução

Uso da terra 1084 669 669 24,7% 24,7%

Red Desmatamento 
Amazônia (80%)  564 564 20,9% 20,9%

Red Desmatamento no 
Cerrado (40%)  104 104 3,9% 3,9%

Agropecuária 627 133 166 4,9% 6,1%

Recuperação de Pastos  83 104 3,1% 3,8%

ILP - Integração Lavoura 
Pecuária  18 22 0,7% 0,8%

Plantio Direto  16 20 0,6% 0,7%

Fixação Biológica de 
Nitrogenio  16 20 0,6% 0,7%

Energia 901 166 207 6,1% 7,7%

Eficiência Energética  12 15 0,4% 0,6%

Incremento do uso de 
biocombustíveis  48 60 1,8% 2,2%

Expansão da oferta de 
energia por Hidroelétricas  79 99 2,9% 3,7%

Fontes Alternativas (PCH, 
Bioeletricidade, eólica)  26 33 1,0% 1,2%

Outros 92 8 10 0,3% 0,4%

Siderurgia – substituir 
carvão de desmate por 
plantado

 8 10 0,3% 0,4%

Total 2703 975 1052 36,1% 38,9%

Tabela 2. Detalhamento das ações nacionais de mitigação 

A Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC) foi instituída três 
semanas após a COP 15, em 29 de dezembro 2009, a Lei nº 12.187/2009 oficializou 
o compromisso nacional junto à Convenção do Clima para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% em relação às projeções para 2020. 

Segundo o Decreto nº 7.390/2010, que regulamenta a PNMC, a linha 
de base de emissões de gases de efeito estufa para 2020 foi estimada em 
3236 milhões de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq). Houve, portanto, 
uma mudança em relação ao que foi depositado pelo país na Convenção do 
Clima: as emissões tendenciais do Brasil foram infladas em 533 MtCO2-eq em 
relação ao anunciado em 13 de novembro de 2009, tornando mais confortável 
a redução absoluta correspondente, estabelecida entre 1168 MtCO2-eq e 1259 
MtCO2-eq, respectivamente4. Não há explicação plausível para essa diferença: o 
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compromisso depositado na ONU é diferente do regulamentado dentro do país.

O Decreto de 2010 estabelece como deve ser a governança da PNMC 
e seus instrumentos. A governança da PNMC cabe ao Comitê Interministerial 
sobre Mudança do Clima (CIM) e seu Grupo Executivo (GEx), instituídos pelo 
Decreto presidencial n° 6.263/2007. Os instrumentos para sua execução são, 
entre outros: o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima e a Comunicação do Brasil à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima. Planos setoriais específicos já se encontram 
disponibilizado em página do Ministério de Meio Ambiente. 

2.1 O Setor Energia

Como a maior parte da meta brasileira para 2020 se refere à contenção 
do desmatamento, há praticamente nenhuma restrição ao Setor Energia. O setor 
energético brasileiro é particularmente preocupante no que tange às futuras 
emissões de gases de efeito estufa. Enquanto o desmatamento só pode ser 
evitado uma vez contabilizando as emissões mitigadas, o comprometimento da 
infraestrutura com processos poluentes dura meio século ou mais. A projeção 
das emissões nacionais até 2050 mostra que o pico histórico observado em 2005 
(2.5 Gt CO2eq) voltará a ocorrer, mesmo considerando os planos de mitigação 
em curso. 

Os pontos da PNMC vetados pelo Presidente da República quando de 
sua sanção foram principalmente no Setor Energia. Ouvido o Ministério de Minas 
e Energia, manifestou-se pelo veto ao dispositivo que determinava o “estímulo 
ao desenvolvimento e ao uso de tecnologias limpas e ao paulatino abandono 
do uso de fontes energéticas que utilizem combustíveis fósseis”, por considerar 
inadequada uma diretriz focada em tal abandono. A justificativa foi a de congregar 
a proteção ao meio ambiente “a outros valores relevantes para a política e a 
segurança energéticas.” Isso não causa surpresa: o modelo de energia existente 
exerce uma forte pressão impulso para sua própria continuidade, bloqueando 
naturalmente novas tecnologias (no chamado efeito lock-in). Por outro lado, 
responder ao desafio das mudanças climáticas exige alterações nas restrições 
institucionais e estruturas de governança econômica.



226 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

Figura 2. Projeção das emissões nacionais de gases de efeito estufa conforme os planos 
oficiais (até 2030) e sua extrapolação até 2050 (La Rovere e Poppe, 2012) NAMAs 
significam “Nationally Appropriate Mitigation Actions”, ou seja, as políticas climáticas em 
vigor até 2020.

Especificamente para o Setor Energia, segundo o Decreto nº 7.390/2010 
as diretrizes são estabelecidas pelos Planos Decenais de Energia (PDE) da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com periodicidade anual. Isso apresenta 
uma forte incongruência: enquanto os planos energéticos são passíveis de 
alteração de um ano para outro, os climáticos permanecem estáticos. A Figura ... 
dá uma idéia da incerteza no planejamento energético nacional. A forte variação 
na relação entre gasolina e etanol entre os anos 2021 e 2022 é resultado de 
políticas de controle de inflação baseadas em subsídios ao combustível fóssil e 
desincentivos ao renovável. Como resultado, desde 2008 nenhuma nova usina 
de etanol foi construída no país (Sousa et al, 2013; Bertelli, 2013).
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Figura 3. Consumo de gasolina e etanol no país, segundo planejamento oficial (EPE 
2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013). 

Uma análise nos planos energéticos oficiais do governo sob a ótica 
tecnológica e de cenários indica que o Brasil pode se beneficiar com  metas e 
prazos mais tangíveis e ambiciosos em diversos setores relacionados à produção 
e consumo de energia. É possível reverter o quadro atual, conforme mostra estudo 
da Agência Internacional de Energia com diversas rotas tecnológicas (Figura 4). 

Figura 4. Emissões do setor energético no Brasil (bilhões de toneladas de CO2 por ano): 
históricas, tendenciais (consistentes com um aumento de 6oC na temperatura global) e 
com opções tecnológicas de mitigação para atingir uma trajetória consistente com um 
aumento de 2oC. Elaboração própria, a partir de IEA (2013)



228 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

A revisão da meta nacional deve partir  de novos planos energéticos, 
normativas ambientais como o licenciamento de empreendimentos e os 
de emissões veiculares. Setores economicos devem estar alertas a essas 
circunstâncias, evitando o efeito de comprometimento de longo prazo da 
infraestrutura nacional com uma rota carbono-intensiva. Apesar de estar em uma 
situação relativamente vantajosa quanto à renovabilidade e eficiência de sua 
matriz energética, o Brasil precisa atentar para os indicadores que apontam para 
uma perda relativa de competitividade5. 

2.2 As políticas subnacionais

Uma ampla diversidade das estruturas institucionais e de governança 
foram criadas em todo o mundo para a mitigação das mudanças climáticas. Em 
nível sub-nacional ações climáticas têm sido bastante relevantes e sinérgicas no 
contexto das escolhas de desenvolvimento local. Uma tendência interessante é 
a presença de planejamento sub-nacional, independente e com a ações sobre a 
mudança climática em estados e cidades politicamente importantes, como São 
Paulo e Rio de Janeiro.

O caso da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC-SP, Lei nº 
13.798/2009) é um claro exemplo de como a iniciativa subnacional abre caminho 
para uma política nacional. No Estado de São Paulo, a aprovação da PEMC induziu 
a decisão do Governo Federal por definir metas nacionais; trata-se de um caso raro 
de uma entidade sub-nacional que vai além da política nacional, especialmente 
no mundo em desenvolvimento. Em 9 de novembro de 2009, foi aprovada na 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo a PEMC, lei que compromete 
o Estado a reduzir suas emissões de CO2 em 20% até 2020, a partir dos níveis 
de 2005. Nesse dia, em reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, 
a posição brasileira quanto a metas continuava indefinida (Agência Brasil, 2009; 
Agência Estado, 2009; R7 Notícias, 2009). No dia 13, o Brasil anunciou suas 
metas (Brasil, 2009). 

Cidades, estados, províncias e outros governos locais foram reconhecidos 
em vários documentos e declarações da ONU, particularmente pelos da 
Convenção do Clima. No entanto, a implementação das ações de adaptação e 
mitigação enfrentam desafios consideráveis. 

No que se refere à adaptação, os orçamentos limitados dos municípios 
e estados não conseguem alocar fundos suficientes para ações de defesa civil 
(por exemplo, em inundações ou deslizamento de encostas), manutenção da 
infraestrutura (conservação de estradas, serviços de fornecimento de energia e 
água), atendimento à saúde (epidemias de dengue, internações por problemas 
respiratórios durante inversões térmicas, problemas relacionados a ilhas de calor) 
e segurança alimentar (comprometida por secas). Torna-se patente a necessidade 
de uma melhor e mais rápida alocação de recursos econômicos para atenuar 
esses impactos6. 

Além disso, a correção da assimetria na repartição das receitas públicas 
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é uma questão premente para as políticas climáticas: em 2010, cerca de 58% das 
receitas tributárias foram para o Governo Federal , 24% para os Estados e 18% 
para os municípios (Souto , 2012 ).

As ações de mitigação também são limitadas em países como o Brasil, 
onde a competência não é centralizada (caso do Chile e do México), mas os 
governos locais são muito menos autônomos do que em países como os Estados 
Unidos ou Canadá.

Estados e municípios , entidades subnacionais brasileiros, não pode , 
por exemplo, regular a qualidade do combustível - o que afeta as políticas de 
misturas de álcool na gasolina. Governos locais também enfrentam dificuldades 
em estabelecer padrões de eficiência mais restritivos ou normas ambientais 
para produtos , uma vez que a produção e o consumo são disciplinados por leis 
federais. 

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, assim como o Município 
de São Paulo têm legislações climáticas com metas e prazos que são afetados 
por barreiras jurisdicionais. Um exemplo ilustrativo é relacionada com a questão 
do amianto cresotila, um produto perigoso para a saúde humana que não pôde 
ainda ter sua comercialização local banida. Apesar dos Estados de São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro terem proibido sua produção e consumo, uma lei 
federal permite essa prática . O caso está sob judice no Supremo Tribunal Federal 
e uma decisão favorável à proibição pode abrir um precedente importante para o 
estabelecimento de outras restrições locais para a comercialização de produtos 
ineficientes e poluentes.

Veículos mais eficientes são o exemplo principal: não existem maiores 
impedimentos para o estabelecimento de políticas públicas visando a redução 
de consumo de automóveis. Os benefícios econômicos, sob a ótica da 
sociedade, são maiores que os custos adicionais dos veículos. Existe, portanto, 
espaço econômico para estabelecimento de políticas tributárias de incentivos 
e penalizações que viabilizem a incorporação de tecnologias de redução de 
consumo e emissões de CO2, quando se juntam os impostos federais e estaduais. 
Uma política regulatória, necessariamente federal, pode ser implementada 
nos moldes da legislação européia, que leve em consideração o tamanho dos 
veículos, ainda que aumente os requisitos técnicos para os maiores (maior área 
e peso). Para assegurar o sucesso da política regulatória é essencial estabelecer 
um grupo técnico robusto com autoridade para acompanhar ensaios e registrar 
os dados oficiais de cada modelo. Dessa forma, a comercialização de veículos 
em território paulista poderia ser objeto de incentivos e desincentivos em função 
de suas emissões por quilometro rodado. Nos Estados Unidos, Europa e demais 
regiões desenvolvidas, os limites de emissão se aproximam, até o ano 2020, 
da casa dos 100 gCO2/km rodado. No Brasil, as emissões atuais são da ordem 
de 180 gCO2/km e só há limites até 2017, de aproximadamente 137gCO2/km. 
Convém ressaltar que os veículos flex, que rodam também a etanol, emitem 
CO2 em seus canos de escape. Mesmo considerando que o combustível da 
cana é renovável (ou seja, o crescimento da planta absorve CO2 da atmosfera), a 
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limitação de emissões é importante por várias razões: (i) o veículo flex também 
anda com gasolina; (ii) a redução de emissões no cano de escape implica uma 
melhor eficiência do veículo, portanto um menor consumo de combustível; (iii) 
além da vantagem econômica simples, veículos mais eficientes poluem menos 
e são mais competitivos; (iv) excedentes de etanol podem ser estocados ou 
exportados. 

Outro exemplo importante é a atribuição do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA). Este poderia estabelecer uma regulação de emissões 
baseada na proteção da saúde humana, como fez a Agência de Proteção Ambiental 
Norte-Americana (US EPA), reconhecendo em primeiro lugar os gases de efeito 
estufa como poluentes regulamentados. O reconhecimento em nível de estado 
ou município é possível, mas criaria distorções econômicas difíceis de superar. 
A precificação do carbono em nível nacional permitiria a criação de um mercado 
interno de emissões, viabilizando mecanismos como o de redução de emissões 
pelo desmatamento evitado (REDD+). Sem um valor para o carbono, o mercado 
de créditos é meramente ofertante, sem demanda e, portanto, com preço zero.

Interações entre diferentes instrumentos de política são de grande 
importância. Contudo, políticas são normalmente concebidas e implementadas 
isoladamente. A harmonização entre a políticas nacional, estaduais e municipais 
é uma difícil tarefa. A simples submissão atinge frontalmente o pacto federativo 
previsto na Constituição. Dentre as diversas dificuldades a transpor, citem-se as 
diferentes metas e prazos, métricas, políticas de produção e consumo, tributação, 
possibilidades de fuga de carbono e problemas de ação coletiva. 

Pela PEMC, o Estado de São Paulo deve reduzir suas emissões de 
dióxido de carbono (CO2) em 20% até o ano 2020, relativamente ao inventário de 
2005. A PEMC-SP precedeu a PNMC, dentro das expectativas de um acordo em 
Copenhague no final de 2009. Quando foi proposta para aprovação na Assembléia 
Legislativa, ninguém poderia esperar que o Brasil fosse adotar políticas que 
privilegiariam as fontes fósseis em relação às renováveis de energia. Concebida 
antes das metas nacionais porém dependente das políticas federais, encontra 
grandes dificuldades em sua implementação. Como já mencionado, a política 
energética e questões de produção e consumo são grandes obstáculos. Tais 
problemas são ampliados ainda mais por questões partidárias e eleitorais, que 
competem por políticas ao invés de integrá-las. 

3. POLÍTICAS CLIMÁTICAS E SEUS INSTRUMENTOS

Dentro de um espírito de colaboração, diversos tipos de políticas podem 
ser utilizados para cumprir as metas e objetivos climáticos: regulamentos e 
normas, tributos e subsídios, licenças negociáveis, acordos voluntários, políticas 
de informação e outras modalidades. Para se avaliar o impacto de uma política, é 
necessário entender o que aconteceria em sua ausência. Dentre as mais custo-
efetivas estão as que promovem a eficiência energética: padrões e normas para 
veículos, edificações, eletrodomésticos e outros produtos. Outras são os tributos 
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sobre combustíveis fósseis, com impacto significativo sobre as emissões no longo 
prazo. Os impactos distributivos desses impostos são geralmente progressivos 
nos países em desenvolvimento. Licenças negociáveis e outros tipos de acordos 
voluntários são uma opção crescente em freqüência, cujos principais benefícios 
são a flexibilidade e viabilidade política, porém que necessitam de um quadro 
institucional adequado: análise governamental, um processo de consulta durante 
a implementação, medidas de acompanhamento. Acordos voluntários são 
limitados quanto à eficácia ambiental: antecipam a legislação, mas sem a ameaça 
de regulamentação há pouco incentivo para assumir e cumprir metas ambientais 
rigorosas. Sem esses comandos, as políticas de redução de emissões não são 
suficientes para induzir inovações tecnológicas necessárias.

A abordagem convencional de comando-e-controle, o núcleo das 
primeiras políticas ambientais, ainda é muito relevante na área climática. Três 
categorias de normas que são aplicáveis nesse caso: limites de emissões (ou 
padrões de desempenho), padrões tecnológicos (para processos específicos ou 
métodos de produção) e normas de produtos (veículos, aparelhos, edifícios e 
outros).

Sistemas de comércio de emissão operam quando entes reguladores 
estabelecem metas (global e setoriais) e emitem um número equivalente de 
licenças (ou cotas) de emissão, distribuídas gratuitamente (por uma cláusula de 
anterioridade) ou através de leilão.

Tributos e encargos podem ser cobrados sobre as emissões ou no 
consumo de um produto conexo às emissões de gases de efeito estufa 
(principalmente combustíveis). Nos últimos anos muitos impostos sobre as 
emissões de gases de efeito estufa foram introduzidos no âmbito de planos de 
reforma fiscal “verde”, como também tem sido a redução de distorções como 
subsídios a poluentes. Ajustes fiscais de fronteira são instrumentos dentro dessa 
categoria, que muitos vêem como uma solução para o problema de vazamento e 
uma contribuição para uma maior aplicação de políticas de mudanças climáticas, 
enquanto outros vêem ameaças potenciais para o funcionamento do sistema de 
comércio global.

Acordos voluntários são baseados na idéia de que, sob certas condições, 
os poluidores podem decidir a comprometer-se a ir além da regulamentação, na 
maioria dos casos como conseqüência de um processo de negociação explícita 
com o regulado, mas às vezes também como uma forma de evitar futuras 
alternativas obrigatórias. Acordos ambientais podem ter como base a estimativa 
de custos e benefícios para as empresas, o que não é fácil de aferir e calibrar por 
conta da falta de informações.

CONCLUSÕES

É patente a necessidade de uma revisão da Política Nacional sobre 
Mudanças Climáticas. 

É preciso harmonizar de fato as leis climáticas, para que se tornem de 
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fato consistentes com os objetivos da Convenção do Clima e com as diretrizes 
da Plataforma de Durban (que levará a um novo regime a partir de 2020). Isso 
significa aferir nossos compromissos em relação a um limite de orçamento, 
revendo as metas nacionais e propondo metas convergentes para os entes da 
Federação. Tais metas devem ser mensuráveis, reportáveis e verificáveis; devem 
ser absolutas por setores e compatíveis com o desenvolvimento do país, sem 
aumentar a intensidade de carbono da economia. Para que isso ocorra, uma 
revisão fiscal e financeira deve prover estímulos à competitividade e inovação, à 
eficiência e às fontes renováveis de energia, bem comoefetivos mecanismos de 
proteção da saúde humana, de nossos biomas e recursos (hídricos e alimentares, 
sobretudo). Tal revisão deve estabelecer meios de incorporar externalidades e co-
benefícios, como as melhorias da mobilidade e da qualidade do ar nos centros 
urbanos do país.

Em segundo lugar, é necessário se estabelecer preços para o carbono 
dentro do Brasil. Somente com a precificação se pode criar de fato um mercado 
nacional de carbono, não só com a oferta de créditos (REDD+ inclusive) mas 
gerando também uma demanda, como estratégia de inovação e competitividade 
da economia. Nessa linha, regulamentar os gases de efeito estufa como 
poluentes no CONAMA e definir metas setoriais de redução de gases de efeito 
estufa em âmbito nacional, baseando-se em melhores tecnologias (bechmarks) 
e considerando as informações do SISIMA, por tipologias e sem diferenças 
regionais.

Uma demanda também urgente é o cumprimento de uma lei federal 
aprovada há 30 anos: a Política Nacional da Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81. 
Prevendo um futuro mercado a partir de 2020, o Brasil deve desenvolver um 
Registro Público de Emissões dentro do Sistema Nacional de Informação sobre 
Meio Ambiente (SINIMA), um dos instrumentos da PNMA (art 9º, VII). Conforme 
Portaria MMA nº 160 (19/05/2009), o SISIMA é a plataforma conceitual baseada 
na integração e compartilhamento de informações entre os diversos sistemas 
ambientais existentes, de acordo com a lógica da gestão ambiental compartilhada 
entre as três esferas de governo. Até hoje o SINIMA não foi além de discussões 
por Grupos de Trabalho. 

É clara a importância da efetiva ampliação da participação na matriz 
das fontes renováveis de energia. Para isso, é preciso definir e fazer cumprir 
uma política de real valorização do etanol em relação à gasolina, sustentando 
preços abaixo de 70% em favor do biocombustível e garantindo a confiança 
do consumidor. Isso implica desenvolver tecnologias híbridas a etanol no país, 
fomentar estoques reguladores, prover logística adequada e apoio ao produtor, 
eliminar subsídios à gasolina (notadamente a CIDE-combustíveis) e valorizar toda 
a cadeia sucroenergética, viabilizando a bioeletricidade no âmbito do PROINFA.

Uma vez que melhores tecnologias veiculares dependem de combustíveis 
mais limpos, o país deveria, através da ANP e junto com CONAMA-PROCONVE, 
acelerar a eliminação do óleo diesel de alto teor de enxofre (S500) e aumentar a 
mistura de biodiesel no óleo diesel para 10%.
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É patente a necessidade de se criar uma política de fato ambiciosa 
para a eficiência energética no país, voltada aos usos finais. Nos automóveis, o 
CONAMA pode acelerar o Programa Inovar Auto, estabelecendo metas nacionais 
de eficiência veicular alinhadas com as dos países desenvolvidos e emergentes, 
atingindo cerca de 100gCO2/km rodado até 2020. Ainda no setor de transportes, o 
Brasil deveria investir mais em infraestrutura de transporte coletivo (especialmente 
metrô) e não-motorizado (como ciclovias), atendendo às demandas da população 
urbana predominante no país. Nas edificações e sistemas urbanos, políticas 
deveriam facilitar a harmonização de códigos de edificações e minimizar o uso 
de sistemas energo intensivos, como ar condicionado.

É preciso reabilitar o Fundo Clima com royalties e participação especial do 
petróleo, revertendo seu enfraquecimento. Durante a tramitação no Congresso 
Nacional do projeto de lei 2.565/2011 e da medida provisória 592/212, foram 
retirados os artigos que garantiriam recursos do petróleo para o Fundo do Clima, 
gerando perdas da ordem de R$ 500 milhões/ano para  financiar projetos e 
estudos que visem à redução dos impactos da mudança do clima e adaptação 
aos seus efeitos. 

Uma discussão mais profunda aborda a revisão constitucional. Temas 
como produção e consumo, que bloqueiam qualquer iniciativa descentralizada, 
precisam ser revistos com a máxima urgência. O Brasil deveria, ainda, realizar 
uma reforma política que reduza o centralismo fiscal, dependência financeira 
dos Estados e Municípios em relação à União. A discussão de um novo pacto 
federativo passa pela redefinição das responsabilidades da União, dos Estados 
e municípios e a redistribuição coerente de recursos públicos com as despesas 
incorridas. Se lógica federativa atribui a Estados e municípios responsabilidades 
em assuntos que afetam intensamente a vida das pessoas, deve prover cobertura 
financeira compatível (o que não isenta de cobrança os governantes pela devida 
prestação de serviços). A tributação centralizada deve ser revertida, iniciando-se 
pela eliminação pelo governo federal de medidas redutoras da arrecadação (CIDE 
sobre combustíveis, IPI na linha branca e automóveis), pela  retenção política do 
preço da gasolina e pela redução artificial da tarifa da energia elétrica (que afeta 
empresas controladas pelos Estados e arrecadação de ICMS).

Mais do que proteção ambiental, políticas climáticas têm uma forte 
dimensão distributiva, de justiça equitativa. 
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Notas de Fim

1 Entendendo que o acordo reflete na prática uma maior ênfase nas responsabilidades 
diferenciadas do que nas comuns e nas respectivas capacidades, o Senado dos EUA rejeitou o 
Mandato de Berlim. A Resolução Byrd-Hagel de 1997 afirmava que o país não deveria assinar o 
Protocolo de Quioto ou qualquer outro acordo para limitar ou reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa para as Partes do Anexo I, a menos que tais instrumentos também determinem 
novos compromissos específicos programados para limitar ou reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa por países em desenvolvimento dentro do mesmo período de compromisso. 
A decisão do Senado Norte-Americano selou o destino do Protocolo de Quioto: o presidente 
Clinton não apresentaria o Protocolo ao Senado para ratificação; o vice-presidente Gore não o 
faria se eleito; o candidato John Kerry e o presidente Bush foram explícitos contra o protocolo; os 
candidatos Obama e McCain também se opuseram.

2 Os NAMAs emergem do processo de negociação internacional e, especificamente, 
o Plano de Ação de Bali (BAP) (UNFCCC 2007, para.1.b.1 e 1.B.2), que apela aos países 
desenvolvidos para empreender “compromissos de mitigação nacionalmente apropriados ou 
ações” e inclui dentro desta “limitação de emissões quantificadas e objetivos de redução.” 
Os países em desenvolvimento são chamados a adotar “ações de mitigação nacionalmente 
apropriadas” (NAMAs), apoiadas e possibilitadas por mecanismos de transferência de tecnologia 
e finanças. Não há um amplo acordo sobre o âmbito e a definição de NAMAs. NAMAs podem, 
por exemplo, ser definidas em termos de intensidade das emissões nacionais (quantidade 
de emissões divididas por população ou por produto econômico), ou por reduções relativas a 
trajetórias futuras, ou a reduções em emissões setoriais, ou ações específicas em nível setorial 
ou sub-setorial (Sterk 2010a). Consequentemente, NAMAs podem constituir sub-componentes 
que coletivamente formam planos climáticos. É importante notar a distinção entre NAMAs e 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Enquanto o MDL é um mecanismo de projetos, 
NAMAs podem operar em uma variedade de escalas. Além disso, enquanto apenas alguns 
NAMAs podem ser apoiados por créditos de carbono, o mecanismo de financiamento para o 
MDL é necessariamente por créditos de carbono. Mais significativamente, enquanto os projetos 
de MDL são projetos de mitigação de GEE que são destinados também para ter benefícios do 
desenvolvimento sustentável, os NAMAs se destinam a ser ações priorizadas por preocupações 
de desenvolvimento nacional, que também trazem ganhos climáticos. Esta inversão de priorização 
sugere que NAMAs são mais propensos a surgir de baixo para cima processos nacionais.

3 No setor de florestas, reduções de desmatamento ocorreram na Amazônia por uma série 
de motivos, tanto conjunturais (mercado de carne e de soja) quanto estruturais (critérios para a 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-recua-e-diz-que-anuncio-sobre-meta-pode-demorar,463637,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-recua-e-diz-que-anuncio-sobre-meta-pode-demorar,463637,0.htm
http://noticias.r7.com/brasil/noticias/ambientalistas-protestam-na-paulista-por-meta-sobre-o-clima-20091109.html
http://noticias.r7.com/brasil/noticias/ambientalistas-protestam-na-paulista-por-meta-sobre-o-clima-20091109.html
http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/cenarioemissoes_182.pdf
http://ecen.com/eee75/eee75p/metas_gee_brasil.htm
http://www.forumclima.pr.gov.br/arquivos/File/CenariosparaOfertaBrasileiradeMitiga.pdf
http://www.forumclima.pr.gov.br/arquivos/File/CenariosparaOfertaBrasileiradeMitiga.pdf
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concessão de crédito e fiscalização maior sobre a cadeia produtiva). Ainda assim, a Amazônia ainda 
perde cerca de 5 mil quilômetros quadrados por ano para o desmatamento - área equivalente à 
do Distrito Federal. O Brasil criou o Fundo Amazônia para apoiar projetos que ajudem a enfrentar 
o desmatamento da floresta, a partir de uma doação do governo norueguês. Tal fundo teve, por 
enquanto, um efeito apenas simbólico. Além da Amazônia, o bioma Cerrado perde áreas em 
ritmo acelerado, por secas, queimadas, conversão em culturas e pastos. 

4 A mudança de linha de base atingiu os diversos setores: (a) O setor de Mudança de Uso 
da Terra foi ampliado de 1084 para 1404 MtCO2eq. As ações previstas são a redução de 80% nos 
índices anuais de desmatamento na Amazônia Legal em relação à média verificada entre os anos
 de 1996 a 2005 e a redução de 40% dos índices anuais de desmatamento no Bioma Cerrado em 
relação à média verificada entre os anos de 1999 a 2008; (b) O setor Energia foi reduzido de 901 
para 868 MtCO2eq. O uso de carvão siderúrgico renovável - 92 MtCO2eq previstos inicialmente 
– deixaram de ser discriminados, prevendo-se somente um incremento da utilização na siderurgia 
do carvão vegetal originário de florestas plantadas e melhoria na eficiência do processo de 
carbonização. As medidas previstas, sem quantitativos específicos e sem relações de proporção 
para as alternativas fósseis, são a expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes alternativas 
renováveis, notadamente centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e bioeletricidade, da 
oferta de biocombustíveis, e incremento da eficiência energética. O cálculo das emissões de 
GEE decorrentes da produção e do uso da energia para 2020 fez-se por meio da construção de 
cenários elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) a partir de modelos de previsão 
de demanda baseados em estimativas populacionais, econômicas e de evolução da intensidade 
das emissões no setor energético. Por sua vez, a oferta de energia para atender essa demanda 
considerou hipóteses determinísticas para a composição da matriz energética em um cenário 
no qual a execução das medidas de redução de emissões de GEE contidas no Plano Decenal 
de Expansão de Energia (PDE) não ocorresse. Nesta situação, a demanda de energia projetada 
para 2020 seria atendida por meio de fontes fósseis, que ampliariam as emissões projetadas 
em 234 MtCO2eq. Portanto, a projeção das emissões de gases devidas à produção e ao uso 
da energia é de 868 MtCO2eq em 2020. (c) O setor de Agropecuária teve sua linha de base 
ampliada, agregando-lhe ainda um novo setor, Processos Industriais e Tratamento de Resíduos. 
O volume de emissões brasileiras de GEE entre 2006 e 2020 oriundas das atividades industrial e 
de tratamento de resíduos e da agropecuária foi projetado com base na relação existente entre 
o volume de emissões e o nível de atividade da economia durante o período entre 1990 e 2005. 
Modelos projetaram as emissões para os segmentos de Processos Industriais, Tratamento de 
Resíduos e Agropecuária entre os anos de 2006 e 2020, considerando a previsão de crescimento 
médio anual do PIB de 5% para os próximos anos. Tal previsão, inflada, levou a emissões de 
Processos Industriais e Tratamento de Resíduos de 123,6 para 234,0 MtCO2eq entre 2006 e 
2020. Para a Agropecuária, de 429,2 a 729,8 MtCO2eq. Juntos esses setores, as emissões 
crescem entre 2006 e 2020 de 552,9 para 763,8 MtCO2eq.

5 Em 1977, a revista The Economist cunhou o termo doença holandesa para caracterizar o 
fenômeno de desindustrialização daquele país, provocada pela entrada de divisas internacionais 
provenientes da comercialização de uma  riqueza natural abundante, no caso o gás natural 
descoberto no Mar do Norte. O efeito se repetiu no Chile, na Nigéria e em outros países e 
pode estar ocorrendo no Brasil, que nos últimos anos testemunhou uma acentuada valorização 
cambial e de reprimarização (commoditização) da pauta exportadora. A desindustrialização ocorre 
devido à redução na competitividade do setor industrial exportador no mercado internacional, 
diminuindo a participação da indústria no PIB do país e a participação do emprego industrial no 
emprego total (Strack e Azevedo 2012). Estudo da consultoria   Ernst   & Young    (2012) sobre a         
atratividade para investimentos em energias renováveis coloca o Brasil na décima posição geral 
em um grupo de 40 países. Nossos pontos mais fortes, biomassa e eólica em terra (onshore), 
nos situam respectivamente na sétima e nona posições, em todos os casos atrás de China e 
Índia. 
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6 Atualmente cada projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) paga 2% do 
seu valor para um Fundo de Adaptação, mas os recursos ainda não estão sendo empregados. 
Esperava-se alocar 10% dos royalties do petróleo para o Fundo Clima nacional, mas a proposta 
não foi incorporada. Criado em 2010, em três anos aplicou apenas R$ 76 milhões dos R$ 920 
milhões recebidos pelo BNDES para repasses, apenas em ações de mitigação (Garcia, 2013).
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14. A IMPORTÂNCIA E A ARTICULAÇÃO DE NORMAS 
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS SOBRE PADRÕES 
AMBIENTAIS EM SANEAMENTO BÁSICO

PEDRO DE MENEZES NIEBUHR
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Associados

1. O OBJETIVO DA LEI Nº 11.445/07 E A IMPORTÂNCIA DAS NORMAS 
TÉCNICAS NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM MATÉRIA DE 
SANEAMENTO BÁSICO

Apesar da íntima relação entre saneamento básico e proteção ambiental 
– basta observar os efeitos sobre a fauna e a flora decorrentes da contaminação 
de cursos d’água por esgoto inadequadamente tratado, ou manejo inapropriado 
de resíduos sólidos - a Lei nº 11.445/07 é, em um todo, relativamente tímida 
em relação a disposições específicas voltadas a uma proteção efetiva do meio 
ambiente.

Os dispositivos que tratam da interface entre o saneamento básico e 
a proteção ou qualidade ambiental são bastante escassos e genéricos, quando 
comparados, por exemplo, àqueles que versam sobre os aspectos econômicos, 
financeiros e regulatórios da atividade. O artigo 2º, que enumera os princípios 
fundamentais da prestação de serviços de saneamento básico, fala que aquelas 
atividades devem ser realizadas de forma adequada à saúde pública e proteção do 
ambiente (inciso III); exige a articulação da prestação destas atividades à política 
de proteção ambiental (inciso VI) e à necessidade de integração da prestação de 
serviços à gestão eficiente de recursos hídricos (o inciso XII).

Além destes poucos princípios, que em verdade exprimem, todos, o 
mesmo conteúdo – a articulação e integração das atividades de saneamento 
básico à política de proteção ambiental – a Lei nº 11.445/07 trata de questões 
relacionadas ao meio ambiente quando discrimina, no seu artigo 19, qual deve 
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ser o conteúdo dos planos municipais e estaduais de saneamento básico. Fala 
que os planos precisam conter um diagnóstico, que deve também ser ambiental 
além de tratar de indicadores epidemiológicos, sanitários e socioeconômicos. 

O artigo 29 da Lei nº 11.445/07 - que trata das diretrizes para a instituição 
de tarifas, preços públicos ou taxas decorrentes da fruição ou disponibilização 
destes serviços – versa sobre a necessidade de se levar em consideração a 
inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos na definição da 
contrapartida devida pelo usuário. Não é efetivamente novidade a definição de 
faixas ou categorias de consumo de água ou de geração de lixo, por exemplo. 
A lei, neste aspecto, positiva uma prática já corriqueira, na aparente intenção de 
que ela venha a ser utilizada de modo mais intenso (já que agora passa a ser não 
apenas uma possibilidade que o titular do serviço dispõe, mas uma diretriz).

Ainda ligado a aspectos econômicos está a previsão, no artigo 36, de que 
a cobrança pela prestação do serviço público de drenagem de águas pluviais deve 
levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilidade e a 
existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água da chuva.  A 
lógica é bastante coerente do ponto de vista econômico. Quando se diz que deve 
ser levado em conta os percentuais de impermeabilidade de cada lote urbano, 
sugere-se que os domicílios com menor área impermeável, ao permitirem a recarga 
do aquífero freático, contribuem menos para o problema da drenagem urbana, 
e por esta razão, deveriam também arcar com valores menores. É, entretanto, 
esta mesma característica que revela um importante reflexo ambiental: ainda 
que motivada por critério econômico, este tipo de iniciativa acaba preservando 
a capacidade de recarga do aquífero ou lençol freático. Até pouco tempo isto 
não era uma preocupação do morador de centros urbanos: manter jardins ou 
calçamentos que permitem a drenagem da água para o solo, etc. Já se começa 
a perceber uma mudança de comportamento, mesmo que, insista-se, motivada 
por razões econômicas.

As principais menções à dimensão ambiental na lei geral de saneamento 
básico estão veiculadas no Capítulo VII, sob a rubrica de aspectos técnicos. A partir 
do artigo 43 é dito que a prestação de serviços deve atender a requisitos mínimos 
de qualidade; que o licenciamento de estações de esgotos sanitários e efluentes 
devem considerar etapas de eficiência, a fim de se alcançar progressivamente 
padrões estabelecidos pela legislação ambiental; que podem ser estabelecidos 
procedimentos licenciatórios simplificados em função do porte das unidades; e 
que em situação de escassez ou contaminação de recursos hídricos podem ser 
adotados mecanismos tarifários de contingência.

Outras algumas disposições esparsas sobre meio ambiente são 
encontradas nos artigos que versam sobre a Política Federal de Saneamento 
Básico (artigos 48 e ss), com as regras atinentes à União.

Em apertada síntese: a Lei nº 11.445/07 – de abrangência nacional e 
aplicável, portanto, a todos os entes federados – ao versar sobre as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico, atividade que reflete nas condições de 
suporte da vida e, bem por isso, tem íntima conexão e relação com a proteção 
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ambiental, recebeu do principal marco legal sobre o assunto abordagem 
relativamente sintética em matéria ambiental. Veicula três princípios que parecem 
redundantes, fala que na fixação da tarifa de água deve se levar em consideração 
o consumo supérfluo e o desperdício, e que na fixação do preço para cobrança de 
serviços de drenagem pluvial deve-se levar em conta o índice de impermeabilidade 
do imóvel e tece regras genéricas pertinentes ao licenciamento das estações de 
tratamento de esgotos.

Esta é a primeira análise crítica que deve ser feita: a Lei nº 11.445/07 não é 
voltada, precipuamente, à proteção ambiental, como muitos de nós esperávamos 
ou gostaríamos que fosse, prescrevendo regras veiculadoras de uma abordagem 
efetivamente inovadora em termos ecológicos. A bem da verdade, a intenção 
que parece nortear a concepção e toda estrutura da Lei nº 11.445/07 é muito 
mais mercadológica, de estruturar e definir um marco legal estimulador de 
investimentos, tanto públicos quanto privados, no setor.

Não se está a criticar a Lei nº 11.445/07 por atender a uma demanda 
de mercado, pelo simples fato dos agentes econômicos serem supostamente 
ruins por provocarem alteração no meio ambiente. Que fique clara a premissa 
diametralmente contrária, adotada nesta exposição. Não somos contra o mercado, 
nem contrários às normas legais que atendem suas demandas, notadamente 
aquelas que se mostram indispensáveis à criação de um ambiente de negócios que 
viabilizem investimentos para onde o setor público mostra, em alguns casos, sinais 
de esgotamento ou mesmo incapacidade de aporte de recursos. Pelo contrário, 
a definição de um marco legal que incentiva investimentos neste setor, aliás, é 
essencial, considerando que muitos municípios e estados possuem estrutura 
de saneamento básica defasada ou precária e têm que conviver com restrições 
de investimentos (decorrentes, por exemplo, de limitações orçamentárias) que 
impedem ou dificultam a realização de aportes financeiros necessários.

O que se está a dizer é que a Lei nº 11.445/07 não foi editada para resolver, 
imediatamente, problemas de índole ambiental, ainda que, ao criar e estabilizar 
condições negociais estimuladoras de investimentos e da participação da esfera 
privada, venha a produzir efeitos ecológicos positivos a médio e longo prazo. 
A Lei nº 11.445/07 trata, especialmente, de aspectos contratuais e econômicos 
financeiros das operações relacionadas ao serviço de saneamento básico, 
aspectos estes antes sujeitos a um elevado grau de insegurança jurídica.

Antes do advento da Lei nº 11.445/07, a política de saneamento ambiental 
no Brasil girava em torno do Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, ligado 
ao Banco Nacional de Habitação – BNH. Com o PLANASA o Governo Federal 
incentivou a criação de companhias estatais em cada Estado federativo, para 
implantar as ações necessárias para o abastecimento de água e tratamento de 
esgoto. As ações eram concentradas, no modelo do PLANASA, na Administração 
Pública estadual, com papel bastante reduzido dos municípios. No final da 
década de 80, o PLANASA desmantelou-se com a extinção do Banco Nacional 
de Habitação. Apesar de ter alcançado resultados satisfatórios no que toca à 
distribuição de água (no país ela chega a 82,4% da população), apenas 37,5% do 
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esgoto gerado permaneceu recebendo algum tipo de tratamento346. Depois do 
PLANASA ter sido extinto, permaneceu muito a ser feito. A cobertura da coleta 
e tratamento de esgotos deve ser ampliada, para se alcançar a universalidade. 
Deve-se investir na redução das perdas na distribuição de água. Os vínculos 
jurídicos existentes entre as companhias estaduais e os Municípios, que são 
na grande maioria dos casos os titulares destes serviços, precisavam ou ainda 
precisam ajustar-se à Constituição. São estes os problemas – necessidade de 
se estimular e criar condições para participação privada no setor e de estabilizar 
relações contratuais e econômicas atinentes ao serviço - que a Lei nº 11.445/07 
presta-se a resolver, após quase 20 anos da extinção do PLANASA.

A Lei nº 11.4445/07, por exemplo, aborda a questão, antes omissa, da 
titularidade do serviço (se era do Estado ou dos Municípios). Discrimina quais 
são suas incumbências. Disciplina o modo como eles podem ser prestados 
(diretamente pelo ente ou indiretamente, por delegação). Regula o modo como 
deve ser promovida a delegação (com participação popular, estudos específicos, 
veda utilização de instrumentos de convênio que são precários). Trata da questão 
das tarifas (inclusive subsídios) e as hipóteses de suspensão do serviço pelo 
inadimplemento do usuário. Todas questões nevrálgicas e essenciais para se 
permitir a participação privada (não só das Companhias estaduais) neste tipo de 
empreitada.

O fio condutor, portanto, da Lei nº 11.445/07 é a ideia de que deve ser 
garantida a sustentabilidade econômico-financeira deste tipo de atividade, que 
investimentos devem ser estimulados, que devem ser corrigidos e melhor 
disciplinados os instrumentos jurídicos que norteiam este tipo de prestação de 
serviços, que deve haver uma esfera regulatória e de controle social, entre outras 
nuances.

É por estas razões que defendemos que a intenção primordial da Lei nº 
11.445/07, que institui as diretrizes gerais de saneamento básico no país, é de 
ordem econômica, mercadológica. Isto explica as poucas referências às normas 
de cunho protetivo do ambiente, muito diferente, por exemplo, do que parece 
ser a tônica da lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 
12.305/10).

A questão que se coloca, portanto, em linhas genéricas, é a seguinte: a 
tarefa de proteção ambiental não se realiza, pelo menos em certo grau, à revelia 
e separada dos serviços de saneamento básico. As atividades de saneamento 
básico (e especialmente, a falta ou inadequação delas) refletem e atingem os 
ecossistemas, os recursos naturais, a qualidade e as condições para a vida. É 
fato, entretanto, que a Lei nº 11.445/07 não traz avanços significativos no que 
toca à proteção ambiental. Diante das esparsas disposições atinentes à proteção 
ambiental na Lei nº 11.445/07, a proteção ambiental deve ser deduzida, além 
destas mesmas poucas regras constantes na Lei nº 11.445/07, dos regulamentos 

346  Fonte: ONG Trata Brasi, compilando informações de 2011 do Ministério das Cidades 
(http://www.tratabrasil.org.br/situacao-do-saneamento-no-brasil).
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que instituem normas técnicas e padrões ambientais pertinentes, além das 
normas jurídicas editadas pelos estados e municípios. A articulação deste quadro 
regulatório é o desafio na implantação da política de saneamento em consonância 
à tarefa de proteção ambiental. 

2. A  ARTICULAÇÃO  DAS  NORMAS DE PADRÕES DE QUALIDADE 
AMBIENTAL

É possível identificar pelo menos dois conjuntos de normas de proteção 
ambiental em matéria de saneamento básico. Normas procedimentais e normas 
materiais.

As normas procedimentais são aquelas que definem, por exemplo, 
o iter de controle que as atividades de saneamento devem se submeter: os 
controles prévio (de licenciamento) e sucessivo (apresentação de relatórios 
de monitoramento, processos fiscalizatórios, etc.). Também poderia se inserir 
neste conjunto de normas aquelas atinentes às garantias de participação popular, 
como audiências públicas, etc. Em regra, as normas de procedimento referem-
se ao modo como a atividade administrativa se desenvolve, e bem por isso é 
reconhecida certa margem de autonomia para todos os entes federados disporem 
sobre o assunto, decorrente da sua própria autonomia organizativa. É dentro 
desta prerrogativa que são definidos os estudos devem ser elaborados para o 
licenciamento da atividade, a abrangência dos relatórios de monitoramento ou a 
possibilidade de se apresentar auditorias ambientais, as etapas procedimentais 
de processos fiscalizatórios. Até por conta desta autonomia, os estudos exigidos 
variam entre estados e munícipios, por exemplo.

Não são exatamente as normas de procedimento que nos preocupam, 
neste momento, mas sim as normas materiais de proteção ambiental. São 
aquelas normas, por exemplo, que definem padrões máximos de tolerabilidade 
ambiental, a partir do qual o ordenamento jurídico reputa que o impacto produzido 
passa a ser considerado um dano, um ilícito. Trata-se do limite de suporte do 
ecossistema que o ordenamento jurídico reputa como aceitável. Aqui nos parece 
que a tarefa de proteção exige maior aprofundamento.

O contexto regulatório brasileiro é complexo. Primeiro, porque o 
saneamento compreende um conjunto de quatro tipo de atividades: abastecimento 
de água potável, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de águas 
pluviais. Assim, cada conjunto de atividades é regido por normatização distinta, 
de acordo com sistemática própria, o que já é um elemento complicador.

Por exemplo, toma-se o abastecimento de água potável. O parágrafo único 
do artigo 43 da Lei nº 11.445/07 diz que a União definirá parâmetros mínimos para 
a potabilidade da água. Por meio do Decreto Federal 7.217/10, repetiu-se a regra 
constante no Decreto Federal nº 79.367/77, que delegava a competência para 
definição dos parâmetros de potabilidade ao Ministro da Saúde. Atualmente, os 
padrões de potabilidade de água editados pelo Ministro da Saúde valem para 
todo território nacional (Portaria), por ato próprio (Portaria MS 2.914/11).
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Já em relação à disposição final de efluentes, alguma legislação esparsa 
tratado do assunto. A título ilustrativo, menciona-se a lei (Lei 9.966/00) que 
versa sobre a movimentação de óleo e substancias nocivas e perigosas em 
portos, plataformas e navios. Quanto aos parâmetros de lançamentos, eles 
são concebidos e editados em outra esfera, que não a legal. A Lei nº 6.938/81 
(PNMA) outorga ao CONAMA competência genérica para estabelecer normas, 
critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio 
ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os 
hídricos. No exercício desta competência o CONAMA havia editado a Resolução 
357/05, que além de tratar da classificação dos corpos de água, estabelecia 
condições de lançamento de efluentes. A Resolução CONAMA nº 357/05 foi 
recentemente alterada pela Resolução CONAMA nº 430/11. Ambos diplomas 
devem ser interpretados em conjunto, pois o lançamento não pode, em tese, 
dar-se em desacordo à classificação dos corpos d’água.

Em relação aos resíduos, há um diploma legal geral, a Lei nº 12.305/10, 
que mesmo não veiculando padrões ambientais propriamente ditos, faz a 
classificação dos resíduos, cria mecanismos de controle, instaura proibições 
genéricas, etc. Além da lei, a mesma habilitação legal que a Lei nº 6.938/81 
outorga ao CONAMA para estabelecer padrões ambientais fundamenta a 
competência para a edição da Resolução CONAMA nº  316/02 (funcionamento 
de sistemas de tratamento térmico de resíduos), nº 358/05 (resíduos de serviços 
de saúde) e nº 404/08 (critérios e diretrizes para licenciamento de aterro sanitário 
de pequeno porte), por exemplo.

Já as normas atinentes ao manejo de águas pluviais tendem a ser 
veiculadas no nível local, por ser um assunto de interesse preponderantemente 
local.

O que se quer dizer, com isto, é que cada conjunto de atividades atinentes 
aos serviços de saneamento básico é regido por um arcabouço legal distinto, 
apenas no plano federal. Em alguns casos, há lei que veicula normas para dado 
setor (como no caso dos óleos em portos e navios); noutro, existe lei de caráter 
mais geral (resíduos sólidos). Ainda em outro conjunto de atividades, não há 
norma geral, o que abre hipótese para o exercício de competências plenas pelos 
Estados e Municípios (drenagem). Na maioria dos casos, há uma delegação 
genérica para outras instâncias editar os padrões ambientais aplicáveis. Em suma, 
não se segue um sistema uniforme de produção normativa para as atividades 
que, pela Lei nº 11.445/07, são tratadas em conjunto.

O fato de existirem múltiplas esferas normativas, cada uma atinente a 
um conjunto específico de atividades que são, na Lei nº 11.445/07, tratadas em 
conjunto, pode ser um elemento complicador para a compreensão do regime 
jurídico global dos serviços de saneamento básico. Não é este, entretanto, o 
principal desafio.

A questão primordial que deve ser colocada é como estas normas 
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editadas pela União coexistem com as normas, também legais ou regulamentares, 
editadas pelos Estados e Municípios.

O exemplo dos padrões de lançamento de efluentes pode ser bastante 
elucidativo. A Resolução CONAMA nº 430/11 discrimina os limites máximos 
para lançamento de efluentes em corpo receptores. Alterando a sistemática 
anterior, a Resolução CONAMA nº 430/11  insere uma nova seção que diminui 
os aproximadamente quarenta parâmetros (entre pH, temperatura, óleos e 
graxas, DBO, e materiais orgânicos e inorgânicos) que são exigidos de qualquer 
fonte poluidora, para apenas seis quando o efluente for proveniente de sistema 
de tratamento de esgotos sanitários. Ou seja, altera os padrões ordinários 
de lançamento de efluentes, dispensando uma série deles para atividade de 
tratamento de esgoto sanitário.

Imagine, diante disso, que a normatização estadual discipline de modo 
contrário o assunto, mantendo grande parte daqueles quarenta parâmetros 
antes exigidos (no plano federal) para qualquer tipo de fonte poluidora também 
para as estações de tratamento de esgoto. A pergunta é: qual norma deve 
prevalecer, a Resolução CONAMA ou a norma estadual? A pergunta é de todo 
pertinente e atual, haja vista que muitas normas estaduais, por exemplo, exigem 
limites máximos para nitrogênio ou coliformes fecais inclusive para sistemas de 
tratamento de efluentes, ao passo que a Resolução CONAMA 430/11 deixou de 
fazê-lo para os nestes casos. Para complicar ainda mais a questão: considere que 
a norma estadual é anterior à resolução CONAMA nº 430/11; tem-se, neste caso, 
uma norma posterior, de abrangência nacional, que revogaria ou tornaria sem 
efeito a norma estadual anterior? Considere ainda que o conflito é envolve uma 
lei estadual (é o caso de Santa Catarina, por exemplo, onde os parâmetros de 
lançamento são veiculados no Código Ambiental) e um regulamento, a Resolução 
CONAMA nº 430/11. A norma regulamentar deve prevalecer sobre uma norma 
legal? 

Tratam-se de questões de difícil solução, com argumentos plausíveis 
para diversos lados.

Uma tese plausível seria a aplicação do princípio do nível elevado de 
proteção, ou da máxima proteção ambiental. Apesar de ser uma noção ainda em 
desenvolvimento, uma de suas significações propostas pela Prof. Dra. Alexandra 
Aragão, é de que em caso de conflito entre dois ou mais níveis de proteção, o 
intérprete deve optar pelo mais elevado. A justificativa para esta proposição seria a 
vedação ao retrocesso ecológico347. Então, no exemplo antes mencionado, aplicar-
se-ia a normativa que confere ao ambiente uma proteção mais contundente, isto 
é, aquela que veiculassem regras mais restritivas à atividade controlada.

Primeiro, fica o registro de que não parece ser correto afirmar que o 
nível elevado de proteção seja a forma de garantir a proibição do retrocesso. 
A proibição do retrocesso, na sua origem, não visa impedir ou engessar a 

347  CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MORATO LEITE, José Rubens (org.) Direito 
Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 31 e seguintes.
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dinâmica normativa, inclusive eventual flexibilização de regras vigentes. Antes 
visa assegurar que o núcleo de um direito fundamental não seja suprimido. Se 
a alteração normativa continuar preservando, ainda que em outra intensidade, o 
núcleo do direito fundamental em análise, penso que não há necessariamente 
retrocesso. Isto por si só desconstruiria o argumento em prol da aplicação, em 
qualquer caso de dúvida, do nível mais elevado de proteção ambiental.

Ainda, é de se ponderar, quanto à aplicação do princípio do nível elevado 
de proteção, que a alteração normativa pressupõe a atualização do conteúdo de 
uma dada regra; a edição de novas normas sobre um mesmo assunto pressupõe 
que ela seja mais adequada e atualizada que a anterior. Aplicar uma regra antiga, 
que pode ter sido concebida sem acesso inclusive a informações sobre os efeitos 
de dado parâmetro que hoje são conhecidos, só porque ela é mais restritiva, 
pode implicar em violação às regras da proporcionalidade e da razoabilidade, já 
que é capaz de impor um sacrifício maior a direitos e interesses individuais que 
o necessário à satisfação de um interesse público.

Outrossim, a própria Lei nº 11.445/07 admite que em casos específicos 
possam ser flexibilizados os parâmetros de lançamento previstos na normatização 
de regência, considerando o cenário do ambiente em que se intervém e desde 
que estabelecidas metas progressivas de atendimento aos padrões vigentes. 
Aparentemente a regra foi pensada para situações em que uma região é 
desprovida de sistema de tratamento de efluentes. Por evidente que o quadro 
não se resolve da noite para o dia. Em virtude disso, as entidades de regulação 
e os órgãos de proteção ambiental podem autorizar o lançamento temporário de 
efluentes em desacordo com a normatização de regência, estabelecendo um 
cronograma de metas a serem progressivamente atingidas até se alcançar uma 
situação de normalidade. Esta é uma situação, prática, que afasta a incidência do 
nível elevado de proteção ambiental.

A nosso ver, a solução para a articulação entre as normas federais e as 
estaduais e municipais, na implantação das diretrizes nacionais de saneamento 
básico parte da análise do campo de abrangência de cada norma, a partir da 
Constituição. Isto é, importa revisitar o conceito de norma geral.

A competência para edição de normas legais sobre padrões de qualidade 
ambiental segue a sistemática básica de distribuição de competências prevista 
na Constituição da República; ou seja, União, Estados e Distrito Federal legislam 
concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle 
da poluição. A regulação da matéria pertinente ao saneamento identifica-se 
especialmente com o controle da poluição.

É cediço, no âmbito da competência concorrente, que a União edita normas 
gerais e os estados legislam de maneira suplementar (§§1º e 2º do artigo 24 da 
CF). Por competência suplementar entende-se a conjunção das competências 
supletiva e complementar, isto é, suprir lacunas e detalhar as normas federais348. 

348  CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MORATO LEITE, José Rubens (org.) Direito 
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Aos municípios, por força constitucional, o espaço de inovação normativa é ainda 
mais reduzido, haja vista a necessidade da regulação restringir-se aos assuntos 
de interesse local (incisos I e II do artigo 30 da CF). Então, à União cabe editar as 
normas gerais; ao Estado suprir lacunas e detalhá-las; e aos municípios, também 
suprir lacunas e detalhar as normas federais e estaduais, desde que presente o 
interesse preponderantemente local.

Dito isso, a pergunta que deve ser respondida é a seguinte: os 
regulamentos técnicos, editados pelo Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, 
CONAMA, que são normas infralegais, podem ser caracterizados como normas 
gerais editadas pela União, para efeito de enquadramento na definição da 
competência concorrente?  

A rigor, a competência concorrente não se refere ao regulamento, 
mas sim a produção legislativa. Recorde-se que o caput do artigo 24 fala que 
compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
os assuntos enumerados nos seus incisos. Por legislar deve-se entender a 
atividade de produção de uma norma legal, proveniente do legislativo.

Não obstante, é a própria legislação federal geral que faz a opção de 
fazer remissão a normas técnicas. É o que ocorre no parágrafo único do artigo 43 
da Lei nº 11.445/07 (sobre a norma técnica produzida pelo Ministro da Saúde) e 
no inciso VII do artigo 8o da LPNMA (sobre as normas técnicas produzidas pelo 
CONAMA, em matéria de controle da poluição, em que o lançamento de efluentes 
e resíduos sólidos se insere), por exemplo. A lei define os limites da competência 
regulatória da instância técnica (dizer o que é água potável; apontar limites de 
toxicidade do efluente, etc.) que balizam os limites da atividade regulatória.

Neste caso específico, em que a norma federal é complementada por 
normas técnicas produzidas por esferas dotadas de capacidade legalmente 
atribuída a tanto, entendo que a regra infralegal, que define o parâmetro máximo 
de tolerabilidade, complementa a norma legal que é qualificada como norma geral. 
Elas devem ser interpretadas e percebidas em conjunto, como uma unidade. Os 
regulamentos assumem força de norma geral, porque explicitam o conteúdo de 
uma norma produzida pela União com esta força, válida para todo o território.

Com isso, alcança-se a seguinte conclusão: diante da ausência de 
regulamentação, no plano federal, do parâmetro de tolerabilidade em matéria 
de saneamento ambiental, vigora a competência legislativa plena dos estados e 
municípios. A superveniência de norma federal sobre o assunto assume, como 
regra, o caráter de norma geral e suspende a eficácia das normas estaduais no 
que lhe for contrária, como estatui o §4º do artigo 24 da Constituição.

Os Estados e Municípios, atendendo a uma orientação doutrinária e 
jurisprudencial mais atualizada, podem complementar e reforçar a proteção dos 
parâmetros definidos na normatização federal. Entretanto, essa alteração deve 
ser justificada em critérios técnicos, que fundamentem o motivo pelo qual os 

Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 212.



246 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

padrões ambientais definidos em todo território nacional devem ser distintos 
no plano local ou regional. Ainda, se a normatização federal veio a excluir um 
ou outro parâmetro para dada atividade, não poderia o estado/município vir a 
restituí-lo no âmbito do seu território, já que tal iniciativa seria contrária à norma 
geral. O Estado/município pode complementar e resolver lacunas da legislação 
federal no âmbito da competência concorrente, não ser-lhe contrária.

3. CONCLUSÕES

Em síntese:

(i) A Lei nº 11.445/07, que institui as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, inaugura um arcabouço normativo que se preocupa, principalmente, com 
aspectos contratuais e econômico-financeiros daquelas atividades. Disto se 
deduz a importância dos regulamentos e as normas estaduais/municipais sobre 
saneamento no que toca o tema da proteção ambiental;

(ii) Cada conjunto de atividade de saneamento básico (abastecimento 
água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais) é 
regido, no plano federal, por uma sistemática normativa própria, circunstância 
que dificulta a compreensão da matéria como um todo. O panorama é ainda 
mais sensível quando se percebe que estados e municípios também regulam 
normativamente o assunto nas suas esferas, circunstância que propicia a 
existência de entre normas;

(iii) Diante da existência de normas díspares editadas por entes 
federados distintos, descarta-se o recurso ao princípio do nível elevado de 
proteção ambiental. Propõe-se, em seu lugar, que a normatização técnica federal 
seja percebida como norma geral, a partir do qual desenha-se os limites das 
competências regulatórias estaduais e municipais, nos termos do artigo 24 da 
Constituição da República.
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15. CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA A CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

RICARDO DE BARROS LEONEL
Mestre, Doutor e Livre Docente pela Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo (FADUSP). Professor Associado do Departamento de Direito 

Processual da FADUSP. Promotor de Justiça em São Paulo

INTRODUÇÃO

 A questão do saneamento básico encontra-se inserida, de forma manifesta, 
no contexto dos problemas cujo enfrentamento se revela indispensável a fim 
de se dar efetividade ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, assentado no art. 225 da CF, bem como ao alcance e manutenção de 
nível adequado no que diz respeito à qualidade da vida das pessoas.

Nada obstante, a realidade é que esse tema foi, ao longo da história, 
tratado sem o devido zelo pela sociedade brasileira e pelo Poder Público, e em 
que pese estejamos já a passos firmes traçando nosso caminho pela segunda 
década do terceiro milênio, temos, ainda assim, claro déficit estrutural nesse 
campo.

É interessante observar que a partir de informações divulgadas pela 
Organização Não Governamental “TRATABRASIL”,349 é possível perceber o grande 
déficit ainda presente nesse setor. Segundo a referida entidade, note-se que:

 “(...)Quanto ao atendimento em água potável: quando 
consideradas as áreas urbanas e rurais do País, a distribuição de 
água atinge 82,4% da população;  Quanto ao atendimento em 
coleta de esgotos: chega a 48,1% da população brasileira;Quanto 
ao esgoto gerado, apenas 37,5% recebe algum tipo de 
tratamento;Quanto ao crescimento das ligações: entre 2010 e 
2011, houve um crescimento de 1,4 milhão de ramais de água e 
1,3 milhão na rede de esgotos de esgotos no País, crescimentos 
relevantes quando se trata de ampliação de sistemas complexos 
nas cidades brasileiras;Quanto ao consumo de água por habitante 
no Brasil: foi de 162,6 litros por habitante ao dia, um pequeno 
incremento de 2,3% em 2011 com relação a 2010. A região com 

349  Acessível em http://www.tratabrasil.org.br/situacao-do-saneamento-no-brasil, acesso 
em 13.04.2014. As informações foram obtidas pela referida Organização Não Governamental 
junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico do Ministério das Cidades 
(SNIS), no ano de 2011.

http://www.tratabrasil.org.br/situacao-do-saneamento-no-brasil, acesso em 13.04.2014
http://www.tratabrasil.org.br/situacao-do-saneamento-no-brasil, acesso em 13.04.2014


248 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

menor consumo é a Nordeste, com 120,6 litros por habitante 
por dia; já a região com maior consumo é a região Sudeste, 
com 189,7 litros por habitante por dia;Quanto à perda de água: 
a média de perdas de água na distribuição alcançaram 38,8%, 
mantendo-se no mesmo patamar de 2010;Quanto às receitas 
totais geradas pelos serviços de água e esgotos: alcançaram 
os R$ 76,0 bilhões no ano de 2011;Quanto aos investimentos: 
movimentação financeira de R$ 76,0 bilhões no ano de 2011, 
referente a investimentos que totalizaram R$ 8,4 bi, mais receitas 
operacionais de R$ 35,0 bi e despesas de R$ 32,6 bi;Quanto aos 
postos de trabalho: em 2011 o setor de saneamento gerou 642,9 
mil empregos diretos e indiretos e de efeito renda em todo o 
país. Desses, 198,9 mil nas atividades diretas de prestação dos 
serviços e 444,0 mil gerados pelos investimentos;
Nas 100 maiores cidades do Brasil, municípios tratados no 
Ranking do Saneamento – base SNIS 2011 vivem 78 milhões 
de habitantes, ou seja, 40% da população brasileira; Dos 78 
milhões, em 2011, quase 92% da população tinha acesso à água 
potável, ou seja, mais de 6 milhões de habitantes ainda não 
tinham acesso; Nessas 100 cidades somente 38,5% dos esgotos 
são tratados. Significa que essas cidades lançam o equivalente 
a 3.500 piscinas olímpicas de esgotos por dia na natureza; 
23 das 100 cidades analisadas ofereciam água tratada a 100% de 
sua população;
36 das 100 cidades possuíam índice de coleta de esgoto superior 
a 80% da população e apenas 3 delas atendiam a 100%: Franca, 
Santos e Belo Horizonte; Apenas 10 municípios possuíam 
índice de tratamento de esgoto superior a 80%. Sorocaba, 
Niterói, São José do Rio Preto, Jundiaí, Curitiba, Limeira, Ribeirão 
Preto, Londrina, Maringá e Petrópolis; Dos 100 municípios 
analisados, 53 investiram menos de 20% do que arrecadam na 
melhoria ou ampliação do sistema; A média de perdas de água 
para os 100 municípios foi de 40,22%, pior, portanto que a média 
nacional que foi de 38% em 2011.(...)”

É absolutamente notória a dimensão da importância no saneamento básico 
seja relativamente ao meio ambiente, seja no que diz respeito ao desenvolvimento 
humano. Em termos diretos, não assegurar condições minimamente adequadas 
de vida, nesse campo, é desrespeitar, antes de tudo, a dignidade da pessoa 
humana, assegurada, ao menos hipoteticamente, no art. 1º, III da CF.

Não bastasse isso, merece lembrança o fato de que a precariedade 
das condições de saneamento básico afeta de forma negativa, diretamente, a 
saúde pública, e indiretamente a possibilidade de adequada formação dos jovens 
de hoje, adultos do amanhã, bem como, evidentemente, a própria economia 
nacional, pelas perdas diretas ou indiretamente provocadas.

Essa rápida reflexão sinaliza para a importância do tema abordado.

Nossa abordagem, nessa oportunidade, estará adstrita, objetivamente, 
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aos seguintes tópicos: (a) delimitação do conceito legal de saneamento básico; (b) 
quadro normativo anterior; (c) quadro normativo contemporâneo; (d) a discussão a 
respeito da competência para a concessão de saneamento básico; (e) o problema 
da concorrência para a concessão de saneamento básico; (d) conclusões.

1. DELIMITAÇÃO DO CONCEITO LEGAL DE SANEAMENTO BÁSICO

 A Constituição prevê a competência privativa da União para “instituir 
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico” 
(art. 21, XX da CF), bem como a competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios para “promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX da CF).

No exercício da competência prevista no art. 21, XX da CF, o legislador 
federal editou a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que “Estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico”.  

Segundo o art. 3º desse diploma, considera-se saneamento básico 
o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de (a) 
abastecimento de água potável, (b) esgotamento sanitário; (c) limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos; (d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Ao incluir esses quatro diferentes campos de atuação no conceito de 
saneamento básico (abastecimento de água, esgotos, limpeza urbana e resíduos 
sólidos e águas pluviais urbanas) o legislador firmou importante marco regulatório 
destinado ao aprimoramento das condições de vidas nas cidades, mormente 
quando se tem presente que a Lei nº 11.445, de 2007, estabelece um conjunto de 
diretrizes e parâmetros que, se efetivamente colocados em prática, promoverão 
a inserção do Brasil, nessa área, entre os países de primeiro mundo, assegurando 
aos seus cidadãos verdadeira qualidade de vida digna.

Entretanto, a complexidade e diversidade de parâmetros concretos de 
atuação em cada uma dessas áreas, bem como a dificuldade de implementação 
das diretrizes previstas na lei, são notórios, e impõem ainda hoje uma grande 
distância entre a intenção do legislador e a realidade.

Não se pode negar, entretanto, que a fixação desse marco regulatório 
tenha sido um importante avanço nesse setor.

2. QUADRO NORMATIVO ANTERIOR 

Além da Lei nº 11.445 de 2007, aplica-se ao tema a Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, que “Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá 
outras providências”, regulando, de forma genérica, o instituto da concessão de 
serviço público.

Antes da edição da Lei nº 8.987, de 1995, delineava-se quadro de incerteza 
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jurídica e ausência de adequada regulação, que levava o poder público, na prática, 
a firmar acordos ou contratos de concessão do serviço de saneamento sem a 
adoção de parâmetros normativos claros, sem transparência, e sem que fossem 
assegurados não apenas o interesse público (relativamente aos recursos públicos 
empregados e ao adequado uso e gerenciamento dês recursos naturais), mas 
também proteção mínima aos usuários dos serviços públicos concedidos.

2. QUADRO NORMATIVO CONTEMPORÂNEO

 A partir da edição da Lei das Concessões (Lei nº 8.987, de 1995) foi 
disciplinado de forma clara e estruturada o regime das concessões de serviço 
público, vedando-se expressamente a prática até então corriqueira, de realização 
de concessões sem licitação (art. 14). Além disso, foram estabelecidos padrões 
mínimos de adequação do serviço prestado (art. 6º), direitos e obrigações 
dos usuários (art. 7º), regras de política tarifária (art. 9º a 13), regras relativas à 
responsabilidade civil da concessionária (art. 25), a possibilidade de intervenção 
do poder público no serviço concedido (art. 32 e ss.), entre outros.

É importante destacar que, por força da Lei nº 8.987, de 1995, determinou 
no art. 42, § 2º, que “as concessões em caráter precário, as que estiverem com 
prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive 
por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário 
à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das 
licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo 
esse que não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses”, estabelecendo o § 3º 
do mesmo artigo 42 previu ainda que “as concessões a que se refere o § 2o 
deste artigo, inclusive as que não possuam instrumento que as formalize ou 
que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão validade máxima até o dia 
31 de dezembro de 2010”, desde que preenchidas condições especificamente 
previstas no referido dispositivo.

Ademais, o art. 43 da Lei nº 8.987, de 1995, determinou, expressamente, 
a extinção de todas as concessões de serviço público outorgadas sem licitação 
na vigência da Constituição de 1988, prevendo ainda o parágrafo único desse 
dispositivo a extinção das concessões anteriores à Constituição que “não tenham 
sido iniciados ou que se encontrem paralisados quando da entrada em vigor 
desta Lei”.

 Esse novo panorama normativo levou a prestação de serviços públicos 
concedidos, particularmente, no que diz respeito à nossa preocupação nesta 
oportunidade, a um patamar diferenciado, afastando-se do casuísmo e, com a 
devida vênia, “patrimonialismo”, que imperavam anteriormente.

 Com a edição da Lei nº 11.445, de 2007, o legislador deu mais um largo 
passo adiante, passando a disciplinar de modo direto a prestação dos serviços 
de saneamento básico, complementando a legislação anterior relativamente à 
concessão, bem como cuidando de outras questões associadas às especificidades 
desse tema.
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 O avanço, no patamar normativo, associado à Lei nº 11.445, de 2007, é 
mais que manifesto.

Assegurou ela conjunto de princípios fundamentais a serem observados 
(art. 2º), entre eles a universalização do acesso, a integralidade dos serviços, 
a necessidade de respeito ao meio ambiente na prestação dos serviços de 
saneamento, a transparência, a possibilidade de controle social, segurança, 
qualidade e regularidade dos serviços.

Além disso, além de reiterar a exigência de licitação e contrato, vedou a lei a 
prestação dos serviços a título precário, ou mesmo mediante convênio, termo de 
parceria ou instrumento afim, salvo se prestado por entidade integrante do poder 
público titular do serviço (art. 10), fixando, ainda, parâmetros para delimitação de 
aspectos técnicos relacionados à qualidade dos serviços prestados (art. 43 e ss.), 
bem como objetivos da política federal de saneamento básico (art. 49).

3. DISCUSSÃO A RESPEITO DA COMPETÊNCIA PARA O SANEAMENTO 
BÁSICO

Nesse ponto, embora não haja disciplina expressa na lei, é possível dela 
extrair que a competência para a prestação dos serviços de saneamento básico 
- sua titularidade - é dos Municípios.

A questão foi objeto de análise do STF quando do julgamento da ADI 
1842/RJ, relator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 06.03.2013, ocasião em 
que foi reconhecido que a titularidade do serviço de saneamento básico, e 
consequentemente dos poderes a ele relativos, é dos Municípios, mas que, uma 
vez configurada a existência de região metropolitana, esses serviços devem ser 
realizados de forma integrada, com a participação do Estado, dos Municípios 
envolvidos, e da entidade criada para gerir a atividade daquela região, em razão 
dos interesses comuns ali existentes. Averbou-se ainda que essa integração 
pode ser voluntária ou mesmo compulsória, e que isso não elimina a autonomia 
dos municípios envolvidos.

A propósito das aglomerações urbanas e do saneamento básico constou 
expressamente da ementa do julgado o que segue:

“(...)O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência 
comum à União, aos estados e aos municípios para promover a 
melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a 
competência municipal do poder concedente do serviço público de 
saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, 
além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, 
adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução 
e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os 
limites territoriais de um município, indicam a existência de 
interesse comum do serviço de saneamento básico. A função 
pública do saneamento básico frequentemente extrapola o 
interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no 
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caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da 
Constituição Federal.Para o adequado atendimento do interesse 
comum, a integração municipal do serviço de saneamento 
básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão 
associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios 
públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 
e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, 
nos termos em que prevista na lei complementar estadual 
que institui as aglomerações urbanas.A instituição de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode 
vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo 
de executar e planejar a função pública do saneamento básico, 
seja para atender adequadamente às exigências de higiene e 
saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica 
aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter 
compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia 
municipal.(...)”

5. O PROBLEMA DA CONCORRÊNCIA PARA O SANEAMENTO BÁSICO

  Fundamental recordar que, na sistemática atualmente vigente, é 
indispensável a realização de licitação, na modalidade de concorrência pública, 
para a concessão dos serviços de saneamento básico (art. 4º da Lei nº 8.987/95), 
excepcionando a lei tal exigência exclusivamente no caso em que se trate 
de concessão para contratação de consórcio público do qual o próprio poder 
concedente faça parte (art. 2º, III da Lei nº 11.107/2005).

CONCLUSÕES

 Não há como negar que o quadro normativo atual reflete inúmeros 
avanços em torno da questão do saneamento básico, vislumbrando-se disciplina 
que prestigia o planejamento, a qualidade do serviço prestado, os direitos dos 
usuários, o respeito ao meio ambiente e a visão integrada dos problemas e dos 
atores envolvidos nesse processo.

Será necessário, entretanto, que ainda nesse primeiro quartel de 
século do terceiro milênio, a intenção do legislador se transforme em realidade, 
especialmente no que diz respeito à universalização, integralidade e qualidade 
dos serviços prestados, bem como a preservação do meio ambiente.
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16. PERSPECTIVAS PARA AS MICROALGAS: ENERGIA, 
SANEAMENTO E ALÉM

SÔNIA MARIA FLORES GIANESELLA
Professora Associada do Instituto Oceanográfico da USP e do Instituto de 

Energia e Ambiente da USP.

A produção de biocombustíveis a partir de microalgas tem despertado 
interesse de governos, empresas e pesquisadores nos anos recentes. Esse 
interesse se desenvolveu dentro de uma perspectiva de que o domínio de fontes 
alternativas de energia, principalmente renováveis, é altamente estratégico, 
visando segurança energética, portanto, segurança econômica e segurança 
nacional. Atualmente os combustíveis fósseis representam 80% da energia 
primária total utilizada mundialmente, dos quais 58% são consumidos pelo setor 
dos transportes.350 As fontes de origem fóssil são finitas, o seu uso libera Gases 
de Efeito de Estufa (GEE), o que leva a diversos efeitos ambientais negativos, 
como a mudança climática, recuo dos glaciares, aumento do nível dos oceanos e 
perda de biodiversidade 351. Deste modo, o aumento da poluição pelas emissões 
provenientes de sistemas de produção de energia, as limitações nas reservas 
de combustíveis fósseis e a dependência energética de zonas politicamente 
instáveis, são fatores que exercem uma força no sentido da investigação e 
do desenvolvimento de novas fontes alternativas renováveis de energia, e de 
tecnologias de conversão eficientes e de baixo custo, a fim de se criar um modelo 
de desenvolvimento sustentável 352. 

Os biocombustíveis despontaram como uma fonte de energia limpa, 
num quadro de mudanças globais em que a redução de gases de efeito estufa 
passou a ser meta voluntária dos governos mundiais353. A União Europeia, 
por exemplo, se impôs uma meta de biocombustíveis para 2020 de 10% das 
energias renováveis nos transportes. Em função disso, grandes investimentos 
foram realizados e, entre 2008 e 2011 abriram-se 300 mil empregos na Europa 

350 Escobar, J.C., Lora, E.S., Venturini, O.J., Yáñez, E.E., Castillo, E.F., Almazan, O. 2009. 
Biofuels: Environment, technology and food security. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, 13:1275-1287.
351 Akpan, U.F., Akpan, G.E. 2012. The Contribution of Energy Consumption to Climate 
Change: A Feasible Policy Direction. International Journal of Energy Economics and Policy, 
2(1):21-33.
352 Stephenson, A.L., Dennis J.S., Scott, S.A. 2008. Improving the sustainability of the 
production of biodiesel from oilseed rape in the UK. Process Safety and Environment Protection, 
86:427-440.
353 United Nations, 1998. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Conventio on 
Climate  Change. 20p. Disponível em http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
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voltados à produção de biocombustíveis.

Os biocombustíveis podem ser definidos como primários e secundários. 
Os primários são a biomassa natural e não transformada, como madeiras 
e pellets, os quais servem de combustível direto, isto é, para combustão e 
produção de energia térmica e elétrica. Os combustíveis secundários são aqueles 
transformados, a partir dos primários, e convertidos em sólidos, como carvão 
vegetal, líquidos, como o bioetanol e o biodiesel, e gasosos, como o biogás e o 
biohidrogênio. Estes podem ser utilizados quer no setor dos transportes, como 
em processos industriais que requeiram energia térmica elevada 354.

Três tipos diferentes de biocombustíveis secundários atualmente 
desempenham um papel importante em nível global, todos pertencentes à 
chamada primeira geração de combustíveis: etanol, éster metílico de ácidos 
graxos (FAME ou biodiesel) e óleo vegetal puro (PPO). A maior parte da produção 
mundial de biocombustíveis é o etanol, que é produzido principalmente nos EUA 
e no Brasil a partir de milho ou cana de açúcar. Na Europa, batata, trigo e açúcar 
de beterraba representam a matéria-prima para o etanol comum. No entanto, o 
etanol tem apenas um papel menor na produção europeia de biocombustíveis, 
com a grande parte proveniente de biodiesel 355. 

Cerca de 70% de biodiesel da Europa é produzido a partir de óleo de 
colza, seguida pelo óleo de soja (17%), e o restante a partir de girassol e óleo de 
palma356. Os de segunda geração são representados principalmente por etanol e 
metanol produzidos a partir de biomassa vegetal, que são energeticamente mais 
eficientes e mais flexíveis em relação à matéria prima.

A viabilidade de produção de combustíveis de primeira geração 
é questionável, pois a elevada expansão mundial de produção de grãos, 
açúcares e oleaginosas convencionais entrou em conflito com o uso de terras 
férteis, aumentou o custo de culturas e bens alimentares, contribuindo para a 
escassez de água e destruição de áreas florestais357. O Instituto para Política 
Ambiental Europeia358 apresentou um quadro sombrio em relação à questão dos 
biocombustíveis, deixando preocupados os produtores de biodiesel europeus, 
principalmente na Alemanha e França: a meta adotada pela União Europeia 

354 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 2008. The State of Food 
and Agriculture 2008. Biofuels: prospects, risks and opportunities. FAO, Rome, Italy
355 Havlíck, P.; Schneider, U.A.; Schmid, E.; Böttcher, H.; Fritz, S.; Skalský, R.; Aoki, K.; De Cara, 
S.; Kindermann, G.; Kraxner, F.; Leduc, S.; McCallum, I.; Mosnier, A.; Sauer, T.; Obersteiner, M. 2011. 
Global land-use implications of first and second generation biofuel targets. IEEP. Energy Policy, v39 
n10 (2011): 5690-5702.  Disponível em: http://ifpri.worldcat.org/search?qt=affiliate&ai=wclocal_if
pri&q=ILUC++biofuels+2011&scope=1&oldscope=.
356 USDA FAS, 2008. EU-25 Biofuels. Annual 2008. GAIN Report. USDA Foreign Agricultural 
Service, p. 27.Disponível em: /http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200806/146294845.pdfS.
357 Patil, V., Tran, K.-Q., Giselrød, H.R. 2008. Towards Sustainable Production of Biofuels from 
Microalgae. International Journal of Molecular Sciences, 9(7):1188-1195.
358 Kretchmer, B. 2011 The land use implications of EU bioenergy policy: going beyond iLUC.. 
IEEP, 13p. disponível em http://www.ieep.eu/assets/750/Policy_briefing_ILUC_21_01_2011_
FINAL.pdf
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implica na exploração de 70 mil km2 de terras suplementares, que acarretaria 
na emissão de 27 a 56 milhões de tons CO2. Portanto, os biocombustíveis 
gerariam 81 a 176% a mais de gás efeito estufa que os combustíveis fósseis 
tradicionais. Essa questão se reveste da maior importância, uma vez que até 
então os biocombustíveis estavam sendo encarados como aliados na redução do 
CO2 atmosférico em função da substituição de combustíveis fósseis. 

O relatório considera um parâmetro ignorado até então, a função 
indireta da mudança da alocação do solo: as terras agriculturáveis destinadas à 
produção de alimentos na Europa seriam substituídas pelos cultivos destinados 
a biocombustíveis e provocariam migração dos cultivos destinados à produção 
de alimentos para regiões tropicais, destruindo em massa florestas tropicais, em 
área equivalente, que emitiriam enormes volumes de CO2. 

O Relatório Food Policy Research9 americano apresentou resultados 
concordantes, mostrando que biocombustíveis de primeira geração como 
girassol, colza, soja e palma são mais prejudiciais ao ambiente que os fósseis, 
em função deste parâmetro ainda não considerado até então. A União Europeia 
realizou estudos independentes e mais detalhados que os dois citados acima, 
reconhecendo que o biodiesel originário desses vegetais é mais prejudicial ao 
ambiente do que os fósseis. A conversão de solos florestais de elevado valor 
econômico e ambiental, e outros tipos de habitats críticos para produção de 
monoculturas oleaginosas extensivas, não é sustentável em médio e em longo 
prazo359, pois coloca em risco permanente a biodiversidade relativa, devido ao 
abate de florestas e à utilização indevida de áreas ecologicamente importantes. 
Por outro lado, o bioetanol de segunda geração, proveniente do trigo, beterraba 
e cana de açúcar, apresentou resultados mais favoráveis que os combustíveis 
fósseis. Mesmo esses resultados variam bastante, na realidade, conforme a 
região de produção. De acordo com aqueles autores, por exemplo, no Brasil são 
necessários 70 l de água para a produção de 1 l de etanol de cana de açúcar, 
enquanto que na Índia são necessários 3200 l para o mesmo litro de etanol. 
Assim, os autores recomendam uma ação política mais focada diretamente 
nos efeitos positivos e negativos ambientais e sociais ligados à produção de 
biocombustíveis do que na produção do biocombustível propriamente. 

Essas limitações levaram à procura de biomassa residual para produção 
de biocombustíveis, levando aos biocombustíveis de segunda geração, os quais 
são representados fundamentalmente por resíduos lignocelulósicos de biomassa 
de culturas alimentares ou não comestíveis. Como exemplo, os combustíveis 
que podem ser produzidos são o bioetanol e o butanol por hidrólise enzimática, e 
o biometano por digestão anaeróbica. As principais vantagens relativamente aos 
de primeira geração são a ausência de competição direta por terras de cultivo e 
conversão energética a partir de matéria vegetal residual, aumentando a eficiência 

359  Von Braun, J. 2008. High Food Prices: The Proposed Policy Actions. International Food 
Policy Research Institute (IFPRI), Keynote Address to the ECOSOC Special Meeting -The Global 
Food Crisis, United Nations Headquarters, May 20, 4p., Disponível em: http://www.ifpri.org/sites/
default/files/publications/20080520jvbecosoc.pdf
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no uso de terra 360. No entanto, a produção de combustíveis a partir de biomassa 
lignocelulósica residual não tem potencial para substituir as necessidades 
mundiais de produção de biocombustíveis de primeira geração361. 

Dessa situação surgiu a necessidade de encontrar novos tipos de 
culturas, com elevada produtividade e com capacidade para competir com as 
culturas tradicionais.

A geração mais recente de biocombustíveis, a terceira geração, inclui 
a produção de biomassa microbiana e microalgal. Como exemplo tem-se a 
produção de bioetanol e biodiesel a partir de microalgas e o biohidrogênio a partir 
de algas verdes e biomassa microbiana. Com base em projeções e tecnologias 
atuais estas culturas são consideradas como uma fonte de energia alternativa 
viável, desprovida das principais desvantagens associadas aos combustíveis de 
primeira e segunda geração. 

As microalgas constituem uma alternativa promissora e sustentável às 
culturas oleaginosas convencionais usadas como matéria-prima na produção 
de biodiesel, uma vez que, além de não competirem com estas na utilização 
de solos férteis, apresentam níveis de produtividade lipídica muito superior 362, 
acompanhados por níveis muito interessantes de hidratos de carbono e outros 
produtos de valor comercial elevado, como pigmentos, antioxidantes, β-carotenos 
e vitaminas363. Estes produtos são utilizados em diferentes setores industriais, 
como o farmacêutico, cosmético, nutracêutico e aquicultura.

Com relação à microalgas, portanto, pode-se afirmar que, no momento, 
estamos numa fase de mudança de paradigma de mercado, uma vez que há 
diversas necessidades emergentes que podem ser supridas com este novo 
produto: as microalgas. 

A proposta deste trabalho é apresentar as perspectivas de mercado do 
uso dos cultivos de microalgas para fins energéticos, mas lembrando que seu 
uso não se restringe, em absoluto, ao uso energético. Ao contrário, as microalgas 
apresentam um potencial muito atraente em inúmeros setores, dentro de um 
conceito de biorrefinaria, isto é, de um sistema que alia processos biológicos, 
térmicos e químicos e aproveita as sinergias existentes entre as distintas 
tecnologias, dando como resultado um leque completo de produtos. Não se 
pode deixar de mencionar, inclusive as perspectivas interessantes no setor de 

360 Naik, S.N., Goud, V.V., Rout, P.K., Dalai, A.K. 2010. Production of first and second generation 
biofuels: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14:578-597.
361 Brennan L., Owende, P. 2009. Biofuels from microalgae - A review of technologies for 
production, processing, and extractions of biofuels and co-products. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, doi:10.1016/j.rser.2009.10.009.
362 Mata, T.M., Martins, A.A., Sikdar, S.K., Costa, C.A.V. 2011. Sustainability considerations of 
biodiesel based on supply chain analysis. Clean Technologies and Environmental Policy, 13:655-
671.
363 Herrero, M., Cifuentes, A., Ibañez, E. 2006. Sub- and supercritical fluid extraction 
of functional ingredients from different natural sources: plants, food-by-products, algae and 
microalgae, a review. Food Chemistry, 98:136-148.
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saneamento, além de outras indústrias, como fertilizantes e rações. Além disso, 
pretende-se enfatizar a importância dos fatores regulatórios no processo de 
viabilização desta nova produção agrícola que deverá estar se firmando em curto 
prazo.  

De acordo com Vieira364, como um resultado do conhecimento acumulado, 
neste momento já há uma “massa crítica” que faz com que seja possível ter essa 
nova produção agrícola em uma transição da pesquisa para a escala comercial. 
Para afirmar isso, este autor baseia-se em monitoramentos em detalhe do setor 
de microalgas desde 1989 do conhecimento acumulado, de fatores regulatórios 
e de oportunidades de mercado.

Para examinarmos a perspectiva das microalgas no mercado de energia, 
temos que examinar tendências. Devemos considerar que tendências resultam 
de necessidades presentes e emergentes somadas à evolução de realizações 
acumuladas e, para entender o que falta para a produção de energia de microalgas 
se tornar relevante, é preciso conhecer a evolução histórica do tema, avaliar o 
conhecimento e experiências atuais e combiná-las com as necessidades futuras, 
que podem ser supridas com produtos e tecnologias de microalgas.  

Em primeiro lugar, portanto, não podemos deixar de considerar que 
o homem vem tentando realizar a domesticação e seleção de plantas desde 
o neolítico, há cerca de 12.000 anos365. Entretanto, com o desenvolvimento 
intensivo da engenharia genética nas últimas décadas, a agricultura tem tomado 
novas configurações. Nesse sentido, o cultivo de microalgas está apenas se 
iniciando, uma vez que, como organismos invisíveis a olho nu, descobertos 
apenas a cerca de 300 anos, seu cultivo não teve, evidentemente, a mesma 
evolução do restante da agricultura. Entretanto, por estar evoluindo atualmente, 
num contexto altamente tecnológico, as etapas de sua evolução certamente 
serão incomparavelmente mais rápidas do que as da agricultura. 

As microalgas são organismos unicelulares que estão presentes em todos 
os ecossistemas terrestres, representam uma grande variedade de gêneros que 
habitam num intervalo amplo de condições ambientais. Apresentam, como os 
vegetais terrestres, clorofilas como grupo principal de pigmentos fotossintéticos. 
Em condições naturais, são organismos preferencialmente autotróficos e 
assimilam o dióxido de carbono, carbonatos solúveis (HCO3- e CO32-) e nutrientes 
dos habitats aquáticos, como o nitrogênio, fósforo e potássio.

 Pode-se dizer que o interesse governamental sobre as microalgas 
aconteceu após a crise de petróleo, na década de 1970. Por exemplo, nos 
Estados Unidos, a administração Carter, através do Departamento de Energia, 
iniciou o financiamento do Programa de Espécies Aquáticas, por meio do qual, 

364  Vieira, V.V. 2014 Microalgae for Fuels and Beyond: the leading trends in 2013. Applyed 
Phycology Newsletter, 2:6-17 Disponível em: http://www.appliedphycologysoc.org/newsletter/
ISAP_Newsletter_March_2014.pdf
365  Mazoyer, M. & Roudart, L. 2010 História das Agriculturas no mundo. Do neolítico à crise 
contemporânea. Ed. Unesp, São Paulo, p 70, 569p.
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durante 20 anos, de 1978 a 1996, foram isoladas cerca de 3.000 espécies de 
algas para exame de potencial energético. Vieira15 menciona que, nos últimos 
10 anos, o conhecimento acumulado apresentou um crescimento exponencial, 
tanto no número de pessoas ou grupos de pesquisa atuando sobre o assunto (de 
menos de 300 para mais de 5000) como de start-up companies (de menos de 
100 para mais de 1000). 

O interesse nas microalgas para produção de energia decorre do fato 
de que os cultivos de microalgas apresentam inúmeras vantagens em relação 
aos cultivos de oleaginosas terrestres para produção de biocombustíveis, dentre 
os quais, citamos algumas mais relevantes: não competem pelo uso de terras 
agriculturáveis, pois podem ser cultivada em regiões desérticas ou terras de baixo 
valor econômico, portanto não representam risco para a segurança alimentar ou 
de gerar emissões de gases de efeito estufa devido à mudança indireta de uso da 
terra (iLUC); não competem com água doce, uma vez podem utilizar água salgada 
ou salobra (incluindo fontes subterrâneas); na água doce, podem se utilizar de 
efluentes de esgotos ou de resíduos industriais, promovendo sensível melhoria da 
qualidade da água; nesse sentido, os cultivos apresentam grande adaptabilidade 
às condições ambientais; podem ser acoplados a sistemas fixos de emissão 
de efluentes de CO2 aumentando a eficiência de conversão energética; podem 
ser cultivados em sistemas heterotróficos, auxiliando na redução da poluição 
orgânica.

Entretanto, além das vantagens citadas para produção de energia, as 
microalgas apresentam um potencial extraordinário para outros usos, tais 
como alimentação, medicamentos, cosméticos, ração animal, etc. Isto decorre 
principalmente da grande diversidade de origens filogenéticas deste grupo de 
organismos, o que gera a existência de vias metabólicas distintas e leva a uma 
possibilidade incalculável para produção de novas substâncias de alto valor 
agregado, tais como antivirais, anticancerígenos, antioxidantes, cosméticos, 
fluidos industriais, óleos lubrificantes finos, detergentes, sabões, óleo para refino 
etc.. A qualidade da composição das microalgas também permite a obtenção 
de aditivos alimentares, rações animais para aquicultura ou criações terrestres. 
Como exemplo no Brasil, a Solazyme, em joint venture com a Bunge, transforma 
açúcar em óleos vegetais de alto valor agregado, em sistema heterotrófico (sem 
luz) de cultivo. 

Outro setor promissor, principalmente diante da escassez de água 
para abastecimento, é o uso das microalgas como tratamento de efluentes, 
associado à produção de energia, o que torna o sistema autossustentável e, 
consequentemente, mais barato e viável. Inúmeras empresas estão voltadas 
para essa estratégia, atualmente, e já existem diversos sistemas pilotos em 
implantação ou já implantados, como é o caso do projeto da Aqualia (All-Gas 
Project) em Chiclana, Espanha366, o maior dessa natureza.

366  http://www.iagua.es/noticias/aqualia/13/08/11/el-proyecto-all-gas-obtiene-las-primeras-
cosechas-de-algas-destinadas-bioenergia-34489
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Em sistemas desse tipo, os processos com microalgas são mais baratos 
e mais sustentáveis do que outras tecnologias de ponta, promovendo a remoção 
e recuperação simultânea de nitrogênio e fósforo, seja através de processos 
livres de química para recuperação de biomassa, como biofloculação. Tais 
processos podem ser instalados em sistemas de tratamento de água municipais, 
industriais ou agrícolas. Em regiões tropicais, com insolação ao longo de todo o 
ano, tais sistemas tendem a ser ainda mais eficientes. O tratamento de águas 
residuais, como comumente praticado em tanques de concreto, equipados com 
aeradores e bombas, apresenta alto custo energético. Apesar dos benefícios na 
qualidade da água, os impactos referentes a gases estufa do tratamento têm sido 
questionados recentemente. Em termos de custo, o tratamento do esgoto com 
altos padrões de uma cidade de 50.000 pessoas exige US $ 40 - $ 60 milhões para 
construção e $ 3 - $ 6 milhões por ano para a operação. Sistemas com microalgas 
proporcionam uma economia de 60% -75% dos custos totais (capital+ operação 
e manutenção) em comparação com a tecnologia convencional mais popular 
(lodo ativado). Esta economia pode ser bastante atraente em locais com terra 
plana suficiente disponível, (cerca de 12 ha/10mil habitantes)367.

Todas estas vantagens representam um valor considerável, o que tem 
justificado os inúmeros investimentos que têm sido realizados em pesquisa e 
projetos piloto. Entretanto, ao contrário da agricultura, que já é extremamente 
eficiente, mas que tem sido desenvolvida pelo homem a milhares de anos, os 
cultivos de microalgas apresentam ainda inúmeros desafios a serem superados.

Estes desafios envolvem principalmente aspectos relativos à seleção de 
cepas, melhoramento genético, recuperação de biomassa, etc., que estão sendo 
intensivamente estudados e para os quais várias alternativas tecnológicas vêm 
surgindo.

A ideia dos combustíveis a partir de microalgas tem sido impulsionada 
recentemente por questões políticas e fatores regulatórios e desenvolvida 
através de ciência e tecnologia que crescem nesse contexto. Se, por um lado, a 
ciência e a tecnologia atuais permitem um impulso grande no desenvolvimento 
do conhecimento, por outro lado, um dos problemas com os quais se depara 
o pesquisador ou empresário que atua na área, é a questão da restrição do 
conhecimento por proteção de patentes. Em função do potencial de produção de 
produtos de alto valor agregado, cada empresa que realiza investimentos, restringe 
a divulgação de resultados obtidos, tornando mais lento o desenvolvimento do 
conhecimento comum. Neste sentido, são essenciais as estratégias regulatórias. 

Assim, pode-se ressaltar o Energy Policy Act dos EUA de 1992, 
que direcionou uma demanda por mais estudos e também deu algumas 
orientações para programas federais no sentido de incentivar a implantação de 
biocombustíveis. Podemos citar, como exemplo de ações inteligentes, o consórcio 
entre universidades, institutos governamentais e empresas, orquestrado pelos 
Programas de Biomassa do DOE americano. Nesse contexto, visando a obtenção 

367  http://www.microbioengineering.com/
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de produtos definidos, são investidos recursos nas universidades e centros de 
pesquisa, mas de forma orientada e supervisionada, com avaliações de resultados 
dos investimentos setorizados, isto é, grupos definidos de universidades e 
empresas são responsáveis por distintas etapas do processo para que tenham 
domínio naquela etapa e não sejam dispersados recursos e esforços. As patentes 
ficam com o grupo, que domina o setor estudado do processo. Atualmente, além 
de recursos governamentais, as universidades recebem recursos significativos 
de inúmeras empresas interessadas, do setor ou de investidores, e os EUA são 
um dos países mais avançados na produção de produtos algais, demonstrando 
que a união de planejamento, competência técnica e recursos, leva a resultados 
crescentes. 

Vieira15 cita outros exemplos: na Europa, uma proposta para desenvolver 
uma Diretiva Biocombustíveis UE-15, foi lançada em 2001. O pico dos preços do 
petróleo, em 2008, impulsionou um novo interesse em algas para abastecer o 
mundo e programas de pesquisa foram iniciados para investigar os diferentes 
processos necessários para produzir combustível de algas. Em dezembro de 2008, 
a União Europeia fechou um acordo para satisfazer 10% das suas necessidades 
de combustível transporte de fontes renováveis, incluindo os biocombustíveis, 
hidrogênio e eletricidade verde, como parte das negociações sobre energia e 
o pacote climático. Em Julho de 2011, foi oficialmente aprovado na Sociedade 
Americana de Testes de Materiais o uso de biocombustíveis derivados de algas e 
outras formas sustentáveis em aeronaves comerciais e militares (bioquerosene). 
A Diretiva Europeia 2009/28 da Comissão Europeia decidiu incluir a biomassa de 
algas em primeiro lugar da lista de substâncias que contarão quatro vezes seu 
conteúdo energético para o objetivo global de 10% da EU, para combustíveis 
renováveis nos transportes. Além disso, o Emissions Trading System (ETS) da UE, 
o mais amplo sistema multi-paises e multi-setorial de comércio de emissões de 
gases de efeito estufa no mundo, tem a intenção de apoiar a UE no cumprimento 
de sua meta de redução de emissões de 20% até 2020. O ETS abrange 11.000 
instalações industriais de uso intensivo de energia em toda a Europa, tais como 
centrais eléctricas, refinarias, fábricas de grande porte e foi expandido para a 
indústria da aviação em 1 de janeiro de 2012.

Nesse sentido, o Brasil ainda engatinha em relação aos marcos 
regulatórios ou aos incentivos intersetoriais coordenados para desenvolvimento 
de pesquisas com microalgas. 

Com relação às demandas de mercado, Vieira15 também enfatiza que 
há uma necessidade atual para alternativas de ácidos graxos (AGP) de alto valor 
agregado, como ômega-3 poliinsaturados, para começar a substituir óleos de 
peixe e farinha de peixe. Desde 2005, aproximadamente, as rações de aquicultura 
continuam com forte crescimento anual de cerca de 7%, mas os volumes de 
farinha de peixe utilizados na aquicultura mantiveram-se estáveis em torno de 
3,2 milhões de toneladas e os de óleo de peixe podem ter sido reduzidos para 
cerca de 600.000 toneladas. Isto levou a FAO a considerar em seu relatório, 
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divulgado recentemente sobre o Estado das Pescas e Aquicultura (2012)368 
que “a sustentabilidade do setor da aquicultura será intimamente ligada com 
o fornecimento sustentado de proteínas animais e vegetais terrestres, óleos e 
carboidratos para ração aquática”. Em função disso, alimentos, rações e ceuticals 
irão superar as aplicações de biocombustível relacionado ao uso de microalgas. 

Algumas microalgas podem ser usadas como uma pré-mistura para 
transformar diretamente commodities de óleos vegetais de baixo custo em 
substitutos de alto valor agregado para óleos e farinha de peixe.

Entretanto, os direcionamentos que surgem agora são no sentido de 
aproveitar os subprodutos algais após a extração dos recursos de alto valor 
agregado para uso energético, como para produção de biodiesel, bioetanol e 
metano, dentro do conceito de biorrefinaria, em que todos os componentes 
celulares são utilizados através de diferentes processos. Nesse sentido, as 
microalgas permitem uma utilização integral, ao contrário da maioria da produção 
agrícola.

Com base no exposto, é evidente que as microalgas representam uma 
mudança de paradigma que desponta como extremamente promissora. Para se 
avaliar com mais cuidado o real potencial de mercado das microalgas no mercado 
energético, algumas considerações devem ser levantadas a respeito da evolução 
da importância da energia para a sociedade.

A alta apropriação da natureza, particularmente da energia, é um dos 
diferenciais da espécie humana em relação a outros animais para garantir a 
sua existência e sua evolução. A evolução do homem, nesse sentido, ocorre 
muito mais rapidamente que nos outros organismos terrestres em decorrência 
da possibilidade de transmissão de informações extra-somáticas, que se faz 
oralmente através da cultura. Assim, o domínio do fogo permitiu ao homem sair 
do neolítico para a idade do bronze e do ferro. Recursos como o petróleo, têm 
permitido ampliar de forma extraordinária a produtividade do trabalho e, dessa 
forma, gerar um excedente econômico. 

Conforme relata Sauer (2014) 369, a partir do início do século passado 
o petróleo ocupou espaço central nas relações geopolíticas e nos conflitos, 
tendo como protagonistas as Sete Irmãs (as grandes do petróleo) e a disputa 
pelo acesso e controle dos recursos. Em 1960, foi criada a Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (Opep), quando as petrolíferas internacionais 
ainda controlavam mais de 80% das reservas. Em 1973 e 1979 a OPEP realizou 
tentativas, frustradas, de apropriação de fatia da renda petrolífera, mas a partir 
de 2005, a articulação entre a Opep e a Rússia, (que controlavam mais de 90% 
das reservas de petróleo), lograram impor o preço acima de US$ 100 por barril. 

Ainda de acordo com Sauer (op.cit), hoje, os custos diretos de produção do 

368  FAO The State of world fisheries and aquaculture 2012disponível em http://www.fao.org/
docrep/016/i2727e/i2727e.pdf
369  Sauer, I.L. 2014 Petróleo Movediço. Estadão, Suplementos, 19/04/2014. Disponível em 
ttp://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,petroleo-movedico,1156029,0.htm
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petróleo, apenas capital e trabalho, sem transferências, impostos, taxas, situam-
se, na realidade, entre US$ 1 (Arábia Saudita) e US$ 15 (pré-sal no Brasil e xisto, 
um petróleo não convencional, nos Estados Unidos) por barril. A Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, formada por 34 países 
para promover a democracia e o livre mercado) e a China buscam, via difusão 
dos recursos não convencionais (xisto), biocombustíveis, aceleração de novas 
fronteiras como pré-sal, Golfo do México e África, promover uma oferta capaz 
de afetar a coesão da Opep e Rússia para manter o equilíbrio entre produção e 
demanda e, com isso, os preços elevados. 

É interessante lembrar que o petróleo não deixa de ser um combustível 
derivado de algas em sua origem, uma vez que é constituído basicamente por 
algas fossilizadas que sofreram transformações químicas ao longo de milhões 
de anos. Assim também o óleo de xisto, as areias betuminosas, etc., são em 
última instância derivados de algas. Assim, combustíveis de microalgas, em 
última instância, não são meras hipóteses científicas, são um fato já posto, uma 
commoditie que fornece energia para os meios de transporte atuais como navios, 
aviões, caminhões e automóveis. Entretanto, a pergunta que se quer fazer, de 
fato, é: quando será possível cultivar, colher e processar algas recentemente vivas 
até combustíveis que possam competir economicamente com combustíveis 
fósseis? 

Responder a essa questão envolve muitas variáveis associadas, algumas 
relativas a custo futuro, tanto de petróleo bruto como do óleo de algas renovável, 
nenhum dos quais é fácil de prever. Mayfield (2014)370 analisa algumas tendências, 
a partir da formação do preço do óleo cru, hoje em torno de US $100 o barril, valor 
que tem permanecido relativamente estável nos últimos três anos. Lembra que 
até 2005, o óleo era comercializado historicamente abaixo de US $20 o barril e 
que uma das variáveis mais importantes diz respeito ao fato que, sob o valor 
atual de US $100 o barril, passa a ser economicamente lucrativo explorar o óleo 
de xisto com a tecnologia de craqueamento. Isso significa que US $100 o barril 
é o novo “piso” do preço do óleo, uma vez que, se ele cair abaixo desse preço, 
o craqueamento torna-se inviável econômicamente, a oferta vai cair, e os preços 
vão subir novamente. Portanto, isso define o piso, mas não define o teto, ou 
mesmo o preço médio. Mayfield considera que é difícil adivinhar qual será o teto 
ou mesmo o preço médio, mas avalia que as tendências atuais indicam que ele 
vai continuar no caminho dos últimos dez anos, o que significa, em média, um 
aumento de cerca de 10% ao ano. Assim, hoje é realista assumir que daqui a 
cinco anos os preços do petróleo estarão em cerca de US $ 150 o barril. 

Por outro lado, as estimativas recentes do custo de produção de um 
barril de óleo de algas renovável, têm apresentado um intervalo muito grande de 
variação, com estimativas tão baixas quanto US $ 28 o barril, até tão altas quanto 
alguns milhares. As estimativas baixas chegam aos seus custos assumindo as 

370  Mayfield, S. 2014. When Will Algae-based Transportation Fuels Be Economically Viable?  
Applied Phycology Newsletter. 2:2-5.disponível em http://www.appliedphycologysoc.org/
newsletter/ISAP_Newsletter_March_2014.pdf
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compensações significativas de co-produtos (como astaxantina, óleos essenciais, 
ou outros de alto valor agregado) e serviços (tratamento de águas residuárias) ou 
outras compensações de fluxos de resíduos (commodities como biogás, rações 
animais, fertilizantes), que geram energia para uso local da biorefinaria tornando 
o empreendimento auto-sustentável. As estimativas elevadas chegam aos seus 
custos fazendo suposições (muitas vezes bizarras) sobre o preço de construção 
de uma unidade de produção de algas, em geral considerando a construção de 
fotobioreatores e não de tanques ou race-ways, que têm demonstrado um baixo 
valor de construção, apesar de apresentar rendimento inferior de produção. 

Um valor para óleo de algas foi recentemente determinado por Benemann 
et al. (2012)371 e colocado em US $ 240 o barril, com base em algumas premissas 
conservadoras, utilizando cultivos em tanques. Assim, pode-se assumir que US $ 
240 por barril é o preço de hoje para óleo de algas. Num passo seguinte, Mayfield 
(op. cit)21 afirma que se pode assumir que, como resultado de decisões lógicas, 
bem como de inovações tanto biológicas como de processos, a produção de 
algas passe a se enquadrar em um modelo agrícola de maior produtividade e 
preço reduzido ao longo dos próximos dez anos. Com vistas na agricultura nos 
últimos 50 anos nos EUA, por exemplo, foi evidente que a produtividade cresceu 
dramaticamente nesse período. A produtividade das culturas de milho cresceu 
quase 400%.

Assim, considera que parece razoável supor que a produtividade dos 
cultivos de algas também possa seguir um caminho semelhante, especialmente 
em curto prazo, quando grandes ganhos podem ser facilitados e esperados em 
função da tecnologia genômica e molecular aplicada a produções algais, que 
ainda iram se beneficiar dessas inovações, já comprovadas em outros setores 
agrícolas. Mayfield passa a extrapolar através do aumento da eficiência de 
produção do combustível decorrente de algas e do aumento do custo de extração 
de petróleo, levando a sua previsão conclusiva: “... óleo de algas atinge paridade 
econômica com petróleo fóssil em US $ 140 o barril em 2019 e bate-o por 50 
dólares o barril em 2024, quando óleo de algas atinge a produção em escala 
comercial completa”. 

Essa é uma perspectiva importante, que deve ser considerada. Importante 
também lembrar que Benemann e colaboradores (op.cit)22, ao levantarem os 
custos do óleo de algas mencionam estimativas tão baixas quanto US $28 o barril, 
atuais, e menciona que tais estimativas chegam aos seus custos assumindo as 
compensações significativas de co-produtos (como astaxantina, óleos essenciais, 
ou outros de alto valor agregado), serviços (tratamento de águas residuárias) ou 
outras compensações de fluxos de resíduos (commodities como biogás, rações 
animais, fertilizantes). Tais compensações não foram consideradas por esses 
autores, que realizaram cálculos mais conservadores. Uma demonstração de 
que tais compensações são relevantes é o fato de as empresas de produção 
de microalgas atuais estarem voltadas exatamente para essas compensações, 

371  Benemann, J., Woertz, J., Lundquist, T., T. 2012. Life Cycle Assessment for Microalgae 
Oil Production. Disruptive Science and Technology, 1(2): 68-78.
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e não para o mercado de energia propriamente, a qual passou a ser considerada 
um subproduto de outros setores da produção das microalgas.

  Pelo acima exposto, verifica-se a necessidade de que os aspectos 
regulatórios que envolvem a questão da exploração de cultivos e biorrefinarias 
de microalgas no País sejam ordenados, revistos ou mesmo criados, a fim de 
incentivar e viabilizar o processo de desenvolvimento da área de forma planejada, 
orquestrada intersetorialmente e eficiente, atentando-se também às questões 
da preservação e sustentabilidade ambiental.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Conferências / Invited Papers

265

17. MUDANÇAS DE ATITUDES EXIGEM BEM MAIS DO 
QUE VONTADE

SUZANA M. PADUA
Doutora em Educação Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável 

– CDS da UnB, é president do IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas

INTRODUÇÃO

Existe uma enorme distância entre o que sabemos e como agimos. 
Por exemplo, temos consciência de que muitas práticas que adotamos são 
devastadoras ao meio ambiente ou até a nós mesmos, mas continuamos com 
elas. Isso inclui alimentos nocivos, consumo exagerado, uso de fertilizantes que 
causam danos à saúde e ao ambiente, a não adoção de práticas de reciclagem, 
e assim por diante. Desde a Revolução Industrial o impacto das atividades 
humanas tem sido crescente, pois o processo de produção exige recursos 
em quantidades cada vez maiores, e a noção da finitude do planeta não é 
incorporada pelos tomadores de decisão. Principalmente os economistas, que 
hoje ditam as regras e tendências dos rumos desenvolvimentistas, raramente 
propõem alternativas que diferem do crescimento econômico de um país, por 
exemplo, para incluírem princípios de sustentabilidade. Quem leva em conta 
meramente o crescimento tende a tomar decisões de curto prazo, enquanto a 
sustentabilidade demanda planejamento e criatividade para se inovar e sair dos 
padrões estabelecidos. Um visa lucro a qualquer custo, enquanto para o outro a 
permanência das características socioambientais de uma região, país ou nação 
são consideradas riquezas. Um pondera menos sobre os meios para se chegar 
ao que é considerado bons resultados, enquanto o outro, tende a respeitar e 
levar em conta a diversidade e as culturas regionais.

Nos últimos séculos, a predominância da forma de pensar e agir humanas 
tem sido de curto prazo, com interesses antropocêntricos e visões destorcidas. 
O lucro e os ganhos individuais marcam o rumo do desenvolvimento mundial. 
A humanidade parece não perceber que precisa de um ambiente em equilíbrio 
para garantir nossa sobrevivência neste planeta. Tratamos outros seres humanos 
e a natureza como se fossem “commodities” descartáveis, que existem para 
nos servir. E quando as consequências emergem, não percebemos a ligação 
entre as ações que provocam os desequilíbrios e o que ocorre, ou as causas e 
as consequências do que ocorre. Nos recusamos a assumir responsabilidades 
sobre nossas escolhas. Esquecemos que tudo tem consequência, tudo pulsa, 
tudo é ritmado. 

Segundo Eduardo Galeano, “Somos o que fazemos, mas somos 
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principalmente o que fazemos para mudar o que somos”. É esta vontade de 
transformar a realidade indesejada que nos falta. 

As mudanças climáticas são prova cabal de nossos atos impensados e 
os efeitos têm sido cada vez mais rápidos. Por exemplo, deslizamentos de terras 
de proporções alarmantes são mais frequentes, mas raramente compreendidos 
como resultantes do desmatamento. O mesmo com a falta de água que agora 
muitas regiões enfrentam. Nos noticiários são poucos os que argumentam 
com ponderações bem embasadas sobre as verdadeiras causas da escassez da 
água. Nesses exemplos, raramente se propaga o papel das árvores que, além 
de acolherem uma infinidade de formas de vida, seguram a terra, protegem o 
solo e asseguram a produção da água em boa qualidade e quantidade. Com o 
desmantelamento do Código Florestal, a devastação no Brasil tende a aumentar, 
pois sem o respaldo legal a destruição se torna cabível. 

Esses são apenas alguns exemplos de como agimos. O mesmo ocorre 
com a reciclagem ou destino adequado do que consumimos. 

1. SOBRE LIXO E RECICLAGEM NO BRASIL

O lixo produzido no Brasil é de 240 mil toneladas por dia. Segundo um 
site consultado (https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=2007073106
1050AAZ4DsI) é como se ter uma fila de caminhões de lixo, de cinco toneladas 
de capacidade, ocupando uma distância equivalente a dez pontes Rio-Niterói 
todos os dias. Com o incremento do poder aquisitivo e o anseio de se consumir 
cada vez mais, o lixo tende a aumentar em quantidades que complicam ainda 
mais sua gestão. Embalagens e materiais não degradáveis já deveriam ser 
evitados há muito tempo, pois causam danos ao ambiente e eventualmente à 
saúde humana. Isso porque em  torno de 88% do lixo doméstico brasileiro vai 
para o aterro sanitário, e sua fermentação gera chorume e gás metano, ambos 
nocivos ao ser humana e ao ambiente.

Infelizmente, a reciclagem está longe de ser incorporada como uma prática 
do dia a dia. Apenas 2% do lixo de todo o Brasil é reciclado, e a razão é que reciclar 
é 15 vezes mais caro do que simplesmente jogar o lixo em aterros. Segundo 
Washington Novaes (http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,queima-do-
lixo-a-galope-apesar-da-logica-e-da-lei,1025644,0.htm) a “situação só não é mais 
grave graças ao trabalho heroico de 1 milhão de catadores que levam os resíduos 
sólidos para empresas que os reciclam - mais de 90% das latas de alumínio, mais 
de 40% do papel, do papelão e do vidro, em torno de 50% do PET”. Esse cenário 
mostra o quão atrasado está o Brasil em comparação com países desenvolvidos 
da Europa e Estados Unidos, que reciclam 40% do seu lixo urbano. 

A tendência é ainda pior, pois o Brasil está adotando a incineração, que 
já foi abolida em grande parte do mundo. Quase 80% do que é queimado tem 
possibilidades de ser reaproveitado. E pensar que tudo o que é produzido veio 
de algum elemento da natureza, nos leva a constatação da irresponsabilidade 
do setor produtivo, pois não considera a finitude do planeta. Mas, a pressão é 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,queima-do-lixo-a-galope-apesar-da-logica-e-da-lei,1025644,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,queima-do-lixo-a-galope-apesar-da-logica-e-da-lei,1025644,0.htm
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grande pela incineração, pois não há mais onde colocar dejetos urbanos, já que 
os lixões estão sendo abolidos. 

Duas medidas poderiam estar sendo pensadas com seriedade: ampliar 
a reciclagem; e, a logística reversa, que compreende o retorno dos resíduos às 
empresas geradoras. Para a reciclagem deveria haver um incentivo fiscal, com 
financiamentos de juros baixos à implementação de plantas de reaproveitamento 
dos materiais coletados. No que tange à logística reversa, as empresas deveriam 
se responsabilizar por todas as sobras daquilo que produzem, como embalagens, 
por exemplo. Por que a sociedade deve ser a responsável por dar rumo a esse 
tipo de lixo, já que a empresa ganhou ao vender e pode reaproveitar o material 
para novos produtos? 

2. REFLEXÕES PERTINENTES

Não é por falta de informações do que está acontecendo que não se 
adota medidas cabíveis à sustentabilidade planetária. Nunca houve tanto 
conhecimento disponível para quem quer. Existem meios de comunicação 
instantâneo, que conectam o mundo e propagam toda sorte de informações. 
Mas, nos falta uma real vontade de mudar. Entre o conhecimento e a prática 
há uma grande distância. Levamos muito tempo para assimilar e incorporar os 
conhecimentos e transformá-lo em práticas. Há um descompasso entre a forma 
de viver que adotamos e o que sabemos. E mais, nossos comportamentos não 
refletem valores centrados na coletividade, no bem comum e na harmonia. Os 
hábitos humanos têm se caracterizado por comodismo, individualismo e uma 
tendência de tirarmos proveito próprio em tudo o que fazemos. O coletivo e o 
planetário não são prioridades nas nossas escolhas.  

Esse descompasso entre saber e fazer ocorre com a água que 
escasseia, as espécies que se encontram ameaçadas e o lixo e a poluição que 
geramos. Desrespeitamos a vida de forma irresponsável, inconsequente e 
pouco inteligente. Nossa própria sobrevivência está em jogo, mas nem assim 
as mudanças ocorrem no ritmo que deveriam para termos chance de reverter o 
quadro nefasto de destruição que se instalou no planeta.

Eduardo Galeano diz estar pulsando um novo nascimento na Mãe Terra, 
e que devemos nos ater aos sinais de uma era que se inicia (http://ow.ly/5q3EG). 
Sara Mariott, que viveu muitos anos no Brasil, usava a mesma metáfora e 
enfatizava que não devemos dar atenção às dores do parto, que seriam muitas, 
e sim colocarmos foco intenso na celebração do nascimento que está por vir 
(comunicação pessoal). Ambos acreditam que o ciclo do planeta com a vida 
como a conhecemos hoje está por se findar.

A Carta da Terra, produzida durante a Rio-92, mostra um novo olhar de 
justiça, solidariedade e amor que pulsa no coração de quem descobre essa nova 
forma de ver o mundo. Muitos a estão adotando e fazem parte do nascimento de 
uma nova era. Mas, a maioria das pessoas permanece na retórica – não adota os 
princípios que este e tantos outros documentos similares trazem. 
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Segundo Bronislaw Geremek, em documento produzido pela UNESCO 
que pretende revolucionar a educação, por ser um caminho considerado 
indispensável às mudanças desejadas (Educação – um tesouro a descobrir 
- Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 
século XXI), o século XX termina com a evidência de que as esperanças surgidas 
em 1990 foram vãs. O notável progresso tecnológico e científico que assinalou 
este século não trouxe mais equilíbrio entre o ser humano e a natureza, nem 
mais harmonia entre os homens. Sendo assim, a educação terá que sair de um 
processo onde predomina o mero repasse de conhecimentos, para um que se 
sustente em quatro pilares: 

Aprender a conhecer, já que o ser humano não sabe buscar os 
conhecimentos, precisa aprender a aprender para beneficiar-se 
das oportunidades que surgem ao longo de sua vida;
Aprender a fazer,  de modo que as competências que adquire 
sejam úteis para o enfrentamento dos desafios que a vida traz, 
que são cada vez maiores;
Aprender a viver juntos, exercitando a empatia e percebendo o 
mundo pelo olhar do outro, de modo a valorizar a interdependência 
da vida como um todo;
Aprender a ser, pois a inteireza é indispensável para que cada 
um se torne apto a agir com cada vez maior capacidade de 
autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal.

O importante é nos darmos conta de que conhecimento e princípios 
estão aí para quem os quiser. Precisamos estreitar a distância entre saber e 
fazer -  esse talvez seja nosso maior desafio na atualidade. Basta querer! Mas, 
precisamos aprender a querer! 
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18. UMA REFLEXÃO QUANTO AOS INSTRUMENTOS 
DE INCENTIVO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS

YURI RUGAI MARINHO
Mestrando em Direito Ambiental da Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco – Universidade de São Paulo. Membro do  Grupo de Estudos 
Aplicados ao Meio Ambiente: Tutelas Preventiva e Reparadora de Danos – 

GEAMA/USP da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco; membro-
fundador do Instituto de Direito, Ética e Governança para a Sustentabilidade 

– IDEAS.

INTRODUÇÃO

O Direito Ambiental deve contar com normas que garantam a proteção 
do meio ambiente e do homem, bem como que estabeleçam, com racionalidade, 
equilíbrio e eficácia, regras de prevenção, precaução e responsabilização dos 
infratores. Todavia, a edição de tais normas é um desafio para o legislador e 
o aplicador do Direito, motivo pelo qual são necessários estudos e discussões 
sobre o tema.

Para a composição do sistema jurídico, podem ser promulgadas normas 
de natureza protetivo-repressiva ou promocional372. No primeiro caso, existem 
três modos típicos de impedir uma ação não desejada: torná-la impossível, torná-
la difícil ou torná-la desvantajosa. Por outro lado, o ordenamento promocional 
busca atingir os mesmos fins por três operações contrárias, isto é, buscando 
tornar a ação desejada necessária, fácil ou vantajosa.

O Direito é capaz de direcionar a sociedade pelo uso de incentivos, de 
forma a promover a realização de atos socialmente desejáveis. A função estatal 
deixa de ser exclusivamente protetora e repressiva, passando a assumir papel 
também promocional.

O uso de instrumentos fiscais e econômicos faz parte do conjunto de 
normas de caráter promocional, pois têm por objetivo induzir comportamentos. 
No caso da Lei no 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (“PNRS”), os instrumentos fiscais e econômicos previstos contribuem 
para a indução de comportamentos favoráveis ao meio ambiente.

372  BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: 
Manole, 2007, p. 3.
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Patrícia Faga Iglecias Lemos aponta que as políticas públicas de gestão 
de resíduos são importantes mecanismos de tutela e devem considerar as 
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, tomando como 
premissa o desenvolvimento sustentável373.

Os instrumentos fiscais e econômicos são importantes para que o 
Estado deixe de ter atuação limitada à previsão de comandos, proibições ou 
limites para atingir seus fins, no sistema conhecido por “comando e controle”. 
Sabe-se que, tradicionalmente, o ordenamento jurídico voltou-se, quase que 
exclusivamente, para a punição da conduta que trouxesse danos ao meio 
ambiente ou ao homem, sem muitos questionamentos quanto às causas do ato, 
às dificuldades do particular ou mesmo a um dos principais escopos das normas, 
qual seja, a prevenção e a reparação dos danos. Utiliza-se de instrumentos de 
comando e controle com a finalidade de garantir o cumprimento dos objetivos de 
determinada política.

Todavia, é preciso considerar que a previsão de incentivos para uma 
conduta desejada pode trazer mais benefícios ao meio ambiente, além de 
trazer eficácia às normas ambientais e garantir sua aplicabilidade, com menor 
onerosidade aos cofres públicos.

O PAPEL DO DIREITO E SEUS INSTRUMENTOS

O Direito tem função de indutor de comportamentos, de forma que 
o legislador e seu aplicador não podem eximir-se dessa responsabilidade. 
Entretanto, a aplicação de penalidades não pode ser o único meio utilizado, 
principalmente quando já não são alcançados os efeitos esperados. Somente 
com uma política ampla e diversificada poderemos direcionar nossa sociedade 
ao equilíbrio entre produção e sustentabilidade374.

A pessoa – física ou jurídica, de direito público ou privado – que respeita 
a legislação e não pratica ações que causem prejuízos ao meio ambiente 
tem importante papel na sociedade, seja para evitar a ocorrência de dano 
ambiental, seja para garantir a proteção do ambiente. Essa pessoa merece um 
reconhecimento e estímulo para que continue contribuindo. Ou seja, merece ser 
estimulada toda pessoa cuja conduta seja sadia ao ambiente, como forma de 
reconhecimento por sua contribuição à sociedade. Seja destacado que incentivar 
a conduta positiva ao meio ambiente é incentivar, indiretamente, a prevenção 
dos danos ambientais. Em outras palavras, evitar a ocorrência de danos.

A concessão de incentivos pode evitar que seja consumado o dano 
ambiental, retirando a necessidade de processos administrativos, judiciais e 
investigatórios para apuração e responsabilização do infrator – os quais, insta 
apontar, são de elevada complexidade, em vista da frequente dificuldade em 

373 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. 2. 
ed. São Paulo: RT, 2012, pp. 127-128.
374 Idem, p. 127.
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comprovar a extensão do dano causado e o seu nexo de causalidade com a 
conduta do infrator.

Por isso, a concessão de incentivos às pessoas que praticam condutas 
pró-ambiente parece ser mais válida para a sociedade e para o Direito Ambiental 
do que a penalização dos infratores.

Os incentivos são instrumentos utilizados pelo modelo de Estado 
promocional, como técnica de encorajamento. O ordenamento promocional 
busca atingir seus fins buscando tornar uma ação desejada necessária, fácil ou 
vantajosa.

Para tanto, cria comandos ou proibições reforçados por prêmios. Quando 
a atuação do ordenamento é prévia em relação à conduta, buscará facilitar o 
comportamento esperado; se for posterior, buscará atribuir consequências 
agradáveis.

Importante notar que os incentivos podem assumir diferentes formas 
e naturezas, tais como norma jurídica, procedimento, prestação de serviço, 
produto etc. 

São exemplos de incentivos prévios: (i) redução do encargo tributário 
(instrumentos fiscais); (ii) redução dos procedimentos burocráticos de regularização 
da propriedade; (iii) concessão de facilidades na obtenção de empréstimos 
financeiros; (iv) fornecimento de serviços públicos e (v) disponibilização de 
tecnologia.

Como incentivos posteriores à conduta desejada, podem ser citados: 
(i) o pagamento por serviços ambientais; (ii) criação de lista ou ranking das 
pessoas com boas práticas ambientais e (iii) criação de instrumentos de mercado 
(instrumentos econômicos).

INSTRUMENTOS FISCAIS NA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Em geral, as normas de incentivo fiscal são mais aceitas e recebidas do 
que as sanções negativas, pois estão estatuídas sob os pilares da intervenção 
estatal no domínio econômico, por meio da extrafiscalidade, inerente à tributação 
moderna. São exemplos: isenções, imunidades, alíquotas zero ou reduzidas, 
redução da base de cálculo, bonificações, subsídios, subvenções etc.

Convém destacar que, no passado, acreditava-se que, do ponto de vista 
macroeconômico, o tributo teria a seu favor a maior eficiência, já que cada emitente 
buscaria pagar o menor tributo possível, além de promover o desenvolvimento 
técnico, já que o emitente não se satisfaria em atingir limites predeterminados. 
O tributo serviria, assim, de mecanismo para internalizar os custos ambientais, 
ou seja, uma mudança comportamental no emprego de bens ambientais, sendo 
tal objetivo alcançado mediante uma absorção dirigida de recursos no setor 
privado375. 

375  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. In: 
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A tributação de atividades poluentes era apontada por alguns autores 
como uma forma de incentivo a atividades favoráveis ao meio ambiente. Todavia, 
acreditamos que existem limites para a “agressividade” do legislador tributário, 
seja para a proteção dos princípios de direito (legalidade, igualdade, razoabilidade, 
proporcionalidade, capacidade contributiva etc.), seja para evitar o efeito de 
confisco. Por isso, entendemos ser preferível a redução de tributos para práticas 
saudáveis em vez do aumento para atividades danosas.

No caso da Lei nº 12.305/2010, os incentivos fiscais foram considerados 
instrumentos da PNRS (artigo 8º, inciso IX376). Isso significa que os incentivos 
fiscais são utilizados como ferramenta para o fim da PNRS, qual seja, a gestão 
integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de 
suas competências, estão autorizados a instituir normas com o objetivo de 
conceder incentivos fiscais a (i) indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao 
tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território nacional; 
(ii) projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 
prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 
de baixa renda e (iii) empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela 
relacionadas377.

O Decreto nº 6.514/2008, que regulamentou a Lei nº 12.305/2010, ampliou 
as hipóteses em que são cabíveis incentivos fiscais no âmbito da PNRS. Autoriza-
se o uso de incentivos fiscais como fomento para as seguintes atividades: (i) 
prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo; 
(ii) desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à 
qualidade ambiental em seu ciclo de vida; (iii) implantação de infraestrutura física e 
aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda; (iv) desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de 
caráter intermunicipal ou regional; (v) estruturação de sistemas de coleta seletiva 
e de logística reversa; (vi) descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as 
áreas órfãs; (vii) desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas 
aplicáveis aos resíduos sólidos; (viii) desenvolvimento de sistemas de gestão 

TORRES, Heleno Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 238.
376  “Art. 8º São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: (...) IX 
– os incentivos fiscais, financeiros e creditícios (...)”.
377  “Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas 
competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros 
ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), a: I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento 
e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território nacional; II - projetos relacionados à 
responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas 
ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 
por pessoas físicas de baixa renda; III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela 
relacionadas”.
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ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos378. 

É possível notar, portanto, que existem várias situações em que os 
incentivos fiscais podem ser concedidos no âmbito da PNRS.

Na mesma linha, outras normas federais trazem previsão semelhante. 
A Lei nº 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, 
estabelece, em seu artigo 6º, inciso VI379, alíquotas diferenciadas, isenções, 
compensações e incentivos como instrumentos para estimular a redução das 
emissões e remoção de gases de efeito estufa.

Por sua vez, a Lei nº 11.196/2005 prevê incentivos fiscais à pessoa jurídica 
que produzir inovação tecnológica, o que inclui deduções, redução de Imposto 
sobre Produtos Industrializados (“IPI”), depreciação integral de máquinas no 
próprio ano de aquisição, amortização acelerada e redução da alíquota do imposto 
de renda (artigo 17380).

378  “Art. 80.  As iniciativas previstas no art. 42 da Lei nº 12.305, de 2010, serão fomentadas 
por meio das seguintes medidas indutoras: I - incentivos fiscais, financeiros e creditícios (...)”.
Vide art. 42 da Lei nº 12.305/2010: “Art. 42.  O poder público poderá instituir medidas indutoras e 
linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de: I - prevenção e redução 
da geração de resíduos sólidos no processo produtivo; II - desenvolvimento de produtos com 
menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de vida; III - implantação 
de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 
de baixa renda; IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter 
intermunicipal ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional; V - estruturação de sistemas 
de coleta seletiva e de logística reversa; VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo 
as áreas órfãs; VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis 
aos resíduos sólidos; VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 
voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos”.
379  “Art. 6º São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: (...) VI – as 
medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases 
de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a 
serem estabelecidos em lei específica (...)”.
380  “Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais: I – dedução, 
para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma dos dispêndios 
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica classificáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica - IRPJ ou como pagamento na forma prevista no § 2o deste artigo; II – redução 
de 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre 
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes 
e ferramentas que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento 
tecnológico; III – depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL; IV – 
amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa operacional, no período de 
apuração em que forem efetuados, dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis, 
vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de apuração do IRPJ; V – 
(Revogado). VI – redução a 0 (zero) da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas remessas 
efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares”.
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INSTRUMENTOS ECONÔMICOS NA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS

Os instrumentos econômicos têm caráter indutor dos comportamentos 
desejados pela política ambiental, valendo-se de meios como a imposição de 
tributos e preços públicos, a criação de subsídios ou ainda a possibilidade de 
transação sobre direitos de emissão de substância ou de créditos obtidos pela 
não poluição381.

É válida a inclusão de instrumentos econômicos, de caráter indutivo, 
nas políticas ambientais. Esses têm, como uma de suas características, maior 
eficiência em comparação aos de comando e controle, no sentido de permitir a 
consecução dos objetivos da política ambiental por meio das medidas de menor 
custo aos seus destinatários e à própria administração pública382.

Além disso, influenciam na adoção de políticas de incentivos, mormente 
nos preços de bens e serviços, tornando mais atraente a opção ecologicamente 
mais desejável383.

Parte da doutrina elenca, como instrumentos econômicos384: (i) subsídios 
creditícios para atividades realizadas de forma ambientalmente amena; (ii) 
isenção fiscal ou tarifária para atividades que cumprem as normas ambientais; 
(iii) taxas sobre resíduos emitidos para desincentivar o despejo ao ambiente; 
(iv) taxas vinculadas ao uso de recursos naturais visando evitar a exaustão; (v) 
impostos ambientais vinculados à taxação convencional; (vi) certificados de 
emissão ou direitos de uso comercializáveis; (vii) rotulação ambiental com base 
em certificação de origem sustentável e (viii) instrumentos de responsabilização 
legal ou securitização por danos.

Na Lei nº 12.305/2010, os instrumentos econômicos foram tratados 
em capítulo específico, o que demonstra a importância que o legislador deu ao 
assunto. A lei considera os incentivos fiscais como modalidade de instrumento 
econômico, o que significa que as hipóteses citadas no tópico anterior podem 
ser tidas como forma de utilização dos instrumentos econômicos, no âmbito da 
PNRS.

Além dos incentivos fiscais, são modalidades de instrumentos 
econômicos da Lei nº 12.305/2010:

•	 Medidas indutoras e linhas de financiamento (artigo 42385);

381 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por Serviços Ambientais: sustentabilidade 
e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012, p. 2.
382 Idem, p. 3.
383 Idem, ibidem.
384 MAY, Peter H.; AMARAL, Carlos; MILLIKAN, Brent; ASCHER, Petra (Orgs.). Instrumentos 
econômicos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira. Brasília: Ministério do 
Meio Ambiente, 2005. Disponível em:
 <http://www.mma.gov.br/estruturas/168/_publicacao/168_publicacao30012009115059.pdf>. 
Acesso em: 31 março 2014.
385 Vide nota 7.
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•	 Incentivos financeiros ou creditícios (artigo 44386).

Por sua vez, o Decreto 7.404/2010 estabelece como instrumentos 
econômicos as seguintes medidas indutoras (artigo 80387):

•	 cessão de terrenos públicos;

•	 destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades 
da administração pública federal às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis;

•	 subvenções econômicas;

•	 fixação de critérios, metas, e outros dispositivos complementares de 
sustentabilidade ambiental para as aquisições e contratações públicas;

•	 pagamento por serviços ambientais;

•	 apoio à elaboração de projetos no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (“MDL”) ou quaisquer outros mecanismos 
decorrentes da Convenção Quadro de Mudança do Clima das Nações 
Unidas.

Como se pode notar, os instrumentos econômicos previstos na PNRS 
não têm aplicabilidade imediata, pois necessitam de norma que os regulamente. 
Todavia, não deixam de ser um importante avanço na legislação, uma vez que 
incentivam as boas práticas ambientais.

Outras normas federais trazem previsões semelhantes. A Lei nº 
11.284/2006 incluiu na Política Nacional de Meio Ambiente o uso de instrumentos 
econômicos como alternativa à proteção do meio ambiente. São citados como 
modalidades de instrumentos econômicos a concessão florestal, a servidão 
ambiental e o seguro ambiental388.

Outro exemplo refere-se à Cota de Reserva Ambiental (“CRA”), criada 
pela Lei nº 12.651/2012, definida como um título nominativo representativo de 
área de vegetação nativa existente ou em processo de recuperação389. Cada 

386 Vide nota 6.
387 “Art. 80.  As iniciativas previstas no art. 42 da Lei nº 12.305, de 2010, serão fomentadas 
por meio das seguintes medidas indutoras: I - incentivos fiscais, financeiros e creditícios; II - 
cessão de terrenos públicos; III - destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos 
e entidades da administração pública federal às associações e cooperativas dos catadores 
de materiais recicláveis, nos termos do Decreto no 5.940, de 25 de outubro de 2006; IV - 
subvenções econômicas; V - fixação de critérios, metas, e outros dispositivos complementares 
de sustentabilidade ambiental para as aquisições e contratações públicas; VI - pagamento por 
serviços ambientais, nos termos definidos na legislação; e VII - apoio à elaboração de projetos 
no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL ou quaisquer outros mecanismos 
decorrentes da Convenção Quadro de Mudança do Clima das Nações Unidas. Parágrafo único.  
O Poder Público poderá estabelecer outras medidas indutoras além das previstas no caput”.
388 “Art. 84. A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: Art. 9º ........................................................................................................
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental 
e outros”.
389 Cf. artigo 44 da Lei nº 12.651/2012. “Art. 44. É instituída a Cota de Reserva Ambiental – 
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CRA representa 1 hectare de área com vegetação. A CRA permite que sejam 
negociados títulos entre proprietários para fins de cumprimento da legislação 
ambiental quanto às áreas que devem ser preservadas no interior das propriedades.

Também estão sendo criados inúmeros instrumentos pela Bolsa de Valores 
ambientais denominada Bolsa Verde do Rio de Janeiro (“BVRio”). Atualmente, 
há propostas de instrumentos econômicos nos seguintes mercados: florestal, 
logística reversa e carbono, conforme segue390:

•	 Contratos de Desenvolvimento e Venda de Cotas de Reserva Ambiental 
para Entrega Futura (“CRAFs”): títulos que estabelecem obrigações entre 
aqueles que têm excedente de Reserva Legal (vendedores) e aqueles que 
queiram comprar CRAs para se adequar aos requerimentos da legislação 
ambiental. Por meio do CRAF, o vendedor se compromete a criar as CRAs 
e entregá-las ao comprador mediante o pagamento, a ser realizado na 
entrega, de um preço previamente acordado entre as partes;

•	 Créditos de Reposição Florestal (“CRF”): títulos representativos de volume 
de matéria-prima resultante de plantio florestal para geração de estoque 
ou recuperação de cobertura florestal. Os CRFs serão emitidos para os 
proprietários rurais que realizarem plantio florestal de modo adequado e 
voluntário. Poderão ser vendidos aos devedores da obrigação de reposição 
florestal;

•	 Créditos de Destinação Adequada (“CDAs”): títulos representativos 
de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos. A 
instituição que realizar a destinação final ambientalmente adequada 
receberá um CDA, que poderá ser vendido ao produtor ou importador, 
para que estes possam cumprir suas obrigações de destinação final 
ambientalmente adequada junto à autoridade ambiental competente;

•	 Créditos de carbono: títulos representativos da redução de emissões de 
gases de efeito estufa. Podem ser emitidos no âmbito do Protocolo de 
Quioto ou do mercado voluntário.

OUTROS INSTRUMENTOS E INCENTIVOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA E TRATADOS INTERNACIONAIS

Já são numerosas as situações em que o ordenamento jurídico brasileiro 
prevê incentivos para condutas saudáveis ao ambiente. A título de exemplo, podem 
ser citadas: (i) a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), 
que previu como princípio a concessão de incentivos ao estudo e à pesquisa de 
tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais 
(artigo 2º, inciso VI); (ii) a Lei nº 11.428/2006, que estabelece a concessão de 

CRA, título nominativo representativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo 
de recuperação (...)”.
390  Disponível em: <http://www.bvrio.org/site/index.php/mercados>. Acesso em: 31 março 
2014.
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incentivos econômicos para estimular a proteção e o uso sustentável do Bioma 
Mata Atlântica (artigo 33) e incentivos creditícios para o proprietário ou posseiro 
que tenha vegetação primária ou secundária em estágios avançado e médio de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica (artigo 41, inciso I); (iii) a Lei nº 12.187/2009, 
que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a qual prevê como 
diretriz a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover 
ações de mitigação e adaptação à mudança do clima (artigo 6º, inciso VI); (iv) a 
Lei nº 12.512/2011, que instituiu o Programa de Apoio à Conservação Ambiental 
e autoriza que a União transfira recursos financeiros e disponibilize serviços de 
assistência técnica a famílias em situação de extrema pobreza que desenvolvam 
atividades de conservação de recursos naturais no meio rural (artigo 2º); (v) a Lei 
nº 12.651/2012, que instituiu o Novo Código Florestal Brasileiro, a qual permite ao 
governo federal instituir “programa de apoio e incentivo à conservação do meio 
ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem 
a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, 
como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável” 
(artigo 41) e (vi) a Lei nº 12.854/2013, que “fomenta e incentiva ações que 
promovam a recuperação florestal e a implantação de sistemas agroflorestais 
em áreas rurais desapropriadas pelo Poder Público e em áreas degradadas em 
posse de agricultores familiares assentados, de quilombolas e de indígenas” 
(artigo 1º).

Tais normas têm abrangência federal. No âmbito estadual, os Estados de 
São Paulo (Lei Estadual nº 13.798/2009), Pará (Lei Estadual nº 7.638/2012) e Minas 
Gerais (Lei Estadual nº 20.922/2013) também contam com importante legislação 
com caráter estimulador de práticas favoráveis ao meio ambiente. Em especial, 
citamos a Lei Estadual nº 13.798/2009, do Estado de São Paulo, que criou o 
Programa de Remanescentes Florestais, no qual se permite o pagamento por 
serviços florestais ambientais aos proprietários rurais conservacionistas, bem 
como incentivos econômicos a políticas voluntárias de redução de desmatamento 
e proteção ambiental.

Por fim, em âmbito municipal, algumas prefeituras estabeleceram 
isenções ou reduções na cobrança do IPTU para os proprietários de imóveis que 
trouxessem ganhos ambientais à cidade. A iniciativa, popularmente denominada 
“IPTU Verde” ou “IPTU Ecológico”, conta, pelo menos, com os seguintes 
municípios: Araraquara/SP (Lei Municipal nº 7.152/2009); Cabo Frio/RJ (Lei 
Municipal nº 2.443/2012); Curitiba/PR (Lei Municipal nº 9.806/2000); Guaíra/SP 
(Lei Municipal nº 2.491/2011); São Vicente/SP (Lei Complementar Municipal nº 
634/2010); São Bernardo do Campo/SP (Lei Municipal nº 6.091/2010); Sorocaba/
SP (Lei Municipal nº 9.571/2011); Guarulhos/SP (Lei Municipal nº 6.793/2010) e 
Vila Velha/ES (Lei Municipal nº 4.864/2009).

No campo jurídico internacional, sejam apontadas: (i) a Convenção sobre 
Diversidade Biológica, assinada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, que trouxe 
a possibilidade de serem constituídos direitos sobre os recursos genéticos 
(propriedade intelectual), como forma de equilibrar a relação entre os países 
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detentores de biotecnologia e os países detentores de biodiversidade e (ii) a 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que, por meio 
do Protocolo de Quioto (assinado em 1997), previu mecanismos de mercado que 
possibilitaram o aferimento de renda para aqueles que reduzissem as emissões 
de gases causadores de efeito estufa.

CRÍTICAS AO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE

O sistema de comando e controle estabelece uma regulação que exige 
ações específicas de uma entidade reguladora, normalmente mediante a definição 
de padrões tecnológicos de poluição ou segurança391. Envolve a definição de 
padrões e limites para cada fonte de poluição, o que deve ser acompanhado de 
um sistema de monitoramento do cumprimento das obrigações e definição de 
penalidades para os infratores392.

Na opinião de uma parcela da doutrina, a proliferação de medidas de 
comando e controle não é o caminho mais adequado e funcional, a longo prazo, 
de lidar com as questões ambientais, pois trata-se de uma opção cara e com 
imperfeições393. Todavia, é o mecanismo mais utilizado na maior parte dos 
sistemas jurídicos, motivo pelo qual tornou-se uma tradição. 

O mecanismo confere, ainda, um poder estratégico, para as autoridades 
públicas, de interferir nas atividades econômicas, o que significa que a sua 
substituição por outros mecanismos torna-se desinteressante para tais 
autoridades394.

Todavia, a utilização dos instrumentos de comando e controle, de forma 
isolada, revelou-se insuficiente para assegurar os resultados esperados das 
políticas ambientais395. Muitas vezes, o custo de seguir determinada regra é 
tão caro que acaba sendo menos custoso descumpri-la e, na hipótese de uma 
autuação pelas autoridades, combater administrativa e judicialmente todas as 
exigências ou sanções que possam ter sido impostas. Note-se que, havendo 

391 BREGER, Marshall J.; ELLIOTT, E. Donald; HAWKINS, David; STEWART, Richard R. 
Providing economic incentives in environmental regulation. Faculty Scholarship Series. Paper 
2206, 1991, p. 468. Disponível em: 
 <http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3198&context=fss_paper>. 
Acesso em: 31 março 2014.
392 REEMAN III, A. Myrick. Economics, Incentives and Environmental Regulation. In: VIG, 
Norman J.; KRAFT, Michael (Editors). Environmental policy: new directions for the twenty-first 
century. 4th ed. Washington, D.C.: CQ Press, 2006, p. 197.
393 BREGER, Marshall J.; ELLIOTT, E. Donald; HAWKINS, David; STEWART, Richard R. Op. 
cit., p. 468.
394 Idem, ibidem.
395 MAY, Peter H.; AMARAL, Carlos; MILLIKAN, Brent; ASCHER, Petra (Orgs.). Instrumentos 
econômicos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira. Brasília: Ministério do 
Meio Ambiente, 2005. Disponível em:
 <http://www.mma.gov.br/estruturas/168/_publicacao/168_publicacao30012009115059.pdf>. 
Acesso em: 31 março 2014. 
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descumprimento da regra e discussão processual quanto às exigências e 
sanções, o meio ambiente restará desprotegido e as autoridades públicas estarão 
obrigadas a aguardar o trâmite de tais processos396.

Além disso, é preciso considerar que o sistema de comando e controle 
nada faz para aquele que se mantém abaixo dos padrões permitidos de poluição, 
de forma que este preferirá chegar próximo aos níveis permitidos. Seria 
interessante se tivesse vantagens por estar abaixo dos níveis permitidos.

O funcionamento do sistema de comando e controle é caro e tem 
defeitos, principalmente em um País de dimensões continentais como o Brasil. 
O legislador buscou, mediante a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, 
estruturar órgãos federais, estaduais e municipais que pudessem garantir a 
capilaridade da atuação do Estado, mas a extensão territorial do País parece ser 
uma barreira intransponível.

Note-se que a baixa probabilidade de detectação de irregularidades 
aumenta a probabilidade de descumprimento das normas. Há, ainda, a dificuldade 
de se estabelecer os padrões corretos, em vista das constantes inovações da 
indústria e demais atividades econômicas.

Apenas a título de ilustração, no ano de 2012, os cofres públicos arcaram 
com aproximadamente 30 bilhões de reais para o Poder Judiciário397 e 1,1 bilhão 
de reais para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (“IBAMA”)398. Previu-se, no orçamento da União, gastos na ordem de 
2,3 bilhões de reais com o Ministério Público Federal399.

No Estado de São Paulo, também para o ano de 2012, a Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (“CETESB”) previu em seu orçamento gastos 
no valor de R$ 348.846.951,00400. Para o mesmo ano, o Ministério Público do 
Estado de São Paulo previu gastos de R$ 1.532.278.218,00401.

396 BREGER, Marshall J.; ELLIOTT, E. Donald; HAWKINS, David; STEWART, Richard R. Op. 
cit., p. 468.
397 Informações constantes da “Execução Orçamentária dos Órgãos do Poder Judiciário 
Integrantes do Orçamento Geral da União (OGU) – Exercício 2012”. Disponível em: <www.cnj.jus.
br>. Acesso em: 31 março 2014.
398 Informações constantes da “Execução Orçamentária” do IBAMA. Disponível em: <www.
ibama.gov.br>. Acesso em: 31 março 2014.
399 Informações constantes do documento “Orçamentos da União – Exercício Financeiro 
2012” do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/ploa2012/110831_ploa2012_
vol3.pdf>. Acesso em: 31 março 2014.
400 Informações constantes do “Orçamento do Estado 2012”, da Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.
planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/planejamento_orcamento/orcamentos/2011/Lei_14675_
de_28_12_11.pdf>. Acesso em: 31 março 2014.
401 Informações constantes do “Orçamento do Estado 2012”, da Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.
planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/planejamento_orcamento/orcamentos/2011/Lei_14675_
de_28_12_11.pdf>. Acesso em: 31 março 2014.
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Considerando tais dados, é possível notar quão significativos são os 
gastos dos principais órgãos investigadores, fiscalizadores e sancionadores do 
sistema jurídico brasileiro.

Na política ambiental brasileira, os instrumentos de comando e controle 
são predominantes. Existe um conjunto extenso de normas e exigências para o 
cumprimento de padrões, determinando condutas específicas, criando restrições 
ou proibindo práticas, a fim de propiciar a proteção do meio ambiente.

A Lei nº 6.938/1981 cria a Política Nacional do Meio Ambiente, 
estabelecendo uma modalidade de gestão integrada dos recursos naturais, 
com princípios, objetivos, instrumentos e uma estrutura institucional, o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (“SISNAMA”). Na lei, são previstos 13 tipos de 
instrumentos402, em sua maior parte de natureza de comando e controle, dos 
quais merecem destaque: (i) padrões de qualidade ambiental; (ii) zoneamento 
ambiental; (iii) avaliação de impactos ambientais; (iv) licenciamento ambiental; (v) 
penalidades disciplinares ou compensatórias; (vi) criação de espaços territoriais 
especialmente protegidos e (vii) relatório de qualidade do meio ambiente.

Frente ao exposto, é preciso que o legislador brasileiro não deixe de 
notar que a previsão de incentivos para uma conduta desejada pode trazer mais 
benefícios ao meio ambiente, além de trazer eficácia às normas ambientais e 
garantir sua aplicabilidade, com menor onerosidade aos cofres públicos. Em 
outras palavras, é necessário retirar o foco das políticas ambientais do sistema 
de comando e controle e voltá-las para o sistema de estímulos.

POSICIONAMENTO DA DOUTRINA QUANTO AOS INCENTIVOS

Apontam-se, a seguir, os principais argumentos da doutrina para justificar 
posicionamentos favoráveis e contrários à previsão de estímulos a práticas 
saudáveis ao meio ambiente. São argumentos favoráveis:

•	 propiciam-se receitas financeiras para práticas preservacionistas, o que 

402  Cf. artigo 9º da Lei nº 6.938/1981. “Art. 9º São instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente: I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; II – o zoneamento 
ambiental; III – a avaliação de impactos ambientais; IV – o licenciamento e a revisão de atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras; V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos 
e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; VI – a 
criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 
municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas; VII – o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; VIII – o Cadastro 
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; IX – as penalidades 
disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 
correção da degradação ambiental; X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, 
a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA; XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 
obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; XII – o Cadastro Técnico 
Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais; XIII 
– instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e 
outros”.
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significa a redução dos custos daqueles que preservam o meio ambiente. 
Isso vale nos cenários local, regional, nacional e internacional;

•	 permite-se que a atividade de preservação deixe de ser apenas um ônus 
ou um dever legal e passe a ser uma atividade econômica em si, para fins 
de obtenção de receita. Ela traz externalidades positivas e possibilita a 
remuneração de uma atividade digna e sustentável;

•	 direciona-se a atuação das forças de mercado em sentido favorável à 
proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos naturais, de forma 
a corrigir falhas, estimular o uso sustentável dos recursos naturais e a 
proteção ambiental403;

•	 induz-se o mercado ao exercício de atividades sustentáveis, em detrimento 
das atividades menos adequadas ao mote da sustentabilidade404;

•	 estimula-se o empreendedor a buscar, por sua conta, a melhor tecnologia 
de controle de poluição ao menor custo405;

•	 permite-se a distribuição dos custos e benefícios entre os membros da 
sociedade, garantindo equidade e justiça no tratamento da Administração 
Pública406;

•	 aumenta-se a probabilidade de alcance das metas estabelecidas pelas 
políticas ambientais;

•	 proporcionam-se mudanças estruturais e reduzem-se custos de transação 
para a adoção de novas tecnologias407;

•	 contribui-se com comportamentos mais eficientes de pessoas e 
empresas408. 

São argumentos contrários:

•	 caminha-se para a mercantilização e a privatização da natureza;

403 MAY, Peter H. Introdução. In: AMARAL, Carlos; MAY, Peter H.; MILLIKAN, Brent; 
ASCHER, Petra (Orgs.). Instrumentos econômicos para o desenvolvimento sustentável da 
Amazônia brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005. Disponível em:  <http://www.
mma.gov.br/estruturas/168/_publicacao/168_publicacao30012009115059.pdf>. Acesso em: 31 
março 2014.
404 GRAU NETO, Werner. O novo paradigma indutor do trato tributário da questão ambiental: 
do poluidor-pagador ao princípio da sustentabilidade. In: LECEY, Eladio Luiz da Silva; CAPPELLI, 
Silvia (Coords.). Revista de Direito Ambiental, n. 64. São Paulo: RT, 2011, p. 24.
405 Idem, ibidem.
406 HANLEY, Nick; SHOGREN, Jason; WHITE, Ben. Environmental economics in theory and 
practice. New York: Oxford University Press, 1997, p. 93.
407 REHBINDER, Eckard. Environmental regulation through fiscal and economic incentives 
in a federalist system. HeinOnline, 20 Ecology L.Q. 57, 1993. Disponível em: <www.heinonline.
org>. Acesso em: 31 março 2014, p. 66.
408 POLINSKY, A. Mitchell. An introduction to law and economics. Boston: Little, Brown and 
Company, 1989, p. 130.
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•	 premia-se quem que nada fez além do cumprimento de uma obrigação 
legal;

•	 passa-se a tratar o meio ambiente como um bem ou um produto, 
desconsiderando os valores não econômicos que possam existir409; 

•	 valorizam-se apenas interesses individuais, sem que a coletividade seja 
contemplada410;

•	 confere-se o direito de poluir411;

•	 permite-se que o contribuinte não seja visto como alguém que gera danos, 
mas como alguém que paga a conta e, por isso, está legitimado a usar ou 
consumir bens de natureza ambiental412.

409 STEWART, Richard B. Economic incentives for environmental protection: Opportunities and 
obstacles. In: REVESZ, Richard; SANDS, Philippe; STEWART, Richard B. (Editors). Environmental 
law, the economy, and sustainable development: the United States, the European Union, and the 
international community. New York: Cambridge University Press, 2000, p. 197-199.
410 Idem, ibidem.
411 Idem, ibidem.
412 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p. 239.
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1. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
LOCALIzADAS EM ÁREAS INTENSAMENTE 
URBANIzADAS: JUSTIFICATIVAS E CRITÉRIOS PARA A 
CRIAÇÃO DE UM REGIME ESPECIAL

Amália Simões Botter
Advogada Ambiental. Graduanda em Geografia. Pesquisadora do Grupo de 

Estudos Aplicados ao Meio Ambiente (GEAMA/USP)

1. INTRODUÇÃO

O tema que ora se apresenta é um dos principais pontos hoje em 
discussão no Judiciário, nas Assembleias Legislativas dos Estados da Federação 
e em setores específicos da atividade econômica, tendo em vista a inexistência 
de normas que disciplinem um regime diferenciado de ocupação em Áreas de 
Preservação Permanente (APPs) inseridas em áreas intensamente urbanizadas.

Em que pese o antigo histórico de ocupação e concentração populacional 
em áreas próximas à água, com vistas à subsistência e ao transporte, que 
remonta aos tempos coloniais e hoje se estende a núcleos urbanos que chegam 
à conformação de megalópoles, a legislação ambiental brasileira impõe limites 
à ocupação das margens de cursos d´agua, com vistas a preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 
de fauna e flora, o solo e o bem-estar das populações. Trata-se do instituto de 
proteção de Áreas de Preservação Permanente (APPs), previsto na Lei Federal 
12.651/2012 (Novo Código Florestal), e que se aplica às áreas urbanas, conforme 
disposição expressa do seu art. 4º.

Apesar da necessidade e da importância de regramento para garantia das 
funções ecológicas dos cursos d’água na cidade, bem como para impedimento 
de situação de riscos à população, é indiscutível que as cidades, com sua 
configuração e características próprias, devam possuir regime diferenciado em 
relação ao campo, no que tange à ocupação de APPs.

O texto da nova Lei Florestal, no entanto, não corrobora com esse 
entendimento, pois disciplinou a intervenção em APPs de áreas urbanas 
consolidadas apenas para situações muito específicas, perpetuando assim o 
distanciamento da legislação em relação à realidade fática das cidades brasileiras 
e mantendo ainda inúmeras ocupações na irregularidade.

Nesse contexto, passamos a desenvolver análise com vistas à proposição 
de critérios que viabilizem a compatibilização da legislação aos casos concretos 
verificados no meio urbano.
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2. PREVISÃO LEGAL DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPs) NA MODALIDADE DE CURSO 
D´ÁGUA

O caput do art. 4º da Lei Federal 12.651/2012 como APP de curso d’água, 
natural, perene e intermitente, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais 
que podem variar entre 30 (trinta) e 600 (seiscentos) metros de extensão, de 
acordo com a metragem da largura do rio413.

Em complemento, os §§ 9º e 10 do art. 4º mencionam que as 
determinações municipais em Planos Diretores e Leis de Uso do Solo devem 
se operar sem prejuízo dos limites estabelecidos pelos incisos do caput. Disto 
se depreende que a legislação municipal pode ampliar e não reduzir as faixas 
mínimas propostas para as APPs pela Lei Florestal.

Assim, após anos de discussões quanto à aplicação ou não da Lei 
Florestal ao meio ambiente urbano – o que se deu especialmente em razão 
das Leis Federais 6.766/1979 (art. 4º, III) e 7.803/1998 (art. 2º, parágrafo único) 
– corretamente, o legislador previu expressamente um regime geral de tutela 
ambiental das APPs tanto para áreas rurais, quanto para áreas urbanas.

Todavia, o § 1º do art. 61-A414 da Lei Florestal traz uma regime especial 
aplicável exclusivamente às áreas rurais, no qual se permite a continuidade 
de atividades em áreas consolidadas, anteriores a 22 de julho de 2008, sendo 
obrigatória a recomposição de uma faixa marginal de apenas 05 (cinco) metros, 
contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura 
do curso d´água, nos casos de imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo 
fiscal. Esta faixa marginal reduzida variará proporcionalmente ao tamanho da 
propriedade, medida em módulos fiscais.

Para áreas urbanas, por sua vez, a Lei Federal 12.651/2012 estabelece 
critérios diferenciados apenas em situações muito peculiares, quais sejam: 
delimitação mais branda de faixa de 30 (trinta) metros de APP para lagos e lagoas 
naturais (art. 4º, II, “b”) e de faixa de 15 (quinze) a 30 (trinta) metros de APPs para 

413         “Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para 
os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 30 
(trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 (cinquenta) 
metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; c) 100 
(cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de 
largura; d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros”.
414 “Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada, exclusivamente, a 
continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais 
consolidadas até 22 de julho de 2008. § 1º Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo 
fiscal que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos 
d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) 
metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso 
d’água. 
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reservatórios d’água artificiais destinados à geração de energia ou abastecimento 
público (art. 5º); desconstituição da APP de mangue, quando esta apresentar sua 
função ecológica comprometida, em razão de ocupação por população de baixa 
renda (art. 8º, §2º); regularização fundiária de interesse social de glebas inseridas 
em área urbana de ocupação consolidada através de projeto nos termos da Lei 
Federal 11.977/2009 (art. 64); e, por fim, regularização fundiária de interesses 
específicos, que seguirá os mesmos termos da citada Lei Federal 11.977/ 2009 
e requererá delimitação mais branda de faixa de 15 (quinze) metros de APP, ao 
longo de cursos d’água (art. 65)415.

Dos referidos dispositivos, extrai-se que inexiste um regime especial 
propriamente dito para cursos d’água de áreas urbanas consolidadas. A respeito 
destas, apenas situações bastante específicas foram lembradas.

Esta diferença no tratamento dispensado às zonais rurais e urbanas não 
se baseia em justificativas razoáveis, demonstrando uma incoerência do novo 
diploma.

Sabe-se que, em alguns aspectos, o Novo Código Florestal padeceu de 
rigor técnico, tendo suscitado repúdio de segmentos da sociedade e originado 
as ADINs que tramitam atualmente. Todavia, sem adentrar no mérito do critério 
temporal de corte utilizado para permitir ocupações consolidadas em áreas rurais, 
fica claro que não é razoável se estabelecer uma disciplina mais branda para estas 
áreas, que se apresentam menos alteradas e compostas por recursos naturais 
com funções ambientais cuja proteção seria mais eficaz, e uma disciplina mais 
rígida para áreas que sofreram modificações há centenas de anos, com ocupação 
intensa e consolidada em todo o entorno.

Infere-se do novo regime aplicável às áreas rurais consolidadas e de 
outros mecanismos modernos criados pela Lei Florestal, que, diferentemente 
do Código Florestal de 1965, o novo diploma não visa apenas a proteção isolada 
do meio ambiente natural, mas também a conciliação desta aos processos 
socioeconômicos e culturais humanos, em consonância com os artigos 170 e 
225 da Constituição Federal, que revelam a base tríplice do desenvolvimento 
sustentável (ações economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente 
prudentes).

Nesse sentido, a criação de um regime especial para APPs inseridas 
em áreas intensamente urbanizadas estaria em total harmonia com o espírito 
da nova lei e iria ao encontro do sistema normativo hoje vigente, não havendo 
que se falar em uma “inovação” jurídica, mas apenas na adequação das áreas 
urbanas à legislação atualizada.

Assim, com vistas ao preenchimento do que se considera por muitos 
juristas uma lacuna da legislação, propulsora de insegurança jurídica nas questões 
ligadas ao meio urbano, vejamos as razões que contribuiriam com a criação de um 

415  Lembre-se que, na verdade, anteriormente ao Novo Código, a Lei Federal 11.977/2009 
(art.53, §1º) e a Resolução CONAMA 369/2006 (art. 9º) já previam um regime diferenciado para 
regularização de interesse social em APPs.
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regime especial para ocupações em APPs de áreas intensamente urbanizadas.

3. JUSTIFICATIVAS PARA A DISCIPLINA DE UM REGIME ESPECIAL DE 
OCUPAÇÃO DE APPs NAS CIDADES

3.1 As cidades como forma de organização do homem

Da literatura de alguns dos mais ilustres geógrafos416, depreende-se que 
o homem é inevitavelmente parte do sistema da natureza e neste estabelece 
uma comunidade, em determinado território, e desenvolve atividades com 
vínculos sociais, culturais e econômicos, estabelecendo relações absolutamente 
dinâmicas, que se transformam assim como transformam o meio. As cidades, 
nesse sentido, são sua complexa forma de organização e o ambiente de suas 
inter-relações.

Neste cenário de organização artificial/cultural inserida no meio natural, o 
homem acaba por se colocar na origem de muitos problemas ambientais e muito 
por isso deve ser parte de suas soluções. No entanto, as soluções eficazes jamais 
serão aquelas que excluem ou ignoram a existência do homem e de sua forma 
de organização. É o que afirma sabiamente METZGER: “resolver o problema da 
perda da biodiversidade excluindo o homem da paisagem é apenas um paliativo, 
e não uma solução [...]”.

Assim, considerando que as cidades são a forma de organização dos 
seres humanos – assim como os formigueiros estão para as formigas ou as 
colmeias para as abelhas –, é imprescindível que para elas seja desenvolvido 
um regime próprio, possibilitando ao máximo o respeito aos seus modos de 
produção, consumo, padrões sócio culturais, formas de apropriação dos recursos 
naturais e maneiras de se relacionar com a natureza.

Obviamente, não se pretende com isso que sejam aceitos modos de 
produção destrutivos e poluidores. Ao contrário, o que se busca é apenas que 
a cidade, como núcleo de organização do homem, seja entendida de maneira 
razoável, considerando outras diversas problemáticas nela existentes, nas quais 
se inclui, por exemplo, o exíguo espaço existente nas cidades, a mecanização 
das atividades agropecuárias, a sempre crescente atração populacional para as 
cidades e a até os elevados preços da propriedade urbana, resultantes da já 
mencionada falta de espaço, da especulação imobiliária, dentre outros fatores

É fato indiscutível que a migração do campo para as cidades continua 
crescente e que o direito de ir e vir da população jamais poderia ser restringido, 
por qualquer tipo de sistema que impedisse o ingresso de pessoas nas cidades. 
Assim como não é possível forçar as pessoas a migrarem para o campo. Por isso, 

416  METZGER, Jean Paul. O que é ecologia de paisagens? Biota Neotropica. Vol.1, N. 1 e 2, 
BN101122001, 2001. ROSS, Jurandyr L.S. Geomorfologia, Ambiente e Planejamento. São Paulo: 
Editora Contexto, 1990.
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a mudança dos parâmetros de restrição à ocupação de território das cidades 
precisariam ser revistos sob determinadas condicionantes.

As cidades, entendidas como meio ambiente cultural e artificial, ainda que 
necessitem imprescindivelmente proteger aspectos naturais para sua própria 
sobrevivência, possuem elementos sócio econômicos que justificam a criação 
de um instituto de proteção permanente, porém menos restritivo do que aquele 
determinado para o meio rural.

3.2 Funções ambientais das APPs nas cidades

Em adição aos aspectos sociais, culturais e econômicos atinentes à 
cidade, é certo que, no ambiente urbano, margens de rios com plena integridade 
estrutural e funcional são praticamente inexistentes, principalmente, pela quase 
ausência de fauna e flora nas cidades. Por essa razão, também não há coerência 
em se manter metragens de proteção de APPs de cursos d’água em sua 
totalidade. 

Senão, vejamos.

No passado, de fato, as APPs cumpriam todas as suas funções de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 
fluxo gênico de fauna e flora, o solo e o bem estar das populações humanas, as 
quais estão elencadas na Lei Federal 12.651/2012, art. 3º, inciso II. Contudo, hoje 
em dia, com as alterações do ambiente pela inevitável e histórica urbanização, 
essas áreas cumprem apenas parte ou nenhuma dessas funções, como é o caso 
dos rios com cursos alterados e canalizados.

Ou seja, com a transformação do local, não estão mais presentes todas 
as funções ecológicas e os atributos ambientais que justificariam a constituição 
de uma área de preservação permanente integral.

A propósito, a nova norma já abriu precedente para o questionamento 
das funções ecológicas das APPs, ao tratar dos manguezais, em seu art. 8º, §2º, 
já mencionado no Item 2 acima (possibilidade execução de obras habitacionais 
e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse 
social, em APPs de Mangue, quando este apresentar sua função ecológica 
comprometida).

Hoje, as principais carências que podem ser apontadas no ambiente 
urbano referem-se à baixa umidade relativa do ar, à elevada temperatura em locais 
de clima tropicais, à concentração de poluentes, à emissão de ruídos, à geração 
de resíduos, o desrespeito à paisagem urbana, assim como enchentes motivadas 
pelas canalizações realizadas sem o devido planejamento ou deslizamentos de 
margens com ocupações clandestinas em áreas de risco.

Nesse sentido, as metragens de APP devem ter como principal 
parâmetro, por exemplo, os níveis de cheias que geram risco à população e não 
mais a fauna, a flora ou um fluxo gênico, por não mais existirem no ambiente 
intensamente urbanizado.
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Quanto aos demais problemas urbanos citados, note-se que estão 
ligados à melhoria da gestão ambiental da cidade ou à necessidade de áreas 
verdes, as quais não precisam estar localizadas às margens dos rios.

A tradicional doutrina do Direito Ambiental contribui no sentido de que 
as APPs devam estar baseadas em funções que existam de fato: “mesmo que 
as áreas de preservação permanente em tese existam nas áreas urbanas, não 
poderão ser assim classificadas se estiverem totalmente divorciadas de sua 
função original”417.

Assim, por analogia, com base na nova disciplina de áreas rurais 
consolidadas, trazida pelo Novo Código Florestal, inexistindo os atributos 
ambientais que justifiquem a instituição de uma APP integral, a intervenção em 
área urbanizada imprescinde de um tratamento especial.

3.3 O Municípios e as normas urbanísticas

Nesse contexto, lembre-se que não só a exegese da legislação ambiental 
deve ser considerada, mas também o que determina a Constituição Federal 
em seu art. 30, inciso I, sobre a competência da administração municipal em 
legislar sobre assuntos de interesse local. O raciocínio constitucional juntamente 
com o Estatuto da Cidade é de que os Municípios devem estabelecer diretrizes 
urbanísticas através de planos diretores, leis de zoneamento, loteamento, 
parcelamento, uso e ocupação do solo e outras limitações pertinentes.

Soma-se a isso ainda o que dispõe o art. 182, §1º, da Constituição 
Federal sobre o cumprimento da função social da propriedade urbana ao atender 
as exigências expressas no Plano Diretor. Se imóveis em áreas destinadas a 
assentamentos urbanos – por seu intenso e antigo histórico de ocupação – não 
puderem ser ocupadas, em razão da metragem imposta pela Lei Florestal nas 
APPs, a propriedade não estará atendendo totalmente a sua função social. Por 
outro lado, compensando esse déficit, a propriedade então cumpriria sua função 
ecológica. Contudo, como visto, as funções ecológicas por vezes se esvaem e 
passa-se a não haver ganho ambiental algum com a restrição imposta a locais já 
excessivamente alterados.

Muitas vezes, surgem situações em que todo o entorno foi ocupado 
anteriormente à legislação florestal e apenas um único imóvel inabitado fica 
restrito à metragem de proteção maior. Este imóvel permanece completamente 
ilhado na malha urbana, sem exercer qualquer função ecológica relevante ao 
rio ou ao fluxo de espécies. O isolamento do imóvel acaba por levar à perda 
das funções ambientais daquela APP, podendo esvair os motivos de sua própria 
existência, conforme já abordado no item anterior.

Vale lembrar também que, durante a tramitação do Projeto de Lei 
1.876/1999 e da Medida Provisória 571/2012, que culminou com a aprovação da 

417  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2013, pág. 1267.
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Lei Florestal, considerou-se a possibilidade de que os planos diretores e demais 
leis de uso e ocupação do solo pudessem alterar – para menos ou para mais – os 
limites das APPs urbanas, de modo a adequá-las às particularidades locais, mas, 
em decorrência dos vetos presidenciais ao texto, a matéria não foi incluída na 
Lei aprovada. Apesar disso, existe novo Projeto de Lei em trâmite, com vistas 
à retomar a redação originalmente proposta, com a justificativa principal de que 
a lacuna na Lei Federal 12.651/2012 tem apresentado “insegurança jurídica na 
administração das cidades brasileiras”418. Esta discussão está aberta e é bastante 
defendida pelos Municípios.

Para ilustrar os problemas concretos advindos do conflito de normas 
ambientais urbanísticas, consideremos, por exemplo, que a APP de um de curso 
d’água de 600 (seiscentos) metros de largura corresponderia a uma faixa de 500 
(quinhentos) metros. Nesta hipótese, dependendo da comprimento do rio que 
corte uma pequena cidade, grande parcela de seu território estaria comprometido, 
independentemente do zoneamento urbano ter concluído pela permissividade 
da ocupação. 

Outro exemplo com efeitos drásticos seria a hipótese de um loteamento 
regularmente aprovado com lotes que possuam apenas 30 (trinta) metros de 
extensão – situação bastante corriqueira em alguns locais. Ainda que fossem 
cortados um por um pequeno filete de água, estes poderiam ser totalmente 
inutilizados em razão da faixa de APP de 30 (trinta) metros de largura.

Inúmeros casos como estes poderiam ser citados, demonstrando-se a 
necessidade de se estabelecer restrições que não engessassem áreas inseridas 
em locais com vocação à ocupação e de intensa urbanização do Município. 

Vejamos abaixo outras duas situações fáticas recentemente abordadas 
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os quais revelam, dentre 
inúmeros aspectos, o conflito entre as normas urbanísticas e ambientais.

4. ESTUDOS DE CASOS – JURISPRUDÊNCIA

O método de investigação de estudo de casos jurisprudenciais justifica-
se especialmente por proporcionar a comunicação entre a teoria e a prática 
do Direito, bem como por permitir o enfrentamento de questões por vezes 
interdisciplinares.

No presente artigo, foram escolhidos para análise dois exemplos 
paradigmáticos da jurisprudência atual: a ocupação das APPs de cursos d’água 
canalizados em grandes cidades e a ocupação das APPs de cursos d’água nas 
cidades do litoral por marinas/instalações náuticas.

Tendo em vista a ausência de um regime especial para intervenção em 
APPs de áreas urbanas, os referidos julgados demonstram uma tentativa de 

418  Projeto de Lei 6830/2013 apresentado pelo Deputado Federal Valdir Colatto, em 
26.11.2013, para alterar a Lei nº 12.651, de 25 maio de 2012, e dispor sobre as áreas de proteção 
permanente no perímetro urbano e nas regiões metropolitanas
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resolver de maneira razoável problemas concretos não solucionados pela Lei.

4.1 APPs de cursos d’água canalizados nas cidades

É de imensa relevância para a presente análise o seguinte trecho extraído 
de acórdão do 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do 
Estado de São, o qual revela os atuais desafios do judiciário com relação às áreas 
urbanas:

“Não se põe em dúvida, ainda mais ante os termos da LF 12.651/12, 
a aplicação do Código Florestal à área urbana; mas aí não se esgota 
a questão. A Câmara tem hesitado em definir em que ponto, em que 
situações e com que finalidade as restrições ambientais se aplicam às áreas 
urbanas ocupadas em que, mercê da própria ocupação e das alterações 
produzidas no córrego ou no entorno, a função ambiental deixou de existir. 
O problema é mais agudo nas áreas marginais aos cursos d´água, onde 
estão ocupações mais antigas” 419.

Está claro que, na prática jurídica, não só as partes, mas também os 
magistrados encontram-se em situação de desconfortável frente à lacuna da 
legislação vigente. Nesse sentido, continua: 

“A indefinição com que o tema tem sido tratado vem levando à proliferação 
das ações e a situações de escassa justiça [...]: a demolição de parte de 
residências em bairros regularizados e construídos na década de 1970 e 
1980, a demolição de parte do supermercado para ali, somente ali, haver 
uma faixa permeável de alguns metros de largura, tudo sem o desfazimento 
das ruas e avenidas, com a manutenção do córrego envelopado ou 
canalizado e a previsão de nenhum ganho ambiental”.

O referido acórdão é um dos precedentes do Tribunal do Estado mais 
populoso da Federação, pelo qual se decidiu favoravelmente à ocupação da faixa 
de APP de um curso d´água canalizado na cidade.

Os motivos para tal entendimento baseiam-se principalmente, no não 
cumprimento das funções ambientais originais da APP – a preservação dos 
recursos hídricos (evitando assoreamento e mantendo a qualidade da água), a 
estabilidade geológica (evitando erosão) e paralelamente, de forma secundária, a 
garantia da biodiversidade pelo fluxo da fauna e da flora.

Ressalte-se que a regra geral, de que as áreas de preservação permanente 
em áreas urbanas devem ser conservadas e não ocupadas, não foi abalada – 
no mesmo sentido, é a opinião expressa no presente artigo. No entanto, para 
determinadas áreas urbanizadas, verifica-se que a faixa de APP perde sua razão 
de existência, devendo ser flexibilizada.

419  TJSP. Apelação n. 0056169-68.2010. 1ª Câm. Reservada ao Meio Ambiente. Des. Rel. 
Torres de Carvalho - D.J. 18.04.2013.
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A esse respeito, o Tribunal considerou que as matas ciliares protegem 
os recursos hídricos, mas, em alguns casos, a correspondência do córrego 
canalizado, “envelopado em concreto e isolado da natureza”, com a sua função 
ecológica primitiva, não é factível, já que a mata protetora nada protegeria. 

Em acórdão também da 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, mais 
considerações foram tecidas a esse respeito e merecem ser expostas:

“o caso concreto oferece peculiaridades que não podem ser 
desconsideradas. A área de preservação permanente às margens do 
Ribeirão Pires foi descaracterizada a partir do momento em que o ribeirão 
foi canalizado, com impermeabilização das margens e abertura da Avenida 
Brasil, que confina o ribeirão de ambos os lados. No caso, a perda da função 
ambiental da área de preservação per manente, decorrente da organização 
da cidade justifica a manutenção da ré no local pretendido. As licenças 
ambientais são válidas e ficam mantidas - Procedência. Recurso do autor 
desprovido”420. Por fim, ainda menciona que “não há sentido maior em 
impedir a ocupação que amolde ao Plano Diretor e às posturas urbanas 
dos terrenos localizados depois da avenida. São circunstâncias que levam 
a uma flexibilidade do uso das áreas de preservação permanente na área 
urbana”421. 

Do moderno julgado, depreende-se, portanto, que áreas com já 
consagrada intervenção humana devem ser mantidas tais como se encontram.

4.2 APPs de cursos d’água nas cidades litorâneas e a ocupação por marinas

Outro cenário conflituoso no Judiciário refere-se às ocupações de APPs 
de cursos d´água, em imóveis inseridos em áreas urbanas consolidadas no litoral 
do País.

O histórico da ocupação litorânea é ainda mais antigo do que no campo 
e, como na maioria dos adensamentos urbanos no mundo, demonstra que a 
ocupação ocorreu prioritariamente à margem dos rios e corpos d’água. Assim, são 
inúmeras as demandas judiciais que questionam a regularidade de construções 
de veraneio, assim como de marinas/instalações náuticas, que, pela sua própria 
atividade, acabam por se localizar às margens dos rios.

As instalações náuticas inseridas no mencionado contexto envolvem 
diversos aspectos, a exemplo do entorno intensamente ocupado e consolidado, 
que descaracteriza parcialmente as funções ambientais da APP; da inexistência 
de alternativa locacional; do impacto não significativo das edificações; e até do 
caráter social da atividade náutica, cujo o aparecimento no litoral é antigo e hoje 

420  TJSP. Apelação n. 0001738-56.2006.826.0505 (999.10.244822-3), 1ª Câm. Reservada ao 
Meio Ambiente. Des. Rel. Torres de Carvalho - D.J. 20.10.2011.
421  Idem.
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está intimamente arraigado à cultura e à economia locais.

Note-se que, no referido cenário, além da proteção ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, também é essencial à vida da população litorânea e 
ribeirinha a criação de empregos e a circulação de riqueza.

Contudo, a leitura seca da legislação atual não permite a ponderação 
de nenhum dos aspectos mencionados, de modo que muitas construções hoje 
encontram-se em situação de irregularidade e sub judice em Ações Civis Públicas 
com vistas unicamente à demolição de edificações.

É curioso pensar na hipótese em que todas as estruturas náuticas 
localizadas ao longo de cursos d´água fossem demolidas: onde seriam guardadas 
as embarcações de pequeno e médio porte que circulam em todo o litoral 
brasileiro, no qual vivem cerca de 50,7 milhões de habitantes? Ou como se 
daria a logística de circulação baseada nesse meio de locomoção, tanto para 
moradores, quanto para turistas, já que a prática de esportes náuticos constitui 
fator de expressiva atração nas cidades do litoral?

Tais aspectos começam a ser percebidos pelo Poder Judiciário, como 
no caso da Ação Civil Pública n. 0002086-75.2013.8.26.0587422, em trâmite na 1ª 
Vara Cível da Comarca de São Sebastião (SP), conforme ponderação exposta na 
r. decisão que indeferiu o pedido liminar do Ministério Público do Estado de São 
Paulo:

“[...] se está em uma região do Estado de São Paulo onde há forte 
concentração do mercado náutico, e onde o fomento das atividades 
náuticas [...] concilia a valorização ambiental e o desenvolvimento dos 
esportes náuticos, sem que um exclua o outro, sem falar que tais atividades 
têm grande repercussão na economia local. Relevante, também, que se 
verificam ao longo dos fólios Alvará de Construção (fl. 253) e Habite-se (fl. 
254) expedidos pela Prefeitura Municipal de São Sebastião [...]”. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também manteve o 
entendimento da referida decisão liminar, no âmbito do julgamento do recurso 
de Agravo de Instrumento interposto, com destaque para os seguintes termos:

“a afirmação de que o meio ambiente deve ser protegido e dado como 
ecologicamente equilibrado, em respeito ao texto constitucional claro, deve 
ser, sempre, respeitado.  Porém, também deve ser considerado que toda 
a atividade humana, quer a mais básica como, por exemplo, a construção 
de um singelo muro divisório, ou a grave, como a implantação de uma 
usina hidroelétrica, sempre irá causar danos ao frágil meio ambiente, mas 
a recuperação deste, quer natural quer pela ação do homem, é sempre 

422  Ação Civil Pública proposta, em 22.04.2013, pelo Ministério Público do Estado de São 
Paulo, em razão de suposta ocupação de área de preservação permanente em imóvel localizado 
na área urbana de São Sebastião.
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benvinda e necessária, mas sem arroubos histéricos ou sinistros, como, 
costumeiramente, ocorre no Brasil”423.

O trecho reflete a razoável ponderação do magistrado quanto à 
inaplicabilidade do embargo ao imóvel do caso concreto, que há décadas era 
desprovido de vegetação, estava sujeito à intensa intervenção antrópica e 
inserido em área urbana com completa infraestrutura, isto é, rede de água, 
energia elétrica, telefonia, guias e sarjetas nas vias públicas.

A construção no imóvel foi implantada a 30 (trinta) metros do Rio Una e 
o autor ingressou com a ação alegando que seriam necessários 50 (cinquenta) 
metros de APP, ou seja, a metragem integral de APP prevista na Lei Florestal, 
para rios com mais de 10 (dez) metros de largura. 

Além disso, a Prefeitura ainda havia emitido Alvará e Habite-se para a 
construção edificação, em conformidade com o zoneamento estabelecido pelo 
Plano Diretor do Município de São Sebastião, o qual classifica a área como Zona 
de Baixa Restrição e a define como assentamento urbano, segundo o Mapa de 
Uso e Ocupação do Território.

No caso em tela, foram tecidas inúmeras relações entre a marina e as 
demais instituições locais ao longo dos anos, impulsionando a economia da 
comunidade e revelando um caráter benéfico de interesse social da atividade 
– este com a mesma natureza das hipóteses consideradas excepcionais para 
permissão da ocupação de APPs, previstas no art. 8º, da Lei Federal 12.651/2012.

Por fim, ainda vale lembrar que a faixa de 30 (trinta) metros de APP 
respeitada no imóvel, em que pese o rio Una possuir mais de 10 (dez) metros de 
cumprimento, sempre cumpriu com eficiência a função de respeitar a dinâmica 
do curso d´água, sem causar dano ao rio ou risco à população, visto que nas 
estações mais chuvosas suas cheias nunca atingiram as edificações a 30 (trinta) 
metros da margem, nem esta foi de qualquer forma prejudicada por erosão.

Assim, ainda que se argumente haver interferência/impacto das 
edificações em parte da faixa de 50 (cinquenta) metros de APP, não há como se 
falar em dano ambiental.

Sobre a diferença de impacto e dano ambiental, o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo explica em caso análogo:

“não cabe confundir o impacto com o dano ambiental; o primeiro decorre 
da própria atividade humana em qualquer grau, o segundo decorre de 
agravos mais sérios ao ambiente. Os cursos d’água no loteamento estão 
preservados, embora com uma mata ciliar mais estreita, e a preservação 
ambiental do empreendimento (somadas as medidas compensatórias e a 

423  TJSP. Agravo de Instrumento n. 0099897-50.2013.8.26.0000. 2ª Câm. Reservada ao Meio 
Ambiente. Des. Rel. Otávio Henrique - D.J. 03.069.2013.
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extensa área preservada de 80.000 m²) afastam a existência de dano.”424

Com base nos casos expostos e nas justificativas consideradas, conclui-
se que a realidade posta exige um novo regime legal do ordenamento. Nesse 
viés, passemos a alguns pressupostos que poderiam ser considerados para sua 
criação. 

5. CRITÉRIOS PARA A CRIAÇÃO UM REGIME ESPECIAL DE OCUPAÇÃO DE 
APPS EM ÁREAS URBANAS

Para tentar contribuir com o problema elucidado nos itens anteriores, 
poderiam ser estabelecidos parâmetros para a configuração de áreas urbanas 
intensamente urbanizadas, que permitissem a ocupação parcial das APPs de 
cursos d´água, se configurados determinados requisitos, como no mecanismo 
análogo de ocupação de APPs de cursos d´água em áreas rurais consolidadas do 
art. 61-A, da Lei Federal 12.651/2012.

Por analogia, a primeira opção que se vislumbraria para a proposta seria 
a utilização do mesmo critério temporal do mencionado art. 61-A, qual seja, a 
anistia de ocupações consolidadas até 22.07.2008 também em APPs inseridas 
em áreas urbanas. Todavia, por não se considerar a linha temporal tecnicamente 
sólida, propõe-se outras possíveis linhas, que poderiam ser aplicadas isolada 
ou até cumulativamente, como no caso de bacias hidrográficas consideradas 
críticas.

5.1 Inexistência de risco inerente ao local da ocupação

Em primeiro lugar, deveria ser avaliada a fragilidade ambiental da área e 
a viabilidade da manutenção da ocupação, a fim de se evitar desastres naturais, 
como enchentes ou deslizamentos de margens, o que se daria pela análise do 
órgão ambiental competente integrante do SISNAMA.

Em adição, na hipótese de verificação de risco, o órgão ambiental poderia 
intervir e exigir medidas técnicas de mitigação, conforme seu entendimento, nos 
termos do raciocínio já desenvolvido para as áreas rurais consolidadas previstas 
no § 14 do art. 61-A da Lei Florestal: 

“[...] o poder público, verificada a existência de risco de agravamento de 
processos erosivos ou de inundações, determinará a adoção de medidas 
mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a qualidade da 
água, após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente ou de 
órgão colegiado estadual equivalente”.

Nesse passo, vale mencionar também o raciocínio dos art. 64 e 65, em 

424  TJSP. Apelação 0143810-58.2008.8.26.0000. 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente. 
Des. Rel. Torres de Carvalho. D.J. 31.03.2013.
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seus §§1º, que disciplinam a regularização fundiária de interesse social e de 
interesse específico inseridos em área urbana de ocupação consolidada e que 
exigem que seja apresentado um estudo técnico contendo elementos como: a 
proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos 
e inundações; a identificação de recursos ambientais, passivos, fragilidades, 
restrições e potencialidades da área; a comprovação da melhoria das condições 
de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos 
recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades 
de conservação, quando for o caso, a comprovação da melhoria da habitabilidade 
dos moradores propiciada pela regularização proposta.

5.2 Consonância às normas municipais

Em segundo lugar, deveria ser considerado o zoneamento estabelecido 
no Plano Diretor e nas demais normas de uso e ocupação do solo, demonstrando 
assim a regularidade do parcelamento/loteamento que deu origem ao imóvel e a 
viabilidade da emissão dos documentos de Alvará de Construção e de Habite-se.

5.3 Configuração de área urbana consolidada

Em terceiro lugar, poderia ser aplicado o conceito que se tem hoje de área 
urbana consolidada, definido pela Lei Federal 11.977, de 07.07.2009, art. 47, inciso 
II, e mencionado no art.3º, inciso XXVII da Lei Federal 12.651/2012, como sendo 
a “parcela da área urbana com densidade demográfica superior a 50 (cinquenta) 
habitantes por hectare e malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) 
dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados: a) drenagem 
de águas pluviais urbanas; b) esgotamento sanitário; c) abastecimento de água 
potável; d) distribuição de energia elétrica; ou e) limpeza urbana, coleta e manejo 
de resíduos sólidos”.

Tais parâmetros poderiam ser utilizados para permitir a possibilidade de 
intervenção em APP, incrementados ainda com o estudo do entorno próximo à 
área. Assim, se o imóvel possuísse vizinhos com edificações erigidas em data 
anterior à legislação florestal, confirmar-se-ia ainda mais o histórico antigo de 
ocupação do entorno e poderia inferir-se que o imóvel sofre considerável pressão 
antrópica.

5.4 Potencial Poluidor não significativo

Em quarto lugar, poderia ser levado em conta o potencial poluidor da 
atividade exercida na APP que seria parcialmente ocupada no imóvel.

Lembrando que interferência/impacto não se confundem com dano 
ambiental, há que se enxergar a diferença do potencial poluidor, por exemplo, 
entre uma casa de veraneio e um aterro de resíduos implantados à beira de um 
curso d´água.
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Na linha do que foi pensado no já citado art. 64, §1º da Lei Florestal, 
referente à regularização fundiária de interesse social, seriam analisados os 
sistemas de saneamento básico, coleta de resíduos etc., de modo a se comprovar 
as boas condições de sustentabilidade urbano-ambiental e o baixo impacto e 
potencial de dano da atividade.

5.5 Perda parcial de funções ambientais da APP do curso d´água

Em quinto lugar, haveria que se considerar a perda parcial de algumas das 
funções ecológicas das APP, ponderando quais funções seriam mais relevantes 
para as características e atividades do local e do entorno, conforme entendimento 
já demonstrado no Item 3.2.

5.6 Presença de elementos tidos como excepcionais para intervenção: 
interesse social e utilidade pública

Em sexto lugar, poderiam ser ponderados também aspectos que 
demonstram a importância socioeconômica da atividade exercida no imóvel, 
através de funções desempenhadas em auxílio a entidades públicas, a exemplo 
das marinas tradicionais do litoral do País que viabilizam a circulação da população 
caiçara moradora de ilhas da costa, que auxiliam Unidades de Conservação 
Marinas na proteção ambiental ou ainda que desenvolvem projetos de educação 
ambiental com a população local.

5.7 Exigência de compensação ambiental

Por fim, frente à redução da metragem da APP no regime especial 
proposto, ainda poderia ser estudada medida compensatória proporcional à 
ocupação e ligada à recuperação de matas ciliares em áreas de ocupação ainda 
não consolidadas e passíveis de se estabelecer integralmente as funções 
ambientais do curso d’água.

Imagine-se, nesse sentido, que toda ocupação de APPs urbanas hoje 
irregulares tivessem a obrigação correspondente de compensar, ainda que na 
proporção 1:1, matas ciliares de outro trecho daquele curso d’água ou de rios 
da mesma micro bacia ou sub bacia. Certamente, o resultado dessas medidas 
seria de ganho de vegetação, frente ao que se tem hoje de fato, já que pelo 
regime especial pensado não há previsão de nenhuma nova supressão de 
vegetação. Além disso, as compensações contribuiriam para que áreas ainda 
não consolidadas não fossem ocupadas clandestinamente

5.8 Considerações gerais sobre os critérios propostos

Não há dúvidas de que mesmo no perímetro urbano deva ser respeitada 
uma metragem mínima para se evitar mais degradação ou riscos à população, 
mas, apesar dessa proteção permanente, os limites precisam ser revistos.
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Os critérios acima permissivos à ocupação parcial das APPs nas cidades 
seriam apontados como mais “brandos” do que o previsto na legislação 
atualmente em vigor e por isso seriam objeto de crítica por alguns segmentos, 
que considerariam a alteração um retrocesso. Todavia, ressalte-se que tais 
critérios seriam verdadeiramente aplicáveis à realidade, contribuindo para que 
a legislação não seja apenas “letra morta”; e isto certamente ensejaria mais 
ganhos ao meio ambiente, do que uma legislação mais rígida, porém ineficaz.

Assim, a regularização de ocupações em APPs em áreas intensamente 
urbanas, com base nos aspectos propostos acima, não devem ser vista como 
preponderância do fato consumado ou como uma desmoralização das normas e 
instituições ambientais. 

Se a legislação fosse alterada na linha do que se propõe e, por outro 
lado, também se buscasse dar mais enfoque à melhoria dos sistemas de gestão 
ambiental urbanos, ao invés de se bater de frente com o crescimento espontâneo 
das cidades, poderíamos, quiçá, ver maiores resultados de proteção aos bens 
ambientais. 

Além disso, frise-se, novamente, que as áreas que guardam os aspectos 
acima mencionados já estão ocupadas, não estão compostas por vegetação 
nativa e sofreram e ainda sofrem pressão antrópica.

Por fim, ressalte-se que os critérios propostos seriam aplicáveis 
respeitadas as áreas enquadradas como críticas. A exemplo, do § 17 do art. 61-A 
da Lei Federal 12.651/2012, nestes casos, o Poder Executivo poderia intervir, em 
ato próprio, estabelecendo metas e diretrizes superiores às bacias hidrográficas 
consideradas críticas, ouvido em especial o Comitê responsável pela Bacia 
Hidrográfica, o qual é integrado também por representantes do órgão ambiental 
competente.

6. Conclusões Articuladas

6.1 A Lei Federal 12.651/2012 previu regime geral de APPs para áreas rurais 
e urbanas, mas estabeleceu um regime especial apenas para áreas rurais 
consolidadas e não para cidades, em que pese o histórico de ocupação mais 
intenso nos núcleos urbanos.

6.2 As características das cidades, as peculiaridades das funções ambientais das 
APPs urbanas e as normas do Município dão guarida à criação de um regime 
especial para regularizar ocupações em APPs de cursos d´água, localizadas em 
áreas intensamente urbanizadas.

6.3 Em complemento, casos jurisprudenciais corroboram com a criação de um 
novo regime, na medida em que, diante da realidade posta, os magistrados têm 
de criar e ponderar critérios para preencher uma lacuna legislativa, propulsora de 
insegurança jurídica.

6.4 Com base nas justificativas e nos casos concretos expostos, propõem-se que 
tais critérios fossem definidos por lei, em um regime especial que contemplasse: 
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inexistência de risco; consonância com as normas municipais; configuração de 
área urbana consolidada; perda parcial das funções ambientais da APP; potencial 
poluidor não significativo; presença de elementos com natureza de interesse 
social ou utilidade pública; e exigência de medida compensatória proporcional à 
área ocupada.

6.5 Considera-se que os critérios apresentados seriam coerentes e aplicáveis à 
realidade, contribuindo para maior eficácia da legislação e, consequentemente, 
da proteção aos bens ambientais.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo analisar a sistemática adotada pelo 
direito brasileiro, referente às formas de reparação de danos ambientais, a fim de 
verificar a existência de uma ordem hierárquica a ser observada. Para tanto, inicia-
se o artigo conceituando e classificando o dano ambiental e, posteriormente, 
faz-se uma análise das formas de reparação adotadas pelo direito brasileiro. Por 
fim, procede-se a um recorte temático com o objetivo de analisar os processos 
de licenciamento, instalação e operação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó, 
na região oeste de Santa Catarina, para identificar a existência de um regime 
preferencial de compensação por danos ambientais.

2. O DANO AMBIENTAL NO DIREITO BRASILEIRO 

A legislação brasileira não traz o conceito de dano ambiental, todavia, a 
Lei nº 6.938/81, em seu artigo 3º, inciso II, introduz a definição de degradação 
ambiental, assim considerada qualquer alteração adversa nas características do 
meio ambiente.

Mirra425 interpreta o dano ambiental de forma ampla, como uma violação 

425  MIRRA, Álvaro. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: 
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ao direito difuso e fundamental à sadia qualidade de vida e [ao ambiente?] 
ecologicamente equilibrado, considerando o meio ambiente em sentido ampliado, 
de modo a compreender o bem ambiental de maneira unitária, imaterial, coletivo 
e indivisível. 

 Na árdua e complexa tarefa de conceituar o dano ambiental, Leite 
e Ayala426 dividiram-no em três classes: considerando a amplitude do bem 
protegido, a reparabilidade e os interesses jurídicos envolvidos, a sua extensão 
e o interesse objetivado. Ainda, dentro destas classificações, foram feitas várias 
subdivisões, as quais serão expostas a seguir.

Analisando a amplitude do bem ambiental protegido, considera-se o 
dano ecológico puro o dano ambiental lato sensu e o dano individual ambiental 
ou dano reflexo.

O dano ecológico puro é aquele que atinge bens próprios da natureza 
(em sentido restrito), de forma intensa. Já o dano lato sensu, como o próprio 
nome indica, é mais amplo e diz respeito à violação de todos os componentes do 
ambiente, inclusive das dimensões cultural e artificial. O dano individual ou reflexo 
considera primordialmente os interesses do sujeito lesado, e reflexamente tutela 
os direitos difusos.

Quanto à reparabilidade e ao interesse envolvido, a classificação é feita 
em dano ambiental de reparabilidade direta e indireta. No primeiro caso, há 
relação com o microbem ambiental e o dano diz respeito à violação de interesses 
próprios individuais e/ou individuais homogêneos. O agente que sofreu a lesão 
será diretamente indenizado. No segundo caso, há relação com o macrobem 
ambiental e os direitos difusos, coletivos e individuais de dimensão coletiva. A 
reparação se dá indiretamente, priorizando a reparação do bem ambiental e não 
os interesses individuais.

No que diz respeito ao dano ambiental considerando a sua extensão, 
a classificação se dá em dano patrimonial ambiental e dano extrapatrimonial 
ou moral ambiental. O dano patrimonial tem relação direta com o microbem 
ambiental, pois aqui se trata de um interesse e de um bem individual.

O dano extrapatrimonial ou moral ambiental, como o próprio nome já diz, 
trata de um prejuízo não patrimonial, de ordem espiritual, ideal ou moral. Aqui, 
ainda há outra subdivisão: em dano ambiental extrapatrimonial coletivo, que está 
ligado ao macrobem ambiental, e dano ambiental extrapatrimonial reflexo, que 
diz respeito ao microbem ambiental.

Pode-se falar, ainda, em dano social como reflexo do dano ambiental, que 
se caracteriza especialmente pelo impedimento da fruição de um bem ambiental 
pela sociedade.

Juarez de Oliveira, 2002, p. 89.
426  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano ambiental: do individual ao 
coletivo extrapatrimonial – teoria e prática. São Paulo: RT, 2011, p. 95.
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SAMPAIO427 pondera que se o retorno ao status quo ante do bem 
ambiental lesado demorar demasiadamente, a coletividade tem o direito de ser 
indenizada pelo lapso temporal em que ficou privada de usufruí-lo, ou seja, do 
tempo decorrido entre a ocorrência do dano e o restabelecimento do equilíbrio 
ecológico.

Esta não é uma posição solitária. Sampaio está acompanhado por 
Steigleder428, Mirra (2002, p. 93)429, Marcondes e Bittencourt430. Muito embora 
a legislação brasileira apresente ampla tutela ambiental, inexistem precedentes 
jurisprudenciais que tenham reconhecido o direito a indenização pelo dano 
extrapatrimonial considerado na sua dimensão social. 

A definição de degradação ambiental, sem sombra de dúvida, é bastante 
ampla, pois qualquer baixa na qualidade ambiental poderá ser interpretada como 
uma possível forma de degradação. Todavia, algumas agressões podem atingir 
um recurso ambiental, sem causar a este um desequilíbrio ecológico, pois 
segundo assinala Ost431, toda atividade humana exercida na atualidade é, em 
maior ou menor medida, poluente.

O princípio da tolerância ou tolerabilidade ambiental dispõe exatamente 
sobre a tênue linha que difere o que é ou não significativo em se tratando de 
dano ambiental, ou melhor, o que é passível de responsabilização ou não.

O fundamento deste princípio é que o meio ambiente é capaz de suportar 
determinado limite de agressões, pois nem toda agressão, necessariamente, 
causa prejuízo à qualidade ambiental.

Toda a atividade humana, direta ou indiretamente, utiliza algum recurso 
ambiental. A mera existência humana na Terra já causa impactos ao meio 
ambiente, mas nem toda agressão dá causa a desequilíbrios ambientais.

Este princípio defende o equilíbrio entre caminhos, historicamente 

427 SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade civil e reparação de danos ao 
meio ambiente. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 108.
428 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. As dimensões do dano ambiental no Direito Brasileiro. 
Dissertação (mestrado em Direito) – Setor de Ciências Jurídico Sociais da Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, 2003, p. 236.
429 Ibid. p. 93 - Denomina o dano social vinculado ao meio ambiente de “danos interinos”, 
assim consideradas “as perdas de qualidade ambiental havidas ‘nesse ínterim’, entre a ocorrência 
do dano e a efetiva recomposição do meio degradado, quando o bem ou recurso ambiental 
deixou de cumprir a sua função ecológica e ambiental lato sensu”.
430 MARCONDES, Ricardo Kochinski; BITTENCOURT, Darlan Rodrigues. Lineamentos 
da responsabilidade civil ambiental. In: Revista de Direito Ambiental. Ano 1 – Julho/Setembro 
1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 144. Os autores (p. 144) afirmam que 
“o poluidor-degradador deverá indenizar a coletividade pela utilização perdida do ‘bem de uso 
comum do povo’. A sociedade deverá ser ressarcida da impossibilidade de desfrutar, durante 
o tempo que se verificou a poluição e o necessário à sua completa restauração, de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e propício à sadia qualidade de vida”.
431  OST, François. A natureza a margem da lei: a ecologia a prova do direito. Tradução de 
Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 128.
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antagônicos: o desenvolvimento da sociedade, inclusive econômico, e a luta pela 
mantença dessa mesma sociedade, observando o respeito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, posto que é um direito difuso e intergeracional.

Como fruto do princípio da tolerância no arcabouço jurídico ambiental 
brasileiro, temos o surgimento de diversas limitações impostas pela administração 
pública, diretamente ou mediante órgãos especiais como o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente – CONAMA432, por meio das quais estão estabelecidos índices 
máximos de tolerabilidade das agressões ao meio ambiente. 

É bem verdade que determinar quais os níveis máximos de tolerância 
suportados pelo meio ambiente não é tarefa fácil. Além disso, é imprescindível 
ressaltar que as pessoas têm diferentes opiniões a respeito do que é tolerável 
ou não, e isso ainda se torna relativizado pelas circunstâncias fáticas em cada 
caso. Diante disso, não parece ser razoável a ideia de utilizar, como comumente 
é feito, o parâmetro do “homem médio”, justamente pelas peculiaridades de cada 
indivíduo. Todos têm direito à proteção da saúde e da qualidade de vida, direitos 
humanos de qualquer pessoa independentemente das características físicas, 
psicológicas e/ou das circunstâncias que em que se encontre.

Também, há que se registrar que ainda que os níveis de tolerabilidade 
sejam determinados por especialistas, os padrões por eles estabelecidos não 
podem ser considerados plenamente seguros e confiáveis, até porque os 
ecossistemas não são iguais.

Ost433 ressalva que, para a definição destes padrões, a sociedade não 
é chamada à discussão, restringindo-se a decisão apenas aos técnicos, que 
também assumem –direta ou indiretamente– a função de conciliar uma gama 
de interesses dos poderes públicos e da iniciativa privada, fazendo do Direito 
Ambiental um sistema de concessão de licenças para poluir, quando deveria 
ser um instrumento regulatório (e facilitador) da atuação humana em relação ao 
ambiente. 

É certo que diante das diferenças sócio-culturais e da necessidade do 
estabelecimento de parâmetros, cada sociedade definirá o que será capaz de 
tolerar e até que ponto isso ocorrerá.

Essas diferenças de concepções irão, inevitavelmente, refletir na 
definição do que será passível de responsabilização ou não, pois se o dano ou 

432  Como é o caso, por exemplo, das Resoluções nº 01/90 (estabelece critérios, padrões, 
diretrizes e normas reguladoras da poluição sonora), 02/90 (estabelece normas, métodos e ações 
para controlar o ruído excessivo que possa interferir na saúde e bem-estar da população) e 20/94 
(institui o Selo Ruído como forma de indicação do nível de potência sonora medido em decibel, 
dB(A), para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem 
ruído no seu funcionamento), como também no caso de estabelecimento de níveis máximos 
de poluentes que podem ser emitidos por fábricas, carros etc, ou ainda, quando permite o 
lançamento em níveis máximos determinados de efluentes de empresas, que após passar pelo 
devido tratamento físico-químico torna-se apto a retornar ao rio sem causar nenhum prejuízo a 
este.
433   Ibid. p. 128.
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impacto for considerado insignificante inexistirá responsabilidade.

Não é admissível, entretanto, que a simples obediência aos padrões 
previamente estabelecidos seja considerada capaz de excluir a responsabilidade 
pela reparação dos danos causados por atividades potencialmente poluidoras.

Os países que adotaram o modelo de responsabilização objetiva, como é 
o caso do Brasil, possuem maiores chances de alcançar a reparação integral do 
dano ambiental. 

3. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL NO BRASIL

Em âmbito infraconstitucional, a Política Nacional do Meio Ambiente, 
materializada pela Lei n. 6.938/81, objetiva a preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade ambiental propícia à vida, tendo como um dos princípios a 
recuperação de áreas degradadas, consoante artigo 2º, caput e inciso VIII. Dentre 
os objetivos da referida política, destacam-se a preservação e restauração dos 
recursos ambientais com vistas à sua utilização sustentável e a imposição, ao 
poluidor e ao predador, da obrigação de reparar e/ou indenizar os danos causados 
à higidez de bens ambientais (artigo 4º, VI e VII). 

Visando à concretização de seus objetivos, a Política Nacional do Meio 
Ambiente estabelece, no artigo 9º, IX da Lei n. 6.938/81, como um de seus 
instrumentos, a aplicação de penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação 
ambiental.

Por fim, o artigo 14, § 1º, da citada Lei impõe ao poluidor, independentemente 
da existência de culpa, a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.

Da exegese dos artigos supracitados, infere-se que o legislador 
estabelece duas formas de reparação: a recuperação do bem ambiental atingido, 
fazendo com que este volte ao seu estado anterior, e a indenização em pecúnia 
ou outra medida compensatória.

Para Leite e Ayala434, há duas maneiras de reparação do dano ambiental. 
A primeira, ideal, é a restauração integral do bem lesado, e a segunda, chamada 
de compensação ecológica, é apenas subsidiária da primeira e consiste na 
indenização pecuniária ou na substituição do bem lesado por outro equivalente. 
Segundo os autores, a legislação brasileira privilegia claramente a primeira forma 
de reparação, deixando a sanção pecuniária e a compensação ecológica para 
os casos em que não haja alternativa. Tal assertiva é retirada da interpretação 
sistemática dos incisos VI e VII do artigo 4º, da Lei 6.938/81. Isso por motivos 
óbvios, vez que o interessante é preservar a natureza, e não convertê-la em bem 
de troca. 

Nada obsta, segundo os autores, que as duas formas de reparação 

434  Ibid. p. 208-210. 
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coexistam num mesmo caso, nas vezes em que o dano for parcialmente reparável. 
Nos casos em que, além de dano patrimonial, observar-se também o dano moral 
ou extrapatrimonial, também se deve combinar as duas formas de reparação: a 
restauração das áreas degradadas e a compensação pecuniária pela sensação de 
dor experimentada, caso de compensação ecológica por substituição por bem 
equivalente.

Milaré435 corrobora o entendimento anterior. Para ele, as duas 
modalidades de reparação não se encontram em pé de igualdade, sendo que a 
ideal é a reconstituição ou reparação do bem lesado, ainda que mais onerosa. O 
autor observa, ainda, que a sentença que condena o agressor à reparação deve 
cominar um comando no sentido de fazer cessar a atividade degradadora, pois, 
como observa Machado436: “[...] um carrinho de dinheiro não substitui o sono 
recuperador, a saúde dos brônquios, ou a boa formação do feto”. 

Como mencionado inicialmente, em se tratando de reparação de dano 
ambiental, a prevalência é pela restauração natural. Tal posicionamento encontra 
amparo jurídico no artigo 225 da CF, no artigo 14 da Lei n. 6.938/81 e é reforçada 
também pela Lei n. 7.347/85.

Para Sendim437, a restauração natural é a opção fundamental para a 
recuperação do dano ambiental. Milaré438 ensina que “a regra é buscar-se, por 
todos os meios razoáveis, ir além da ressarcibilidade (indenização) em seqüência 
ao dano, garantindo-se a fruição do bem ambiental”. 

Importante salientar que quando se fala em restauração natural, o que 
está em voga não é somente o retorno do ambiente ao seu status formal anterior, 
ou seja, o que importa não é somente a aparência de um ambiente recuperado, 
mas o mais importante é o restabelecimento do equilíbrio dinâmico do sistema 
ecológico.

Muito embora a restauração natural deva ser sempre a primeira 
opção, ela não é absoluta. Aliás, no âmbito ambiental tudo precisa ser 
analisado conjuntamente, por isso cada caso precisa ser muito bem avaliado, 
considerando: a) identificação das alternativas adequadas à reparação, de modo 
auto-sustentado, da capacidade funcional do bem ambiental; b) a escolha de 
uma alternativa – o que pressupõe a opção por uma das formas de reparação, 
ou seja, pela restauração ou pela compensação ecológica; c) a identificação de 
limites à restauração natural – quando o sistema jurídico ambiental se depara 
com a impossibilidade de reparação total ou parcial do dano.439

435 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p 741.
436 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 314.
437 SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da 
reparação do dano através da restauração natural. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 153. 
438 MILARÉ, Édis. A tutela jurídico-civil do ambiente. Revista de Direito Ambiental, São 
Paulo, 1996, p. 28. 
439 SENDIN, op.cit.. p. 216 
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Em sede de direito ambiental, é comum o choque entre princípios 
fundamentais. Nestes casos, é imprescindível a aplicação de outro princípio, o 
da proporcionalidade, quando então se buscam medidas alternativas, como a 
compensação ecológica, visando à reintegração de algumas funções ecológicas. 
Outra ponderação trazida pelo princípio da proporcionalidade é a análise do custo 
da restauração natural e o benefício a ser obtido.

Quando existir desproporção excessiva entre a gravidade da culpa 
e o dano, haverá possibilidade de reduzir o valor da indenização, consoante o 
disposto no parágrafo único do artigo 944 do Código Civil. Todavia, como no direito 
ambiental a responsabilidade é objetiva e baseia-se no risco, a análise dessa 
desproporção resta prejudicada, tornando-se inaplicável em casos ambientais. 

Oportuno registrar que na legislação pátria não há previsão capaz de 
exonerar, seja total ou parcialmente, o indivíduo responsável pela degradação de 
cumprir a reparação integral. 

Um dos reflexos da obrigação de reparar o dano, quanto à pessoa 
jurídica, é a possibilidade de extinção da empresa, que nada mais é do que 
uma consequência assumida pelo risco advindo do exercício de atividade 
potencialmente poluidora. 

A fim de resguardar a vida econômico-financeira da empresa que exerce 
atividade potencialmente poluidora, o seguro ambiental apresenta-se como um 
instrumento auxiliar no ressarcimento integral do dano ambiental.

A reparação ecológica pode consistir em obrigação de fazer ou obrigação 
de não fazer –positiva ou negativa, respectivamente. A obrigação de fazer 
consiste em realizar obra ou desenvolver ação com intuito de recompor o dano, 
ao passo que a obrigação de não fazer consiste em deixar de fazer algo ou cessar 
a atividade potencialmente poluidora.

Quando a restauração ecológica não se mostrar uma opção viável, a 
compensação ecológica apresenta-se como alternativa consistente em substituir 
quantitativa e qualitativamente, por bens equivalentes, aqueles bens degradados, 
sempre primando pela mantença da funcionalidade ecológica do ambiente.

O objetivo essencial da compensação ecológica é substituir os bens 
ambientais lesados por outros que possuam função ecológica equivalente, ainda 
que não estejam localizados na mesma região da área degradada.

Essa forma de reparar o dano também é reflexo do sistema adotado 
pelo Brasil, de responsabilidade objetiva, que visa resguardar o interesse público 
na conservação do meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para as 
presentes e futuras gerações.

A compensação ecológica é comumente utilizada como requisito a ser 
cumprido na obtenção de licenças ambientais, que são exigidas para o pleno e 
regular exercício de atividades potencialmente poluidoras, consoante o disposto 
no artigo 36 da Lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000,que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.
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Sendim440 sustenta que a compensação ecológica está fundada no 
conceito do bem jurídico ambiental unitário, razão pela qual o dano a uma parte 
é um dano ao todo, o que inversamente significa que o fim reparatório pode 
ser alcançado por meio da recuperação de um bem diverso daquele degradado, 
desde que, é claro, tal bem seja apto a manter a função ecológica, repondo a 
qualidade global do ambiente.

Neste sentido leciona Madallena441: “o que conta é a melhoria das 
condições ambientais em seu conjunto e se alguns danos não são já elimináveis, 
nada impede que se compensem estes através da eliminação de outros.”.

Insta considerar que a avaliação da qualidade ou equivalência dos bens 
ambientais a serem compensados é construída a partir da visão utilitarista do 
homem. Para Leite e Mello442: “[...] esta recuperação pode até recuperar os 
‘valores de uso’ dos bens, mas não os “valores intrínsecos” dos bens ambientais 
objeto de dano, pois, sendo únicos, não poderão ser substituídos por outros.”

Leite e Ayala (2011, p.215-216)443 classificam compensação ecológica 
em jurisdicional, extrajudicial, preestabelecida e fundos autônomos. A primeira 
consiste em imposições oriundas de sentenças judiciais transitadas em julgado, 
que obrigam o indivíduo responsável pela degradação a substituir o bem 
degradado por outro equivalente ou a pagar quantia em dinheiro.

A compensação extrajudicial é decorrente do Termo de Ajustamento de 
Conduta, que pode ser fixado pelos órgãos públicos legitimados em face dos 
degradadores. 

Já a compensação ecológica preestabelecida é aquela determinada pelo 
legislador, mas à parte das imputações civis, penais e administrativas, e visa 
compensar os impactos ambientais negativos decorrentes da sociedade de risco.

Por fim, os fundos autônomos apresentam-se como opção de indenização 
do bem ambiental. Eles são financiados por agentes potencialmente poluidores 
que pagam quotas de financiamento de reparação, com o intuito efetuarem 
prontamente a indenização, quando esta se impõe, sem gastos adicionais e o 
desgaste de uma lide judicial. Também há possibilidade do valor do fundo ser 
utilizado quando os responsáveis pela degradação não puderem ser identificados.

Importante diferenciar os fundos ora mencionados daqueles previstos 
em lei, como é o caso do Fundo de Reparação de Bens Lesados – FRBL, instituído 
pela Lei n. 7.347/1985, e do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA, criado 

440 Ibid., p. 194,
441 MADDALENA, Paolo. Danno pubblico ambientale. Dogana: Maggioli Editore, 1990, 
p. 207.
442 LEITE, José Rubens Morato; MELO, Melissa Ely. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL: 
considerações teóricas e normativas acerca de suas novas perspectivas e evolução. Disponível 
em: <http://www.nima.puc-rio.br/aprodab/melissa_ely_mello _e_jose_rubens_morato_leite.pdf> 
Acesso em 15abr2014.
443 Ibid. p. 215-216.
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pela Lei n. 7.797 de 10 de julho de 1989, que almeja o desenvolvimento de 
projetos de uso sustentável. 

O FRBL, como o próprio nome indica, objetiva aplicar os valores 
arrecadados na recuperação de bens lesados e é composto pelas indenizações 
oriundas de condenações, sejam elas em ações civis públicas ou multas 
determinadas por decisões judiciais. Os recursos deste fundo – ao menos em 
tese – devem ser aplicados de forma prioritária no local em que o dano ocorreu.

Leite e Ayala444 fazem um alerta concernente à compensação ecológica 
e afirmam que esta é “[...] uma solução ainda precária ao problema da crise 
ambiental, pois não foge muito da racionalidade utilitarista, quando deveria 
procurar maior comprometimento ético com o bem ambiental e as gerações 
futuras.”

Por vezes a compensação ecológica pode ser confundida com a 
indenização pecuniária. Contudo, esta somente será utilizada quando nem a 
restauração natural, nem a compensação ecológica puderem ser aplicadas. É 
imprescindível respeitar a hierarquia prevista pelo ordenamento jurídico ambiental 
brasileiro.

Quando a indenização pecuniária se fizer a única alternativa viável, o 
poluidor deverá ser condenado ao pagamento de indenização em dinheiro. Esta 
medida de caráter subsidiário requer uma avaliação da extensão do dano para 
que seja apurado o quantum debeatur. 

E é justamente a apuração do valor da indenização um dos maiores 
problemas a serem solucionados pela doutrina e pela jurisprudência, haja vista 
a dificuldade de estabelecer um valor que equivalha ao conjunto de bens, 
condições, leis, influências e interações que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas.

Para Marques e Comune445 é preciso valorar corretamente os bens e 
serviços do meio ambiente, entendidos no desempenho das seguintes funções: 
provisão de matérias-primas, capacidade de assimilação de resíduos, estética e 
recreação, biodiversidade e capacidade de suporte às diversas formas de vida no 
planeta Terra. 

Para que o valor do bem ambiental seja o mais exato possível, deverá 
cumprir duas etapas446. A primeira é a avaliação antes da ocorrência do dano, que 
deverá ocorrer através da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA – e 
o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, quando se realizará um levantamento 
completo do bem ambiental em seu estado natural. Num segundo momento, 

444 Ibid. p. 218.
445 MARQUES, J. F.; COMUNE, A. E. A teoria neoclássica e a valoração ambiental. In: 
ROMEIRO, A. R. et al. Economia do meio ambiente: teoria, políticas e a gestão de espaços 
regionais. Campinas: UNICAMP, 1996.
446 SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos. Coimbra: 
Cedoua/Almedina, 2002.
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após a ocorrência da lesão ambiental, a avaliação ocorrerá com base em áreas de 
preservação com funcionalidade ecológica semelhante à área degradada.

Além disso, procurar integrar esses valores apropriadamente estimados 
às decisões sobre a política econômica e ambiental e aos cálculos das contas 
econômicas nacionais. Valorar ou ter a ideia de quanto vale o ambiente natural e 
incluir esses valores na análise econômica é, pelo menos, uma tentativa de corrigir 
as tendências negativas do livre mercado, apesar das múltiplas dificuldades da 
internalização dos custos ambientais. 

Por isso, a importância dos métodos de valoração ambiental, que decorre 
não só da necessidade de dimensionar impactos ambientais, internalizando-os 
à economia, mas também de evidenciar custos e benefícios decorrentes da 
expansão da atividade humana.

Sendim447 comenta que mesmo diante de tantas dificuldades para se 
conseguir determinar um valor monetário para os bens ambientais, a previsão 
legal de, em último caso, haver a aplicação da compensação pecuniária é 
imprescindível, posto que também é uma forma, ainda que subsidiária, de reparar 
as lesões ambientais, especialmente naqueles casos em que for atestada a 
irreversibilidade do dano.

Devido às dificuldades apresentadas para se apurar o valor de determinada 
condenação pecuniária, deverá o julgador valer-se de critérios estabelecidos 
por outras disciplinas e, ainda, do auxílio do conhecimento acumulado por 
profissionais de outras áreas do conhecimento.

No caso de condenação em dinheiro, determina a Lei da Ação Civil 
Pública, em seu artigo 13, que a indenização pelo dano causado seja revertida a 
um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais, que no 
caso do Estado de Santa Catarina, é o Fundo de Reparação de Bens Lesados – 
FRBL, e trata-se, no nível federal, do Fundo Nacional de Reparação de Direitos 
Difusos – FDD, instituído pelo Decreto n. 1.306 de 09 de novembro de 1994.

Visando garantir a reconstituição de bens transindividuais lesados, dentre 
os quais o meio ambiente, foi instituído, através do artigo 13 da Lei da Ação Civil 
Pública, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), destinado a receber verbas 
oriundas de sentenças proferidas em ações civis públicas que condenem o réu 
ao pagamento de pecúnia em virtude de violação de direitos difusos e coletivos.

Com a promulgação da Lei 8078/90, a qual instituiu o Código de Defesa 
do Consumidor, as multas administrativas impostas aos fornecedores cabíveis à 
União (artigo 57) e o valor apurado em liquidações e execuções coletivas, no caso 
de inércia dos lesados individualmente (artigo 100), passaram a ser revertidas a 
este fundo.

O FDD é constituído, ainda, por receitas advindas de condenações judiciais 
por lesão aos direitos de pessoas portadoras de deficiência (Lei 7853/89); multas 

447 Ibid. p. 52.
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aplicadas pelo CADE (Lei 8884/94, artigo 84); doações; rendimentos decorrentes 
da aplicação financeira de recursos do Fundo e outras receitas especialmente 
destinadas.( Lei n. 9.008, de 21 de março de 1995, artigo 1°, § 2°).

Prevê, ainda, o artigo 13 da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, 
a possibilidade de serem criados Fundos Estaduais para os quais devem ser 
destinadas as indenizações provenientes de ações indenizatórias propostas aos 
Juízes Estaduais.448

Os Fundos Estaduais são geridos por Conselhos Estaduais, dos quais 
participam, necessariamente, representantes da comunidade e o Ministério 
Público. Seus recursos são destinados à reconstituição dos bens lesados. Enquanto 
o fundo não é regulamentado, o dinheiro fica depositado em estabelecimento 
oficial de crédito, em conta com correção monetária.

O prazo previsto pela Lei da Ação Civil Pública para a regulamentação 
do fundo era de noventa dias. Todavia, esta medida foi efetivada somente com a 
edição do Decreto 92.302/86, que sofreu alteração pelos Decretos 96.617/88 e 
407/91. Atualmente o FDD é regido pelo Decreto 1.306/94 e pela Lei 9.008, de 21 
de março de 1995, que instituiu o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa 
de Direitos Difusos (CFDD), como entidade integrante da estrutura organizacional 
do Ministério de Estado da Justiça.

O artigo 2° da citada lei enumera os integrantes do CFDD: a) um 
representante da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que 
o presidirá; b) um representante do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal; c) um representante do Ministério da Cultura; d) 
um representante do Ministério da Saúde, vinculado à área de vigilância sanitária; 
e) um representante do Ministério da Fazenda; f) um representante do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE; g) um representante do Ministério 
Público Federal; h) três representantes de entidades civis que atendam aos 
pressupostos dos incisos I e II do art. 5º da Lei 7.347/85.449

De acordo com o artigo 3° da Lei n.° 9.008/95, o CFDD tem competência 
para zelar pela aplicação dos recursos destinados a projetos de reconstituição de 
bens difusos e coletivos lesados; examinar e aprovar convênios e contratos com 
entidades que tenham por finalidade a reparação dos danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses 
difusos e coletivos; examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens 
lesados, inclusive os de caráter científico e de pesquisa, entre outras atribuições.

448       Conforme dispõe o inciso IX do artigo 167 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, para que os Estados Membros instituam fundos de qualquer natureza faz-se 
necessária autorização legislativa.
449 Segundo o art. 5°, I e II, para participarem do CFDD as entidades civis ou associações 
devem estar constituídas há pelo menos um ano, nos termos da lei civil e incluir, entre suas 
finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 
livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
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Os recursos arrecadados pelo FDD devem, por força do § 3°, do artigo 1°, 
da Lei n.° 9008/95, ser aplicados na recuperação de bens, na promoção de eventos 
educativos, científicos e na edição de material informativo especificamente 
relacionado com a natureza da infração ou do dano causado, bem como na 
modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução 
das políticas relativas ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem 
econômica e a outros interesses difusos e coletivos.

Os critérios de aplicação dos recursos do FDD encontram-se estabelecidos 
no artigo 7° do Decreto n.° 1.306/94: i) prioritariamente, na reparação específica 
do dano causado a bens difusos e coletivos, sempre que esta se mostre possível; 
ii) em medidas relacionadas com os objetivos do fundo, desde que sua aplicação 
esteja relacionada com a natureza da infração ou do dano causado.

Deve-se observar que o CFDD tem natureza pública, estando vinculado 
aos princípios norteadores da administração pública, estabelecidos no artigo 37 
da Constituição da República Federativa do Brasil.450

Dessa forma, por imperativo constitucional, as decisões do CFDD devem 
ser pautadas em critérios desvinculados de interesses outros que não aqueles 
estabelecidos nas leis que informam os objetivos e finalidades do fundo. As 
verbas devem ser distribuídas em consonância com os parâmetros fixados nas 
Leis 7347/85, 9008/95 e no Decreto 1306/94.

Contudo, o CFDD não dispõe de estrutura que permita o monitoramento 
das ações financiadas com os recursos do FDD.

O CFDD vem recebendo críticas de autores que se dedicam ao estudo 
do presente tema. Dellore451 aponta como principais problemas que envolvem a 
gestão deste: i) a aplicação desvinculada de recursos, tanto em relação à origem 
do direito que originou o recurso quanto em função da área geográfica em que 
ocorreu o dano; ii) prestação de contas restrita apenas a aspectos financeiros do 
projeto contemplado. 

Às críticas acima, somem-se, ainda dois pontos de grande relevância: os 
relatórios de gestão estudados não fazem menção a aspectos qualitativos das 
atividades apoiadas, restringindo-se a apresentar apenas os títulos dos projetos 
aprovados, seus proponentes e o valor repassado, Além disso, as prestações de 
contas das entidades apoiadas não se encontram disponíveis, juntamente com 
estes para a devida conferência.

Salienta-se que a compensação pecuniária poderá ser aplicada de forma 

450         A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência [...].
451 DELLORE; Luiz Guilherme Pennachi. Fundo federal de reparação de direitos difusos 
(FDD): aspectos atuais e análise comparativa com institutos norte-americanos. Revista de direito 
ambiental, São Paulo, v. 38, n. 1. p. 132.
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proporcional, em combinação com alguma das outras formas de reparação 
previstas, quais sejam a restauração natural e a compensação ecológica, e 
equivalerá somente ao dano caracterizado como irreversível. 

Impende mencionar também que a indenização poderá ocorrer quando do 
dano ambiental decorrer perda no lucro de determinados setores da sociedade, 
como é o caso da pesca e do turismo, posto serem atividades que dependem da 
fruição de bens ambientais.

Verificadas as formas de reparação do dano ambiental no direito brasileiro, 
passamos à análise de como foi tratada a reparação de danos ambientais oriundos 
da UHE Foz do Chapecó.

4. A USINA HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ

De concessão pertencente à empresa Foz do Chapecó Energia S/A, a 
UHE Foz do Chapecó é uma obra vultosa, com investimento de R$2,6 bilhões, 
sendo 70% financiados pelo BNDES e por um consórcio de bancos privados, 
e o restante por recursos das empresas acionistas, quais sejam CPFL Energia, 
com 51%, Eletrobrás Furnas, com 40% e Companhia Estadual de Geração e 
Transmissão de Energia Elétrica, com 9%.

Com uma potência instalada de 855MW, energia assegurada de 432MW 
e 4 unidades geradoras, a UHE está instalada no Rio Uruguai, entre os Municípios 
de Águas de Chapecó, no Estado de Santa Catarina, e Alpestre, no Estado do Rio 
Grande do Sul. Contudo, o empreendimento atingiu doze Municípios452, sendo 
parte da área utilizada para a implantação do canteiro de obras e formação de 
área de preservação permanente, e a outra parte alagada para a formação do 
reservatório.

O Consórcio Foz do Chapecó venceu o leilão promovido pela ANEEL em 
28 de junho de 2001, e após o IBAMA aprovar o EIA/RIMA do empreendimento, 
foi concedida a Licença Ambiental Prévia (LAP n. 147/02) em 13 de dezembro de 
2002. 

Já em 21 de setembro de 2004, o órgão ambiental licenciador (IBAMA) 
concedeu a primeira Licença Ambiental de Instalação (LAI n. 284/04)453, 
que autorizou o início da construção da usina, após a aprovação do Projeto 
Básico Ambiental –PBA- que detalha os programas socioambientais a serem 
desenvolvidos no decorrer da implantação da obra. 

452 Os Municípios atingidos foram, em Santa Catarina: Águas de Chapecó, Caxambú do 
Sul, Guatambú, Chapecó, Paial e Itá. E no Rio Grande do Sul: Alpestre, Rio dos Índios, Nonoai, 
Faxinalzinho, Erval Grande e Itatiba do Sul. Outros dois municípios catarinenses, São Carlos e 
Palmitos, e Alpestre, no Rio Grande do Sul, são afetados pelo trecho de 19 quilômetros de vazão 
reduzida do rio, onde houve uma redução em seu nível de água em decorrência do barramento 
da usina.
453 A licença deve ser renovada periodicamente, de acordo com o determinado pelo órgão 
ambiental licenciador.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Profissionais / Independet Papers

313

O canteiro de obras começou a ser implantado em dezembro de 2006, e 
em março de 2007 iniciaram-se as obras civis.

Em 25 de agosto de 2010, a empresa Foz do Chapecó obtém a Licença 
Ambiental de Operação454 (LAO n. 949/2010), válida por quatro anos, permitindo 
o início da operação da usina. A partir daí, gradativamente, as unidades geradoras 
começam a entrar em operação. A primeira foi acionada em 14 de outubro de 
2010, a segunda em 23 de novembro de 2010, a terceira em 30 de dezembro de 
2010 – quando foi oficialmente inaugurada pelo então Presidente da República 
Luís Inácio Lula da Silva - e a quarta em 12 de março de 2011.

A capacidade de geração de energia da UHE Foz do Chapecó equivale a 
25% do consumo de energia do Estado de Santa Catarina ou 18% do Estado do 
Rio Grande do Sul. Tal produção é capaz de abastecer mais de cinco milhões de 
lares. 

A barragem da usina que represa a água do reservatório possui 598 
metros de extensão e 48 metros de altura, e utilizou um sistema de núcleo 
asfáltico de 55cm de largura em sua construção – inédito no país, mas comum 
em países da Europa e Estados Unidos –, o que concede maior agilidade à obra, 
além de ter maior efeito impermeabilizante.

Os vertedouros são compostos por 15 comportas que escoam a água 
não utilizada para geração de energia. Uma curiosidade sobre a UHE Foz do 
Chapecó é que a sua capacidade máxima de descarga é próxima da capacidade 
de vazão da UHE de Itaipu – a maior em operação no Brasil –, com vazão máxima 
de 62.190m3/s, somente 100m3/s menor que Itaipu.

O reservatório da UHE Foz do Chapecó possui área de 79,2 km2, dos 
quais 40 km2 correspondem à calha do Rio Uruguai e 39,2 km2 é a área inundada 
para a formação do lago. 

Na totalidade, 1.700 propriedades foram atingidas, total ou parcialmente, 
e aproximadamente 7.000 pessoas foram diretamente atingidas.

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA – no qual foi baseado o licenciamento 
da usina hidrelétrica de Foz do Chapecó contempla três etapas. A primeira diz 
respeito ao diagnóstico ambiental, o qual apresenta as características físicas, 
bióticas e socioeconômicas da área afetada pelo empreendimento.

A segunda diz respeito à avaliação dos impactos ambientais e à avaliação 
dos efeitos do empreendimento sobre o meio ambiente. Por fim, a terceira etapa 
aborda as medidas mitigadoras a serem implantadas, tais como os programas 
de monitoramento dos ambientes atingidos e a potencialização dos efeitos 
positivos. Os impactos ambientais e as medidas mitigadoras são precisamente o 
objeto de análise do item seguinte.

454 A licença deve ser renovada periodicamente, de acordo com o determinado pelo órgão 
ambiental licenciador.
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4.1 IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Consoante o disposto no EIA/RIMA, dentre as etapas de planejamento, 
construção e operação da usina hidrelétrica, cinco fases foram destacadas 
– estudos e projetos, infra-estrutura básica, obras principais e mão-de-obra 
associada, formação do reservatório e operação – e dentro destas, os potenciais 
impactos ambientais gerados por cada uma.

A primeira fase, dos estudos e projetos, compreende os esforços 
relacionados aos levantamentos de campo e a instalação das obras. Já a infra-
estrutura básica abarca a ampliação e melhoria dos sistemas, a instalação da 
empreiteira principal, a alocação de mão-de-obra e a construção e operação dos 
acampamentos residenciais e administrativos.

A terceira fase diz respeito à construção e operação do canteiro de obras, 
pela escavação de áreas de empréstimo, pela construção de “bota-fora” e pela 
execução das obras do barramento, bem como pela desmobilização da mão-de-
obra.

A aquisição e desocupação das áreas do reservatório são ações que 
compõem a quarta fase. Por fim, a quinta e última fase trata da operação 
e administração da usina, da execução de tarefas relacionadas ao manejo do 
reservatório, à manutenção da barragem e ao controle de suas atividades. 

Como dito inicialmente, após definidas as fases do empreendimento, 
foram identificados os impactos ambientais, que seguiram a classificação 
disposta na Resolução n. 001/86 do CONAMA, artigo 6º, inciso II455. Foram 
identificados vinte e sete impactos ambientais oriundos das alterações geradas 

455 Resolução n. 001/86 do CONAMA, artigo 6º, inciso II, divide os impactos ambientais de 
acordo com:
I –  A natureza do impacto: positivo ou negativo; II – A forma como se manifesta o impacto: diretos 
(decorrentes de ações do empreendimento) e indiretos (as interferências totais geradas por outro 
ou outros impactos estabelecidos direta ou indiretamente pelo empreendimento; III – A duração 
do impacto: permanente (mantendo-se indeterminadamente), temporário (desaparecendo por si 
próprio, após algum tempo) e cíclico (reaparecendo de tempos em tempos); IV – A temporalidade 
da ocorrência do impacto: curto prazo (se manifesta com o início da construção da usina até o seu 
final), médio prazo (prolongando-se do início até cinco anos de operação da usina) e longo prazo 
(prolongar além de cinco anos após a operação da usina); V – Reversibilidade: reversível (se o fator 
alterado pode restabelecer-se como antes) e irreversível (podendo ser compensado mas não 
mitigado ou evitado); VI – Abrangência: local (atinge no máximo a área diretamente afetada pelo 
empreendimento) e regional (aquele que afeta áreas mais amplas); VII –  Magnitude: alta (se o 
impacto vai transformar intensamente uma situação preexistente), baixa (tem pouca significação 
em relação ao universo daquele fenômeno ambiental) e média (é a situação intermediária). A 
magnitude do impacto é medida em relação ao componente ambiental, independentemente de 
sua importância por afetar outros componentes ambientais; VIII – Importância: pequena (atinge 
só um componente ambiental), média (atinge outros mas não chega a afetar o conjunto do fator 
ambiental em que ele se insere ou a qualidade de vida da população) e grande (põe em risco a 
sobrevivência do fator ambiental em que se insere ou atinge de forma marcante a qualidade de 
vida da população); IX – Caráter do impacto: estratégicos ou não estratégicos (permitirá identificar 
quais deles geram alterações positivas ou negativas em indicadores sociais ou nos níveis gerais 
de qualidade de vida. 
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pela implantação da usina hidrelétrica Foz do Chapecó, dos quais quinze estão 
associados ao meio socioeconômico e doze ao meio físico-biótico.

Para cada impacto identificado, uma medida mitigadora ou compensatória 
foi estabelecida. No intuito de responder aos objetivos deste texto, prioriza-se o 
detalhamento de três impactos ambientais identificados nos estudos ambientais 
e a análise das medidas adotadas, efetivamente, pelo empreendedor. O que 
se verifica é uma alteração nas ações propostas no Projeto Básico Ambiental 
(PBA, 2003) e a substituição de medidas compensatórias por outras de caráter 
indenizatório, o que fere a hierarquia entre os mecanismos de compensação/
reparação ambiental estabelecida na legislação brasileira.

4.2 IMPACTOS AO AMBIENTE NATURAL (FAUNA E FLORA)

Neste item será destacado o impacto ambiental identificado no RIMA 
e no PBA como “Remoção de cobertura vegetal atual e perda de habitats”. Os 
documentos esclareceram que esse impacto ocorreria em dois momentos. 
Primeiramente, para a implantação da infra-estrutura de apoio à instalação da 
Usina, como canteiro de obras, alojamento para trabalhadores, vias de acesso 
etc. Esse impacto é considerado de baixa magnitude. O segundo momento 
corresponde ao enchimento do lago que, conforme a estimativa do projeto, 
cobriria 137 hectares de vegetação secundária. Outros 140 hectares de campo 
seriam impactados.

As medidas mitigadoras propostas consistiam em programa de 
monitoramento de ictiofauna e implantação de Unidade de Conservação e 
proteção de fauna e flora. O primeiro programa está em funcionamento, ao passo 
que a implantação de Unidade de Conservação não ocorreu. Com fundamento na 
Resolução CONAMA nº 2 de 1996, que faculta ao empreendedor, como medida 
compensatória aos impactos causados pelo empreendimento, investir em 
Unidade de Conservação já existente na região, entre as alternativas possíveis, 
o empreendedor optou por destinar recursos para unidades de conservação já 
instaladas, dentre elas a Floresta Nacional de Chapecó, situada na região de 
influência do empreendimento.456 

Juridicamente, essa mudança desconsidera a hierarquia preconizada 
entre compensação ambiental (incidente no mesmo bem ambiental lesado, 
na mesma bacia hidrográfica, no mesmo ecossistema) e as demais formas de 
reparação. 

4.3 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS (POPULAÇÃO ATINGIDA)

O deslocamento compulsório da população é considerado nos estudos 
ambientais um impacto negativo de alta magnitude e irreversível. O levantamento 
apontou que seriam atingidas 1.700 propriedades, das quais em cerca de 550 

456  PROJETO BÁSICO AMBIENTAL, 2003, p. 298-314.
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poderia ocorrer o deslocamento compulsório das famílias.

As medidas mitigadoras recomendadas são o remanejamento da 
população e reorganização das áreas remanescentes; o apoio à população 
migrante e o apoio às atividades agropecuárias.

O estudo de Baron457 revela que do total de 1.644 famílias deslocadas pelo 
empreendimento, apenas 44 (2,7%) foram reassentadas em área rural. Outras 
314 famílias (19%) receberam cartas de crédito para a aquisição de nova moradia 
rural e 1.200 famílias (73%) receberam indenização em dinheiro. Segundo o 
autor, essa fórmula de reparação é a menos custosa para o empreendedor e a 
que menos beneficia os atingidos. A conversão da compensação em indenização 
pecuniária desobriga o empreendedor de dar assistência e acompanhamento às 
famílias desalojadas, o que reduz significativamente o valor monetário da medida.

Com base nos dados levantados por Baron, argumenta que esses números 
são o resultado de uma estratégia adotada pelos consórcios energéticos, por 
meio de seus negociadores. 

Esse ponto de vista não é compartilhado pelos representantes do 
Consórcio Foz do Chapecó Energia, que atribuem a opção pelas cartas de crédito 
e indenizações em dinheiro à “questão cultural da região”458.

Desde o ponto de vista jurídico, o que se conclui é que houve uma 
alteração da ação planejada como medida mitigadora do impacto socioambiental 
relacionado ao deslocamento compulsório de pessoas e que a ação realizada é 
menos protetiva do que a prevista no Plano Básico Ambiental.

4.4 IMPACTOS SOCIOCULTURAIS: ALTERAÇÃO DO SISTEMA FLUVIAL, 
ALTERAÇÕES NA QUALIDADE DA ÁGUA E ATIVIDADE PESQUEIRA 
ARTESANAL

Esse aspecto da abordagem documental dos impactos ambientais é 
especialmente interessante, pois há um descompasso entre os documentos 
(EIA/RIMA e PBA). Os estudos ambientais e o respectivo relatório identificam 
como impactos ambientais a alteração do sistema fluvial (de lótico para lêntico) 
e as alterações na qualidade da água, mas não mencionam a existência de 
atividade pesqueira profissional artesanal na região do impacto. Desta forma, 
as medidas mitigadoras recomendadas nos estudos ambientais se limitam ao 
monitoramento de ictiofauna e de qualidade da água.

O PBA, por seu turno, traz o detalhamento da atividade de pesca 
desenvolvida na região e à jusante da barragem, assim como das famílias que 
dependem dessa atividade. Esse estudo foi introduzido como condicionante da 
Licença Prévia pelo órgão licenciador (IBAMA).

457 BARON, Sadi. Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó: estratégias, conflitos e o 
desenvolvimento regional. 2012. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó (SC), 2012.
458 Ibid. p. 84.
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Como medida mitigadora, o PBA propõe o Programa de monitoramento 
da produtividade pesqueira e da qualidade do pescado, associado ao Programa 
de monitoramento da ictiofauna do lago artificial formado pela barragem. 

O desaparecimento de espécies de pescado era previsível pela 
alteração no ambiente aquático, tanto à montante, pela formação da represa, 
quanto à jusante, pela redução da vazão. O que se verifica, na prática, é que a 
atividade pesqueira profissional se tornou inviável nesse trecho do rio Uruguai. 
Os pescadores da Colônia 29 de Chapecó (designada “Z 29”) estão buscando 
compensação financeira pela perda da atividade de subsistência mediante ação 
judicial movida contra a Foz do Chapecó Energia.

A supressão da pesca representa a perda de bem imaterial de valor 
inestimável para seus detentores e para a comunidade em geral, um saber 
tradicional representativo da diversidade cultural da região.

A judicialização do dano ambiental não compensado é, igualmente, signo 
de retrocesso na proteção ambiental preconizada no Projeto Básico Ambiental, 
elaborado em consonância com as medidas condicionantes da Licença Prévia 
determinadas pelo órgão licenciador.

Da análise documental (Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de 
Impacto Ambiental e do Projeto Básico Ambiental) da Usina Hidrelétrica Foz do 
Chapecó, deduz-se que a hierarquia estabelecida pela legislação brasileira para a 
compensação de danos ambientais foi observada.

Todavia, na prática, o que se viu foi que alguns setores atingidos foram 
excluídos da mesa de negociação, como foi o caso das colônias de pescadores 
Z29, de Chapecó e Z35 – esta última obteve alguns benefícios, mas ambas 
sofreram prejuízo quanto a sua fonte de renda original, que é a pesca -, e dos 
indígenas. Situações como estas só são revertidas, em alguns casos, com 
respaldo no Poder Judiciário.

Importante registrar que, segundo o EIA/RIMA, a concessionária Foz do 
Chapecó Energia S/A assumiria a implantação de uma Unidade de Conservação, 
a título de compensação ambiental. No entanto, com o aval do órgão ambiental 
licenciador, colabora financeiramente com a manutenção de algumas unidades 
de conservação já existentes, como é o caso da Floresta Nacional de Chapecó, o 
que, na prática, transforma a compensação ambiental em indenização pecuniária.    

Tal fato ocorre com base na Resolução do CONAMA n. 02 de 1996, que 
estabelece de forma alternativa, e não subsidiária ou prioritária, a criação de 
unidade de conservação, fazendo cair por terra o sistema hierárquico estabelecido 
pela legislação brasileira.

A efetividade do princípio da precaução, à luz das teorias do risco, passa 
a depender das ações de monitoramento dos órgãos estatais competentes e 
da sociedade civil. Mas não há publicidade desse monitoramento. As ações 
das quais se tem conhecimento, geralmente, são divulgadas pelos meios 
de comunicação institucionais da Foz do Chapecó Energia e aparecem como 
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filantropia empresarial, e não como compensação.

Devido a não divulgação dos dados relativos às compensações, tanto 
dos danos ambientais como das medidas mitigadoras de impactos, muitas das 
informações obtidas, inclusive para este trabalho, são frutos de pesquisas do 
Programa de Mestrado em Ciências Ambientais, que tem voltado seus estudos 
ao tema das barragens e seus impactos na bacia do Rio Uruguai.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Do estudo da legislação brasileira, pode-se verificar a existência de 
uma ordem hierárquica de compensação ambiental, consistente na restauração 
natural, compensação ecológica e indenização pecuniária. 

5.2 Da análise documental da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó (Estudo 
de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental e do Projeto Básico 
Ambiental), deduz-se que a hierarquia estabelecida pela legislação brasileira para 
a compensação de danos ambientais foi observada. No entanto, esses dados 
não são confirmados pelas pesquisas empíricas desenvolvidas sobre o tema, 
que registram a conversão de parte considerável das ações de compensação 
ambiental, relevantes do ponto de vista socioambiental, em indenização 
pecuniária. 

5.3 A efetividade do princípio da precaução, à luz das teorias do risco, 
passa a depender das ações de monitoramento dos órgãos estatais competentes 
e da sociedade civil. A publicidade das ações de compensação ambiental é 
requisito desse monitoramento e atende ao princípio da informação.

5.4 A avaliação periódica da efetividade e eficácia das medidas 
condicionantes do licenciamento ambiental de grandes obras é de suma 
importância para a efetivação da justiça ambiental. 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Profissionais / Independet Papers

319

3. SENSIBILIDADE AGROAMBIENTAL NOS PAÍSES DO 
CONE SUL: ESTRUTURA FUNDIÁRIA, PRODUTIVIDADE 
AGROPECUÁRIA E SUSTENTABILIDADE NO ESPAÇO 
AGRÁRIO DA AMÉRICA LATINA

Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima
Mestre em Geografia e Mestrando em Direito Agroambiental pela UFMT. 

Integrante dos Grupos de Pesquisa GEDIP e GECA. Email: diogomdelben@
gmail.com. 

INTRODUÇÃO

 A crise ambiental oculta nos indicadores de desenvolvimento e no contexto 
mundial de relativa paz força a discussão sobre a sustentabilidade, escolhas dos 
indivíduos, sociedade, grupos e setores econômicos, das autoridades públicas 
acerca da utilização dos bens naturais. Com o avento da modernidade, os 
projetos de revolução social, urbanização e industrialização, apresentaram-se 
qualificados a conduzir as nações e povos ao progresso, por conseguinte, foram 
menosprezadas outras vias, sobretudo aquelas voltadas à ruralidade. Desde 
então, os países ricos e desenvolvidos exportam as suas experiências em matéria 
de política econômica de maneira a conformar os pobres e subdesenvolvidos aos 
interesses da economia mundo, contudo, o simulacro político conspira a favor 
das desigualdades sociais e da extenuação da natureza. O problema ou desafio 
colocado a comunidade internacional tem sido tratado predominantemente 
de modo fragmentário, as análises limitam-se a definir as relações de causa e 
efeito (a poluição atmosférica é resultado das queimadas, a contaminação dos 
recursos hídricos decorre do uso de agrotóxicos, o desmatamento implica a 
retirada da vegetação e perda da biodiversidade), e não atacam o sistema global 
que adotou o liberalismo como fundamento justificante. Neste sentido, Patryck 
de Araujo Ayala459 protesta contra interpretações hegemônicas associadas ao 
fenômeno da globalização que não se importam com as demandas de outros 
atores sociais, minorias sem representação, sendo flagrante um cenário marcado 
pela verticalização do poder e indiferença à justiça distributiva de natureza 
agroambiental

 O direito agrário, feito a imagem e semelhança da matriz civilista, incorporou 

459  AYALA, Patryck de Araújo. Devido processo ambiental e o direito fundamental ao 
meio ambiente. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2011.
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a lógica individual-privatista e tornou exequível a expulsão de trabalhadores do 
campo e a apropriação do meio ambiente, perceptível pela concentração fundiária. 
Remansosa doutrina jusagrarista, a exemplo de Marcos Prado de Albuquerque460, 
não sustenta a existência de um ramo do direito autônomo e sistematizado, com 
clara definição de seu objeto e pautado por uma sólida base teórico-normativa, em 
razão disso pode-se afirmar que restaram prejudicados avanços endêmicos em 
temas caros à dinâmica agrária, tais como: atividade típica agrícola, propriedade, 
empresa, trabalho e produtividade rural, o que houve foi o aproveitamento de 
preceitos legais de outras áreas (civil, comercial, trabalhista). Diante da ausência 
de interpretação fática e legal autêntica, um vasto espaço social ficou descoberto, 
suscetível a experimentos, doravante, o positivismo jurídico moderno, defensor 
do dogmatismo e formalismo legal, pouco pode contribuir na solução de 
controversas cada vez mais complexas em um mundo cosmopolita e plural. 
Ainda assim, a querela da sustentabilidade comporta construções doutrinárias 
que formam um arsenal hermenêutico em prol do meio ambiente. Outrossim, 
cumpre destacar a tese de controle jurisdicional da convencionalidade das leis, 
duplo controle de compatibilidade tendo como parâmetros a Constituição e os 
tratados internacionais, de Valério de Oliveira Mazzuoli461, uma vez que trata-se 
de ferramenta para restaurar as leis e os compromissos políticos.

Sem embargo, esse estudo não escolhe o rigor dos instrumentos de 
comando e controle nem refinadas teorias doutrinárias, mas uma abordagem 
crítico-reflexiva do contexto agrário latino-americano, com enfoque nos países do 
Cone Sul, contemplando a interdisciplinaridade imanente à problemática ambiental. 
Resgatando o percurso histórico e as características estruturais das economias 
periféricas, o trabalho preocupa-se com os rebatimentos sociais e ambientais 
decorrentes da implantação do modelo de desenvolvimento primário-exportador, 
isto concebe a agricultura moderna, monocultura intensiva, concentração fundiária 
e a produção de commodities para o mercado mundial. Ademais, é traçado um 
panorama das políticas e dos entendimentos jurisprudenciais com o intuito de 
debater a sensibilidade agroambiental, o direito à terra, ao trabalho rural, aos 
recursos naturais do espaço não urbano. A intenção não é outra senão chamar 
atenção para um processo adiantado de apropriação indiscriminada e arbitrária 
das possibilidades de vida e produção das ruralidades da América Latina. 

METODOLOGIA

 A abordagem teórico-metodológica revela não só o caminho trilhado pelo 
pesquisador, mas a ótica cientifica utilizada para desvendar a cadeia de fatos 
sociais, assim sendo, é certo que o estudo procura escapar das amarras do 
positivismo jurídico, da convencional estrutura normativa, para aproximar-se de 
reflexões que extrapolam os paradigmas da modernidade. Acompanhando a 

460  ALBUQUERQUE, Marcos Prado de. Crédito rural. Cuiabá. EdUFMT, 1995.
461  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2 
ed. rev. atual. ampl. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011.
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proposta acadêmica de Valério de Oliveira Mazzuoli462, que cuida do monismo 
internacionalista dialógico aplicável a seara dos direitos humanos, defende-se um 
arquétipo flexível de normas jurídicas, meios processuais e políticos adequados, 
democracia participativa, onde o diálogo das fontes representa o caminho para 
a efetividade das leis e eficácia dos direitos fundamentais. Então, não há que se 
falar em escalonamento normativo, limites jurisdicionais, recursos interpretativos 
clássicos de solução de antinomias, já que aplicar-se-ia o entendimento mais 
sensível a tutela socioambiental. Pois bem, além da miscelânea de fontes do 
direito, como técnicas de pesquisa, foi realizado o levantamento de dados e 
estatísticas nos órgãos oficiais e institutos especializados na temática com a 
intenção de embasar o posicionamento crítico.

1. SAGA LATINO-AMERICANA E CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA

A historiografia da América Latina revela simetrias e assimetrias entre os 
fatos sociais, eventos políticos sucederam-se com distintas repercussões nas 
nações e povos, contudo é patente uma base histórica marcada pelo processo 
de ocupação e povoamento europeu que imprimiu os contornos geopolíticos 
do continente e repercutiu na produção do espaço latino-americano, isto é, 
no subdesenvolvimento. É de notório conhecimento a diversidade de povos 
indígenas que habitavam essas terras e a elevada densidade demográfica, ainda 
assim, a imposição do padrão civilizatório das nações hegemônicas foi vitoriosa 
levando a cabo uma série de instrumentos políticos e jurídicos de maneira a 
consolidar as relações de poder no território e também perpetuar as contradições 
sociais e ambientais.

Amparados pelo Tratado de Tordesilhas e interessados nas riquezas da 
América, Portugal e Espanha intensificaram o projeto de expansão comercial 
além-mar e, nas terras latino-americanas, encontraram uma variada gama de 
produtos tropicais rentáveis, como: madeiras nobres, metais preciosos, cana-de-
açúcar, fumo, cacau, mão-de-obra escrava etc. A economia colonial abastecia os 
mercados metropolitanos em matérias-primas e gêneros de primeira necessidade, 
daí decorre a importância de um espaço essencialmente agrário, e importava 
as manufaturas de artesãos europeus. Desde logo, a sociedade colonial esteve 
organizada hierarquicamente em estamentos, camadas sociais não suscetíveis 
à mobilidade, a saber: seleta classe dominante composta por latifundiários, 
proprietários de minas, comerciantes, alto clero, burocratas da metrópole; 
e outra, eclética massa popular de oprimidos, índios, negros e mestiços. 
As colônias de exploração na América Latina foram usurpadas não só pelas 
metrópoles parasitárias europeias, mas também por inescrupulosos capitalistas 
individuais, especuladores, religiosos, agentes administrativos corruptos, que 
pretendiam poder e enriquecimento, eis aí uma condição sociopolítica resistente 
à deflagração de mudanças substanciais nas sociedades periféricas da América 
do Sul.

462  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. São Paulo. 
Editora Revista dos Tribunais, 2007.
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Os marcos de ruptura institucional são quase sempre lembrados por 
violenta carga axiológica, ora representam o término de um regime déspota 
e cruel, traduzindo o triunfo de direitos e emancipação dos indivíduos e das 
coletividades, ora afloram um rígido sistema de controle social, pacificação e 
progresso orientado. A história linear é uma armadilha para análises críticas, 
destarte, o caso latino-americano é singular, pois inaugura ressalvas, questões 
não observadas nos países ricos e desenvolvidos sobre os meandros ou 
motivações ocultas dos acontecimentos. Neste sentido, a independência das 
colônias hispânicas e lusitana não significou tão somente o fim dos monopólios 
português e espanhol, mas implicou a reformulação do conteúdo da política 
externa em prol do liberalismo econômico com severas consequências no âmbito 
das relações de submissão e dependência das estruturas sociais tradicionais. 
Estavam postos os motivos justificantes para a inércia do Estado e primado do 
capital, estabelecido um seletivo sistema jurídico pseudodemocrático de acesso 
limitado aos bens disponíveis. O direito à terra não conformou-se fundamental, 
inerente aos povos antigos ou às comunidades tradicionais latino-americanas, 
mas recurso negociável. 

A finalidade precípua foi atender interesses de capitalistas, de maneira 
especial da aristocracia agrária, abandonando qualquer proposta legitima de 
desenvolvimento endógeno e autônomo. A farsa nacional-desenvolvimentista 
visível pelas tentativas de modernização das economias periféricas latino-
americanas demonstrou-se- útil aos poderes vigentes e à classe dominante, os 
cientistas sociais entendem por reformas políticas sem mudanças, problemas 
imanentes da divisão territorial do trabalho e da globalização. Isto porque o projeto 
urbano-industrial nunca foi incompatível com o modelo primário-exportador 
dependente; o indevido simulacro do modelo ortodoxo de desenvolvimento, 
pautado na teoria do economista norte-americano Walt W. Rostow, corroborou 
para o locupletamento do Estado, de sua capacidade financeira, haja vista 
o empenho de recursos públicos para a construção dos equipamentos de 
infraestrutura e financiamento das atividades produtivas. 

Saulo Tarso Rodrigues463 explica que o Estado moderno é o principal artífice 
da sociedade internacional, responsável pela sustentação dos valores capitalistas 
liberais. O expansionismo do sistema capitalista permitiu o surgimento de uma 
figura geopolítica regida por preceitos econômicos (racionalidade e eficiência) 
que supera os poderes do Estado e de organizações internacionais na solução 
de problemas socioambientais hodiernos – as multinacionais, que abusam da 
estrutura socioespacial latino-americana marcada pela grande propriedade 
monoprodutora, expropriadora, semiescravista, de exploração extensiva e de 
franco propósito especulativo sob os recursos naturais. O órgão das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) em diversos relatórios sobre a 
conjuntura latino-americana traz importantes elementos sobre a concentração 

463  RODRIGUES, Saulo Tarso. Os Estados colapsados e a democracia latino-americana: 
o caso do Brasil. Cuiabá. Ed UFMT, 2012.
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fundiária (vide anexo I)464. A priori, basta denunciar o êxodo rural, a substituição 
parcial e gradativa das oportunidades de trabalho, emprego e renda do campo 
para as cidades. 

A estrutura fundiária concentrada no espaço agrário latino-americano 
transporta consigo características próprias do desenvolvimento capitalista 
desigual e combinado com inclinação monopolista financeira. Os pareceres 
solicitados pela FAO, coordenados por Fernando Soto Baquero e Sergio Gómez, 
a cerca do mercado de terras na América Latina e no Caribe, sinalizam que “los 
niveles de concentración y extranjerización de la tierra y de los recursos que 
se observa en la actualidad, ha aumentado en forma notable con respecto a la 
realidad que se observaba en la década de lós años 60 del siglo pasado [...]”465, 
porém, depreende-se desses estudos que os recentes processos de incorporação 
fundiária estão associados ao progresso da economia rural, à utilização dos 
recursos naturais em prol da modernização e produtividade agropecuária, vindo 
a dispensar políticas redistributivas ensaiadas no século passado em razão de 
outras circunstâncias sociais históricas, uma tese procedente em parte.

2. PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA E O MERCADO DE COMMODITIES

 De fato, desde o segundo quartel do século XX, a Revolução Verde, 
isto é, o amplo pacote para a produção agrícola e pecuária moderna (grandes 
monoculturas, mecanização, uso intensivo de insumos, apoio público aos 
negócios do setor primário), contribuiu para a maior produtividade no campo, 
entretanto, à custa do êxodo rural e macrocefalia urbana, desemprego e 
precarização do trabalho, devastação ambiental e perda da biodiversidade. Não é 
verdade que todo progresso técnico-cientifico tenha sido colocado para resolver 
a aporia de Thomas R. Malthus – o desnível preocupante entre a produção de 
alimentos e o crescimento demográfico. O problema da fome no mundo ainda 
compromete o crescimento econômico das sociedades e o desenvolvimento 
físico e cognitivo dos indivíduos devido um complexo funcionamento do mercado 
mundial de alimentos466. Os produtos primários básicos ultrapassaram a condição 
de alimentos cogentes a boa nutrição e segurança alimentar467, atualmente, 

464  FAO. Food and agriculture organization of the united nations. Report on the 1990 world 
census of agriculture. International comparison and primary results by country (1986-1995). FAO 
statistics development series, 9. Rome. FAO, 1997; FAO. 2000 world census of agriculture. 
Main results and metadata by country (1996-2005). FAO statistics development series, 12. Rome, 
FAO, 2010-a.
465  GÓMEZ, Sérgio. Reflexiones finales. In: FAO. BAQUERO, Fernando Soto. GÓMEZ, Sérgio 
(coord). Dinámica del mercado de la tierra em América Latina y el Caribe. Concentración y 
extranjerización. FAO, 2012.
466  FAO. FAO statistical yearbook 2012. World food and agriculture. Rome. FAO, 2012.
467  A boa nutrição exige uma dieta diversificada, acessibilidade, qualidade dos alimentos, e 
educação para melhor consumi-los. A segurança alimentar está associada aos mesmos fatores 
desde que disponíveis a todos e a qualquer momento. Soberania alimentar refere-se ao poder e 
legitimidade que os países e povos possuem de administrar seus próprios interesses em matéria 
de política agrícola e sociais. 
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consistem em commodities agrícolas produzidas e negociadas em larga escala 
no mercado externo e sujeita a preços globais. O mapa 02 (anexo II) mostra 
a produção agrícola dos países do Cone Sul, destacando as commodities com 
maior participação.

Nos termos expostos pela FAO468, “There is emerging consensus that the 
global food system is becoming more vulnerable to episodes of high prices and 
volatility”. Nesta ótica, mesmo que a produtividade agropecuária latino-americana 
desempenhe um papel indispensável na manutenção do estoque alimentar 
mundial, contribuindo também no melhor desempenho da balança comercial de 
países (semi) periféricos e na inserção internacional desses, há de se registrar 
a tensão entre os modelos de produção primária, o primeiro e pujante – do 
agronegócio que avança na produção de bioenergia e insumos industriais a partir 
de biotecnologias, capacidade gerencial e ampliação da logística, cujos riscos 
para a salubridade ambiental e solidez dos mercados ainda permanecem ocultos; 
o segundo e preterido – da agricultura familiar, promotora das ruralidades, dos 
valores e práticas socioculturais não urbanos e que resiste na produção de gêneros 
de primeira necessidade. Fato é que o espaço agrário latino-americano há algumas 
décadas passa por transformações nas suas formas e conteúdos, a expansão da 
agropecuária moderna manifesta pelo prolongamento das atividades primárias e 
consolidação dos complexos agroindustriais impulsionou a reprodução ampliada 
do capital, enquanto a agricultura familiar e os trabalhadores rurais suportaram a 
ausência de políticas públicas eficientes e a exclusão social. 

 Depreende-se que os países em tela participam do comércio exterior e que 
muito contribuem para as exportações de alimentos, mercado de commodities, 
movimentando segmentos típicos da agroindústria, a saber: transporte, 
armazenamento, processamento e distribuição de derivados. Entretanto, esse 
cenário progressista esconde a diversidade do espaço agrário latino-americano, 
as relações sociais das antigas e novas ruralidades, isto significa que podem 
ser observadas inúmeras territorialidades, heterogeneidade socioespacial, 
representações individual e coletiva sobre a vida no campo, prestações de 
serviços ecológicos, culturais, de lazer e entretenimento (atividades não 
agrícolas). Ademais, quando o assunto é produção de alimentos para o consumo 
humano não se pode descuidar da realidade dos fatos, ou melhor, jamais olvidar 
das contribuições socioeconômicas da agricultura familiar que “produce, en la 
mayoría de los países, más del 60% de los alimentos básicos y contribuye de 
manera significativa en la generación de ingresos y empleos rurales”, conforme a 
FAO469. 

Esse dado não pode ser encarado como participação útil ou mero valor 
no conjunto das estatísticas do setor primário da economia, na verdade, precisa 
ser avaliado no mais profícuo contexto de bem-estar social. No Brasil, mesmo a 
agricultura familiar ocupando pouco mais de 24% dos estabelecimentos rurais, a 

468  FAO. FAO statistical yearbook 2012. World food and agriculture. Rome. FAO, 2012. p. 106.
469  FAO. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 
Caribe. FAO, 2010-b. p. 50.
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mesma responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária, quase 75% de 
pessoal ocupado e, em média, por 70% da produção dos alimentos consumidos 
no país, conforme IBGE470. Superada a questão agrária latino-americana e do 
Cone Sul, as políticas públicas e a prestação jurisdicional dos direitos sociais (ou 
fundamentais) apresentam-se como aspectos da sustentabilidade.

3. PRESTAÇÕES ESTATAIS E A SUSTENTABILIDADE AGROAMBIENTAL

 A evolução dos direitos (primeira, segunda e terceira geração ou dimensão) 
sinaliza não somente o aprimoramento das funções dos Estados-nacionais, dos 
seus compromissos perante a comunidade internacional, mas a organização da 
política e da justiça em torno de uma base de direitos e deveres. É inconteste 
que determinados acontecimentos históricos favoreceram a internacionalização 
e a universalização dos direitos humanos, doravante, esses foram positivados 
e reconhecidos nas cartas constitucionais. Neste viés, em sintonia com Flávia 
Piovesan471, o direito humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional 
do Trabalho são identificados como marcos daquele processo, uma vez que foi 
possível a reformulação do conceito de soberania estatal e do status de individuo 
na sociedade internacional. Promoveram-se frentes contra a arbitrariedade 
estatal, opressão, violência e melhoria nos padrões de trabalho, vida e bem-
estar. 

A melhor doutrina, na qual estão devidamente inclusos os 
internacionalistas brasileiros Antonio Augusto Cançado Trindade472 e Guido 
Fernando Silva Soares473, é farta na exposição dos registros sobre os momentos 
de reconhecimento da proteção dos direitos humanos, sobretudo no tocante a 
globalidade e interdependência entre os direitos da pessoa humana e da natureza 
na contemporaneidade. Destarte, a Declaração Internacional dos Direitos do 
Homem474, proclamada pela Assembleia das Nações Unidas no ano de 1948, 
significou a institucionalização dos direitos humanos, uma vontade imperiosa 
de construir e fortalecer uma fonte normativa competente para produzir efeitos 
jurídicos concretos. A Carta Universal de Direitos Humanos estabelece que: 
“todos tem direito à propriedade privada, isolada ou em associação com outros 
[...] todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego”, 

470 BRASIL, IBGE. Censo agropecuário 2006. Agricultura familiar. Primeiros resultados. 
Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Rio de Janeiro, 2009.
471 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13 ed. rev. 
atual. São Paulo. Saraiva, 2012. 
472 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado Trindade. Direitos humanos e meio ambiente: 
paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre. Sergio Antonio Fabris Editor, 1993.
473 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional ao meio ambiente: emergência, 
obrigações e responsabilidades. São Paulo. Atlas, 2001.
474 NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Proclamada pela 
resolução 217-A (III) da Assembleia das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. ONU, 1948.
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conforme os artigos 17 e 23475. 

A despeito, a Convenção 141 de 1975 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) 476 é categórica ao sopesar que “torna-se urgente associar os 
trabalhadores rurais à ação de desenvolvimento econômico e social, com o fim 
de melhorar suas condições de trabalho e de vida, de modo duradouro e eficaz”. 
Esses dispositivos associados à exposição de motivos que consubstanciam 
os mesmos instrumentos internacionais autorizam a inteligência de um direito 
humano à terra (propriedade rural) e ao emprego com dignidade no campo com 
vistas a inclusão social no âmbito dos projetos nacionais de desenvolvimento 
sustentável477.

Os Estados-nacionais ergueram-se sob a égide do liberalismo e 
agasalharam o neoliberalismo para os seus reparos políticos e jurídicos. As 
ideias do filósofo escocês e idealizador da economia clássica, Adam Smith, e 
dos advogados da renovação desses postulados, perfiladas ao monismo do 
jurista austríaco Hans Kelsen, alicerce da teoria pura do direito, permitiram uma 
construção liberal-normativa, a manutenção do estado de coisas e o formalismo 
jurídico. Indubitavelmente, o legislador constituinte latino- americano inseriu 
nas leis magnas (de Estado) as premissas das correntes conservadoras ora 
mencionadas; as constituições jurídicas, documento sensível à experiência 
histórica e ao contexto sociopolítico dos Estados dessa porção do ecúmeno, 
positivaram um sistema normativo para a garantia da ordem e paz pública sem 
comprometer-se com revoluções sociais tão caras a democracia em um ambiente 

475  Ainda sobre a liberdade de labor, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais de 1966 faz constar no artigo 6° - 1.Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem 
o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente 
escolhido ou aceito e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. O protocolo 
adicional à convenção americana sobre direitos humanos em matéria de direitos econômicos, 
sociais e culturais - Protocolo de San Salvador de 1988, reforça que toda pessoa tem direito ao 
trabalho, o que inclui a oportunidade de obter os meios para levar uma vida digna e decorosa por 
meio do desempenho de uma atividade licita, livremente escolhida e aceita.
476  OIT. Convenção n.° 141 de 04 de junho de 1975. Aprovada na 60° Conferência Internacional 
do Trabalho. Genebra, 1975.
477  Enquanto isso, face o pluralismo latino-americano, é pertinente a Convenção 169 da 
OIT sobre povos indígenas e tribais que assegura a esses grupos “igualdade de tratamento 
e de oportunidades no pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais, 
sem obstáculos ou discriminação e nas mesmas condições garantidas aos demais povos. É 
nesse entendimento que a Convenção, no âmbito da competência da OIT, insta os governos 
a garantirem a esses povos os direitos e princípios fundamentais do trabalho e as mesmas 
condições de trabalho decente e justiça social desfrutadas pelos demais trabalhadores, como o 
direito à igualdade de tratamento e de oportunidades, à liberdade sindical e ao reconhecimento 
efetivo do direito de negociação coletiva e de não estarem sujeitos, por dívida, a trabalho forçado 
ou escravo, assim como a proteção de suas crianças contra quaisquer formas de exploração. 
Não obstante, a Carta da Terra procura defender, sem discriminação, os direitos de todas as 
pessoas a um ambiente natural e social capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde 
corporal e o bem-estar espiritual, com especial atenção aos direitos dos povos indígenas e 
minorias (artigo 12).
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plural e cosmopolita478. Ainda assim, nos textos constitucionais, precisamente 
dos países do Cone Sul, estão esculpidos os direitos à terra, ao meio ambiente e 
seus recursos, e ao trabalho humano digno, para, na mais tímida das hipóteses, 
reduzir os desníveis de renda, a degradação humana e ambiental.

Tanto a erupção das forças reacionárias capitalistas camufladas nas 
ditaduras militares quanto o alvorecer da redemocratização das nações latino-
americanas estão inscritos no conturbado século XX. Em meio a golpes e 
contragolpes, resistências anti-imperialistas e movimentação das massas 
populares, a odisseia do Cone Sul mostra confiar ao constitucionalismo e 
ao Estado Democrático de Direito, mesmo tratando-se de construções da 
modernidade pautadas na igualdade (formal) e universalidade, a resolução dos 
conflitos territoriais, dos interesses geopolíticos e sociais antagônicos. Uma 
visão panorâmica sobre a norma de máxima hierarquia de Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguai e Uruguai479 permite depreender a salvaguarda dos direitos trabalhistas 
(onde também se inclui o trabalho rural, obviamente), e ecológicos, a partir de 
amplo feixe de princípios constitucionais e normas programáticas – integridade 
da pessoa humana, trabalho digno, meio ambiente salubre e equilibrado, medidas 
de prevenção e precaução em matéria ambiental, instituto da responsabilidade, 
desenvolvimento sustentável etc. É de alto relevo que o embasamento jus 
filosófico não é um obstáculo à tutela nem mesmo à prestação jurisdicional, aliás, 
“O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto 
de justificá-los, mas de protegê-los. Trata-se não de um problema filosófico, mas 
político”, assim consta na explanação do pensador italiano Norberto Bobbio480. 

O aplaudido jurista português José Joaquim Gomes Canotilho481 enfatiza 
que os “direitos econômicos, sociais e culturais e respectiva proteção andam 
estreitamente associados a um conjunto de condições - econômicas, sociais 
e culturais, que a moderna doutrina dos direitos fundamentais designa por 
pressupostos de direitos fundamentais”. Para o estudioso supracitado, os aspectos 
extrajurídicos, recursos públicos, inteligência e sensibilidade da sociedade, 
incidem diretamente no regime jurídico-constitucional do estatuto positivo 
dos cidadãos482. Pois bem, por dedução lógica, considerando que os países do 

478 O jurista brasileiro Luis Roberto Barroso é um expoente do constitucionalismo, suas 
obras destacam a experiência do Brasil e a repercussão da temática no limiar do século XXI, 
vide, entre outros estudos: BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: 
fundamentos de uma dogmática constitucional. 4 ed. rev. atual. São Paulo. Editora Saraiva, 2001.
479 Foram consultadas as constituições dos países em estudo nos sites dos senados e na 
biblioteca virtual da Organização dos Estados Americanos (OEA), a rigor: ARGENTINA. Constitución 
Nacional de Argentina (artigos 14 e 41). BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (artigos 7° e 225); CHILE. Constitución Política. República de Chile (artigos 19, §§16 e 8); 
PARAGUAY. Constitución de la República de Paraguay (artigos 86 e 7°); URUGUAY. Constitución 
de la República del Uruguay (art 53, 54 e 47).
480 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 10 ed. Rio de Janeiro. Campus, 2004. p. 23.
481 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3 
ed. Coimbra. Livraria Almedina, 1999. p. 443.
482 O ilustre pesquisador reforça que os elementos estruturais provenientes das dimensões 
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Cone Sul enquadram-se como economias nacionais subdesenvolvidas ou em 
desenvolvimento, é possível inferir que esses Estados dificilmente possuem 
capacidade financeira e de recursos humanos, isto é, político-institucional, de 
viabilizar o acesso aos direitos fundamentais, promover (a distribuição equitativa 
dos) direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e ecológicos. Ocorre que a 
disputa de poder e a eleição de interesses sem a devida consulta e aval popular, 
fortalecem uma prática distante da efetividade desses direitos, embora os gastos 
públicos “sociais” tenham aumentado nos últimos anos tanto em termos de sua 
participação no produto interno bruto como no orçamento público, segundo o 
levantamento da Comissão Econômica para América Latina e Caribe483. 

Os estudos da CEPAL revelam os desníveis interregionais de aplicação 
dos recursos em função da prioridade macroeconômica do gasto, níveis de 
riqueza e de desenvolvimento, carga tributária e orçamento público geral e social, 
evidenciando que “apesar da persistência dos países da região em aumentar o 
orçamento público, e em particular o social, na maioria dos casos as oscilações 
de ambos têm estado condicionadas pela evolução econômica”484, doravante, 
substituindo as experiências de austeridade, os países latino-americanos, no 
bojo da crise econômica deflagrada no mercado imobiliário dos Estados Unidos 
no ano de 2008 e, hoje, irradiada pelo mundo, intensificaram:

[...] ações em matéria de política monetária e financeira, política fiscal, 
política cambial e de comércio exterior, políticas setoriais, políticas 
trabalhistas e sociais, e financiamento multilateral. Em geral, estas 
medidas estiveram orientadas a restaurar a confiança e pôr em 
funcionamento os mercados financeiros, como também a fortalecer 
a demanda interna de bens e serviços. Dentre as medidas fiscais 
mais utilizadas pelos países, destacam-se a diminuição de impostos, 
o aumento de subsídios e de benefícios tributários e o incremento ou 
antecipação do gasto. No âmbito social e produtivo, são relevantes o 
aumento dos recursos destinados à construção de moradias, água e 
saneamento, ao fomento das pequenas e médias empresas e ao setor 
agropecuário (facilitação de créditos e de prazos), e o fortalecimento das 
políticas trabalhistas (seguros de desemprego, subsídio à contratação, 
programas de emprego) e aos programas sociais, especialmente os 
de transferências condicionadas, que atualmente recebem recursos 
equivalentes a 0,4% do PIB regional e cobrem cerca de 20% da 
população latino-americana e caribenha485.

 A contrário sensu, ainda que os gastos sociais não estejam encolhendo, 
não pode-se afirmar, absolutamente, que reformas estruturais estão sendo 

histórico-sociais são igualmente responsáveis pela configuração dos direitos fundamentais. Um 
problema recorrente no caso latino-americano e bem explorado nesse estudo no item de abertura 
da análise e discussão dos resultados.
483 CEPAL. Comissão Econômica para América Latina e Caribe. Panorama social da 
América Latina. Documento informativo. Nações Unidas, 2010.
484 CEPAL. Comissão Econômica para América Latina e Caribe. Panorama social da América 
Latina. Documento informativo. Nações Unidas, 2010. p. 33.
485 CEPAL. Comissão Econômica para América Latina e Caribe. Panorama social da América 
Latina. Documento informativo. Nações Unidas, 2010. pp. 35, 36.
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desenvolvidas na América Latina. Tocante ao âmbito social, constata-se prestações 
estatais em prol do acesso à serviços básicos, nada relacionado à reformas 
estruturais muito menos à justiça distributiva, à demanda de grupos sociais 
delimitados e vulneráveis, trabalhadores rurais sem terra, por exemplo. Sem 
embargo, consta que os investimentos no setor produtivo foram para pequenas 
e médias empresas e ao setor agropecuário, onde foi priorizada a concessão de 
créditos e prazos, por conseguinte, é preocupante a explicação lacônica, afinal, 
em que condições estão os pequenos produtores rurais não empresários? Qual 
é a tônica das políticas públicas destinadas à agricultura familiar (que precisa 
além de terras aptas, fomento, assistência, capacitação profissional, acesso ao 
mercado consumidor)? 

No entanto, a FAO486 supre essa falha teórico-pragmática sobre o 
comportamento dos Estados latino-americanos nesse setor da economia quando 
argui que do conjunto de medidas de apoio estatal a produção de alimentos, 
observadas após 2009, prevalecem dois tipos de ações: “la distribución de 
semillas e insumos agrícolas y el financiamiento para la producción y para las 
exportaciones, en el caso particular de los países exportadores netos de alimentos”, 
incluindo-se aí alguns programas voltados para a agricultura familiar, seja na zona 
rural ou urbana, com o objetivo de reduzir a pobreza por meio da produtividade 
e comercialização de excedentes. Mas a própria FAO faz a ressalva quanto aos 
impactos positivos e negativos das políticas agrícolas vigentes, pois constata 
que os grupos sociais e os países mais vulneráveis pouco foram beneficiados, 
haja vista parte dos insumos ter sido incorporada por segmentos não carentes 
ou até negociada por mercados paralelos, e os financiamentos diluíram-se em 
sistemas financeiros com bancos agrícolas insolventes, prejudicando a eficiência 
da alocação dos recursos e recuperação dos créditos. Ressalvados os países em 
melhores condições econômicas e financeiras, como Brasil e Chile. 

Partindo da premissa de que a agricultura é influencia pelo avanço das 
técnicas e do capital, o Banco Mundial487 realça que as economias de escala e 
as intermediações de fortes grupos econômicos (holdings e mercados) impõem 
obstáculos à competitividade da agricultura familiar. Pormenorizando o receituário 
conservador do Banco Mundial para a política agrícola e desenvolvimento, 
podem ser sublinhadas, entre outras, as seguintes orientações “favoráveis” 
a agricultura familiar: cooperativismo para acessar recursos financeiros, novas 
tecnologias e reduzir custos; associação com agricultores comerciais por 
meio de arrendamentos e contratos de trabalho rural. Desta forma, a agência 
internacional procura redefinir as relações produtivas e socioeconômicas entre o 
agronegócio e a agricultura familiar, rejeitando quaisquer aspectos antagônicos 
entre as classes, foca na inserção dos pequenos produtores rurais no mercado, 
menosprezando a produção para a subsistência familiar e outras atividades 

486 FAO. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 
Caribe. FAO, 2010-b. p. 38.
487 BANCO MUNDIAL. Agriculture for development. World development report 2008. 
Washington. The World Bank, 2010.
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complementares, assim expõe: “a dynamic private agribusiness sector linking 
farmers and consumers can be a major driver of growth in the agricultural 
and the rural nonfarm sectors. […] A better investment climate for small and 
medium enterprises can improve competitiveness”488; concluindo que “targeted 
public-private sector partnerships and corporate social responsibility initiatives 
are instruments to promote smallholder participation”489. O Banco Mundial não 
desconhece a heterogeneidade da agricultura familiar, contudo, não insiste em 
estratégias políticas ajustadas a diversidade desse setor produtivo e segmento 
sociocultural, sem dúvidas, a agência propala o bem-sucedido modelo da 
agricultura moderna, “agribusiness for a development”.

Por certo, as cartilhas para concretização de uma agricultura familiar próspera 
e rentável amontoam-se nos órgãos públicos (prefeituras, secretarias, palácios de 
governo, ministérios), mas, mesmo pautadas em vibrante conhecimento científico 
de institutos de pesquisa renomados e das mais diversas áreas (agropecuária, 
economia, contabilidade, sociologia, geografia), não conseguem atingir de modo 
satisfatório os grupos sociais prioritários nem logram êxito no refinamento dos 
sistemas de informação, participação e tomada de decisão relacionados ao meio 
ambiente agrário. É um desafio contínuo a percepção das singularidades e o 
reconhecimento da autonomia da América Latina e, na sua falta, eis a razão do 
insucesso de políticas públicas desviantes dos valores e anseios domésticos. A 
colocação de Mariana Herrera490 aponta o desfalque de informações e problemas 
no acesso às fontes, assinala a indispensabilidade dos dados dessa natureza para 
os gestores públicos e arremata que “ […] este tipo de información es muy escasa 
en muchos países de la región y no está disponible en escala necesaria para 
elaborar análisis y promover políticas públicas de tierras”. Essa carência somente 
será suprida com ampla e irrestrita articulação dos movimentos sociais491, visto 
que as autoridades públicas e os particulares jamais compactuariam em viabilizar 
ou instrumentalizar a luta no campo.  

Da insensibilidade agroambiental na política, parti-se para a repercussão 
do tema no poder judiciário latino-americano. O caso brasileiro é oportuno para 
problematizar e impulsionar a discussão sobre o direito à terra e aos recursos 
naturais. A luta pela terra e reforma agrária sempre foi um tema polêmico e 
árido para a sociedade brasileira face a inescrupulosa abordagem do assunto 
pela mídia. Mesmo com a redemocratização do país e vigência da Constituição 
Federal  de 1988492, onde foram consignados tais direitos (Título VII, Capítulo 

488 BANCO MUNDIAL. Agriculture for development. World development report 2008. 
Washington. The World Bank, 2010. p. 135.
489 BANCO MUNDIAL. Agriculture for development. World development report 2008. 
Washington. The World Bank, 2010. p. 135.
490 HERRERA, Mariana. El estado de la información sobre tenencia para la formulación de 
políticas de tierras en América Latina. In: FAO. Land reform. Réforma agraire. Reforma agrária. 
FAO, 2006. p. 48.
491 A Via Campesina, organização internacional de movimentos sociais, é um bom exemplo.
492 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. Senado Federal, 
1988.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Profissionais / Independet Papers

331

III – Da Política Agrícola e Reforma Agrária), o que vincula o Estado a promover 
a desapropriação dos imóveis rurais que não cumprem a função socioambiental 
com o fim de atingir a justiça social, houve fraco progresso nessa área. O 
distanciamento entre as motivações constitucionais e os mecanismos de acesso 
aos direitos fundamentais empurrou as demandas coletivas para o poder judiciário 
de maneira que os magistrados viram-se obrigados, sobretudo pela força do 
princípio da inafastabilidade da jurisdição493, a decidirem questões políticas de 
intensa repercussão social, porém, sendo inadmissível aludir o ativismo judicial. 

A princípio, é predominante o conservadorismo jurídico, ora perfilando-
se aos interesses privados contrários a justiça redistributiva, pró-ações de 
reintegração de posse, ora entregando a suposta manifestação da vontade geral 
aos poderes legislativo e executivo, eximindo-se de enfrentar as contradições e 
adversidades da política nacional. Uma fundamentação periódica nas decisões 
judiciais invocava, excetuando o direito sacrossanto de propriedade, a falta da 
normatização, afinal, a Carta Política deixou para diversos outros momentos a 
disciplina do devido processo legal (artigo 184, §3°) e a definição de propriedade 
produtiva (artigo 185, parágrafo único e artigo 186), ademais, o texto constitucional 
impôs condicionantes à política agrária, aqueles vinculados à discricionariedade 
do Estado, como: orçamento e montante de recursos fixados por lei para garantir 
os títulos da dívida agrária e a própria reforma agrária (artigo 184, §4°) e vinculação 
das políticas agrícola e agrária (artigo 187, caput, §2° e artigo 188). O que se tem 
desde então é uma produção normativa que, na melhor das hipóteses, buscou o 
mínimo de efetividade da ordem constitucional a partir das leis n.° 8.629/1993494 
e da Medida Provisória n.° 2.183-56/2001495. 

Todavia, a interpretação sistemática dos instrumentos assegura a rigidez da 
lei, responsável por excluir propriedades rurais dos processos de vistoria quando 
ocupadas (artigo 2°, §6°) e trabalhadores da lista de beneficiários que participem 
direta ou indiretamente de conflitos fundiários (artigo 2°, §7°), impediu também 
a assistência financeira estatal às entidades associadas aos movimentos sociais 
que de algum modo auxiliem na ocupação de imóveis rurais ou bens públicos 
(artigo 2°, §8°). Pior, pode a inovação legislativa ter silenciado de uma vez por 
todas as vozes solitárias no judiciário brasileiro que ousavam difundir novos 
horizontes jurídicos, ou seja, a legitimidade das lutas camponesas, pois, trazendo 
a constatação do ilustre Ministro Humberto Martins do Superior Tribunal de 

493 Ibidem. Artigo 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXV. a lei 
não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito; 
494 Brasil. Lei n.° 8.629/1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais 
relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br. Acessado em 20 de agosto de 2012.
495 Brasil. Medida Provisória n.° 2.183-56/2001. Acresce e altera dispositivos do Decreto-Lei 
no 3.365, de 21 de junho de 1941, das Leis nos 4.504, de 30 de novembro de 1964, 8.177, de 1o 
de março de 1991, e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acessado em 20 de agosto de 2012.
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Justiça, posição juridicamente formalista, a seguir transcrita, “a lei não quis que a 
desapropriação por interesse social fosse influenciada por movimentos políticos 
e/ou ideológicos. Assim, a invasão perpetrada pelo MST veda o andamento do 
processo expropriatório”496.

O contexto argentino também apresenta evolução normativa em matéria 
agrária, A lei n.° 26.737/2011497 sobre regime de proteção da propriedade e da 
posse rural prevê um processo de regularização fundiária em todo o território 
nacional, principalmente com o levantamento dos direitos reais e possessórios 
de pessoas jurídicas e estrangeiros naquele país. O artigo 14 cria o Registro 
Nacional de Terras Rurais sob a administração do Conselho Interministerial, órgão 
político proveniente da sinergia do Ministério da Justiça e Direitos Humanos e 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca, que possui funções especificas no 
âmbito dessa política, mas nenhuma voltada a reforma agrária. Inclusive, há 
estudos que desconhecem a existência de programas que possibilitem o acesso 
à terra pela via da reforma agrária na Argentina, a exemplo de Edelmira Diaz e 
Maria Carmen Quiroga498, desta maneira, não há avanços políticos com base 
no instituto da desapropriação por interesse social499. Causa espécie a menção 
expressa no texto de não ofensa ao direito adquirido (artigo 17), até porque não 
teria nenhuma necessidade haja vista tratar-se de princípio de natureza pública 
destinada à segurança jurídica, daí pode-se concluir nenhuma intenção de atacar a 
concentração fundiária ou tutelar os direitos dos trabalhadores rurais e isso avigora 
a tradição individualista de direito. Para o Tribunal de Apelações em Matéria Civil 
e Comercial, San Isidro, Buenos Aires, o “término propiedad, cuando se emplea 
en los arts.14 y 17 de la Constitución Nacional, comprende todos los intereses 
apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y 
de su libertad”. Tendo em vista direito constitucional, de ligações estreitas com 
o princípio da inviolabilidade, assegurado no artigo 17 da Carta Argentina, que 
confere força e eficácia ao conjunto desses direitos, os magistrados hermanos 
ressaltam que “[…] por más que la utilidad pública consagre la necesidad de la 
expropiación, ésta no debe implicar el desconocimiento del derecho de propiedad 
del desposeído500. 

A primazia do direito privado parece contaminar a jurisprudência dos países 

496 Superior Tribunal de Justiça. Ministro Humberto Martins. Segunda Turma. REsp 964120/
DF. Julgado em 19/02/2008. Publicado em 07/03/2008. 
497 ARGENTINA. Lei n.° 26.737 de 22 de dezembro de 2011. Regimen de proteccion al 
domínio nacional sobre la propriedad, posesion o tenencia de las tierras rurales. Disponível no 
Sistema Argentino de Informação Jurídica, http://www.infojus.gov.ar/, Acesso em 20 de agosto 
de 2012.
498 DIAZ, Edelmira. Maria del Carmen Quiroga. Situação da mulher rural na Argentina. In: 
Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Gênero, agricultura familiar e reforma agrária 
no Mercosul. Brasília. Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006.
499 Artigo 17 da Carta Marga Argentina.
500 Camara de Apelaciones em lo Civil y Comercial. San Isidro, Buenos Aires. Sumario: 
B1750038. Indutec S.A. c/ Provincia de Buenos Aires c/ Expropriación irregular. Sentencia del 10 
de octubre de 1991.
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do Cone Sul, contudo, algumas mudanças jurídicas projetam-se no âmbito dos 
direitos individuais a partir de uma hermenêutica (teleológica) das disposições 
constitucionais que tem o fim de resguardar a proteção dos bens comuns e os 
interesses da coletividade. Ação reivindicatória que tramitou na Corte Suprema 
de Justiça do Chile501 discutiu as alterações legislativas e imprimiu os originais 
contornos do direito de propriedade, “la Constitución de 1980, establece en 
el artículo 19, una detallada reglamentación general en torno al dominio y la 
garantía del derecho de propiedad [...]”, porquanto esse tribunal homenageou 
a globalidade de direitos e a constitucionalização da propriedade, isto é, “visión 
que se complementa con el reconocimiento de derechos colectivos y sociales, 
como son el cuidado del medio ambiente, a la salud y educación, la libertad 
de trabajo y seguridad social”. Obstáculo intransponível a multiplicação de juízos 
de envergadura ética alojam-se no preciosismo jurídico, na necessidade de 
suprir todas as definições aparentemente vagas. No caso paraguaio, a Suprema 
Corte de Justiça502 observa a falta de exatidão no preceito legal função social da 
propriedade, mas, cortejando o direito comparado, posiciona-se no sentido de 
reconhecer as dimensões objetiva - distribuição equitativa, e subjetiva - limitação 
do direito do titular que o obriga a fazer ou não fazer algo em virtude de lei. 
Na esteira da pesquisa de Lilián Lon503, que tem conhecimento de iniciativas 
históricas de reforma agrária no Uruguai, as quais carecem de um estudo 
detalhado, é plausível a reformulação do valor socioeconômico e cultural da terra, 
novas formas de pensar e utilizar os recursos naturais.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

 A América Latina parece insistir na condição de simples fornecedora de 
produtos primários para os países ricos e desenvolvidos, a divisão internacional 
do trabalho persiste mesmo com a difusão do progresso tecnológico nas 
estruturas sociais tradicionais. Deste modo, o espaço agrário latino-americano 
não superou a concentração fundiária e a tradição especulativa, comporta o 
desenvolvimento de agricultura moderna marcada pela intensiva exploração dos 
recursos naturais e precarização das relações de trabalho rural. Processo que está 
associado a uma matriz unitária de desenvolvimento – a reprodução ampliada do 
capital, principalmente de grandes grupos econômicos presentes nos complexos 
agroindustriais. Os agentes políticos precisam estar cientes da repercussão dos 
programas e planos de desenvolvimento e das decisões judiciais de expressivos 
impactos na sociedade, não se admite a manutenção de economia seletiva e de 

501 Primera Câmara da Corte Suprema. Ministro Sergio Muñoz. Rol Nº 1.018-09. Julgado em 
28 de setembro de 2010.
502 SUPREMA CORTE DE JUSTIÇA. Comentario a la Constitución. Homenaje al décimo 
quinto aniversario. Tomo III. Asuncíón, Paraguay. División de Investigación y Publicaciones. Centro 
Internacional de Estudios Judiciales, 2007.
503 LILIAN ION. Pesquisa sobre a situação das mulheres rurais e as políticas públicas no 
Paraguai. In: Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Gênero, agricultura familiar e 
reforma agrária no Mercosul. Brasília. Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006.
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injustiças sociais. 

A sensibilidade agroambiental é indispensável para construção de 
políticas públicas eficientes e para emprestar dignidade à reforma agrária. Esta 
compreensão ética favorável a mudanças sociais significativas deve encontrar 
não só amparo legal, mas guarita nas decisões judiciais, não é mais tolerável a 
homenagem dos mesmos paradigmas jurídicos modernos, devem ser aplicados 
os direitos das populações e trabalhadores rurais. O Estado em todas as esferas 
de poder não pode esquivar-se do compromisso de incentivar a difusão de práticas 
sustentáveis, especialmente no meio ambiente rural, onde as possibilidades de 
trabalho e vida digna são ilimitadas.
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ANEXO I

Figura 01. Mapa da estrutura fundiária dos países do Cone Sul504.
Fonte: FAO (1997, 2010-a), organizado pelo autor, produção técnica de CALDAS, Jonathan A. de Paula.

504  Os relatórios da FAO foram publicados em 1997 e 2010, todavia, registram dados 
anteriores a esses períodos em virtude da disponibilidade de censos agropecuários dos países. 
Os anos entre parênteses expressam o período de referência dos documentos oficiais. Para o 
Brasil foi levado em conta o Censo Agropecuário de 1996 do IBGE, já para a Argentina, o Censo 
Nacional Agropecuário de 1988 do INDEC.
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ANEXO II

Figura 02. Principais commodities produzidas pelos países do Cone Sul.
Fonte: FAOSTAT, Statistics Division (2012), organizado pelo autor, produção técnica de CALDAS, 
Jonathan A. Paula.
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º, estabelece ser 
objetiva a responsabilidade civil do Estado pelo dano que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, nesse caso, prescindindo-se da perquirição de 
culpa para dita responsabilização.

A presente tese discute sobre a responsabilidade civil do Estado em 
caso de dano ambiental decorrente de sua omissão, bem como discorre sobre 
ônus da prova nesse caso.

2. O DANO AMBIENTAL

2.1 Conceito e características

O termo dano remete à ideia de prejuízo, em desfavor de outrem, 
causando-lhe diminuição patrimonial. Na ótica civilista, o dano pressupõe a 
transgressão da esfera jurídica de outrem, resultado de uma conduta ilícita do 
agente.

A  Constituição Federal de 1988,  assim  como a legislação 
infraconstitucional, não conceituou tecnicamente o que seria o dano ambiental, 
afirmando Milaré505 “delimitaram-se as noções de degradação da qualidade 

505  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1117.
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ambiental – “a alteração adversa das características do meio ambiente” – e de 
poluição – “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente”.

O dano ambiental ofende sobremaneira a dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, III, da CF/88). Possui ele características próprias que necessitam ser 
compreendidas para a busca de conceitos e soluções relativos à problemática 
ambiental. Uma dessas é a indeterminação das vítimas, pois, como frisa 
Milaré506, “[...] mesmo quando alguns aspectos particulares da sua danosidade 
atingem individualmente certos sujeitos, a lesão ambiental afeta, sempre e 
necessariamente, uma pluralidade difusa de vítimas”.

Por sua vez, Beltrão507, comentando a dificuldade inerente à ação 
reparatória do dano ambiental, destaca que “ressalvados alguns casos em que a 
reparação integral do ambiente é possível, razão pela qual se deve também impor 
ao infrator os seus custos, dificilmente a reparação feita pelo homem conseguirá 
resgatar integralmente a qualidade que o ambiente apresentava anteriormente”.

Outra característica do dano ambiental é ser ele de difícil valoração, pois 
o meio ambiente “[...] além de ser um bem essencialmente difuso, possui em 
si valores intangíveis e imponderáveis que escapam às valorações correntes 
(principalmente econômicas e financeiras), revestindo-se de uma dimensão 
simbólica e quase sacral”508.

Por último, Beltrão509 assevera que o dano ambiental “[...] caracteriza-se 
também por ser transfronteiriço, ou seja, não respeita as fronteiras geopolíticas 
erigidas artificialmente pelo homem, o que também gera sérias dificuldades para 
sua tutela jurídica”.

2.2 Espécies 

O dano ambiental atinge não apenas o homem, mas também o meio que 
o cerca. Nesse sentido, tanto o § 1º do art. 14 da Lei nº. 6.938/81 quanto o art. 20 
da Lei nº. 11.105/2005 ao se referirem a danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, reconhecem e consagram a dupla face do dano ambiental, sendo este, 
pois, coletivo ou individual. Isso significa que o dano ambiental ainda que sempre 
infrinja o meio ambiente, em prejuízo da coletividade, “[...] pode, em certos 
casos, refletir-se, material ou moralmente, sobre o patrimônio, os interesses ou 
a saúde de uma certa pessoa ou de um grupo de pessoas determinadas ou 
determináveis”510.

506 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1123.
507 BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 206-207.
508 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1124.
509 BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 210.
510 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1120.
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Ademais, Beltrão511 salienta que “[...] o Superior Tribunal de Justiça ainda 
não chancela a tese de dano moral coletivo, decorrente de dano ambiental, por 
entender ser imprescindível a caracterização da dor, de sofrimento psíquico, de 
caráter individual”.

2.3 Formas de reparação

Quando se cogita a reparação do dano ambiental, deve-se seguir a regra 
de sua reparação integral. É imprescindível também analisar as modalidades de 
fazê-lo, pois “[...] muitas vezes não basta indenizar, mas fazer cessar a causa do 
mal, pois um carrinho de dinheiro não substitui o sono recuperador, a saúde dos 
brônquios, ou a boa formação do feto”512.

A primeira das modalidades de reparação do dano ambiental consiste 
na restauração natural ou in natura. Trata-se da modalidade mais recomendada 
pela doutrina, também denominada de reparação específica, aferida pela “[...] 
recuperação da capacidade funcional ecológica e da capacidade de aproveitamento 
humano do bem natural determinada pelo sistema jurídico, o que pressupõe a 
recuperação do estado de equilíbrio dinâmico do sistema ecológico afetado”513. 

A restauração in natura é a modalidade imperiosa de reparação, fazendo-
se cessar a atividade lesiva e recuperando-se tanto quanto possível o status 
quo ante do meio ambiente. Porém, em não sendo esta possível, insiste-se na 
compensação do dano ambiental, que também se enquadra na reparação natural 
ou específica e é definida como “[...] uma forma alternativa à reparação específica 
do dano ambiental, consistente na adoção de uma medida de equivalente 
importância ecológica, dentro do mesmo ecossistema onde ocorreu o dano”514.

Operando-se inviável a restauração natural ou específica, admite-se a 
indenização em dinheiro, uma forma indireta de sanar a lesão. É nesse aspecto 
que Fiorillo adverte que “primeiramente, deve-se verificar se é possível o retorno 
ao statu quo ante por via da específica reparação, e só depois de infrutífera tal 
possibilidade é que deve recair a condenação sobre um quantum pecuniário”515.

Vê-se que o legislador buscou impor ao poluidor um custo, sempre com 
vistas a ressarcir o dano às vítimas, sendo estas o indivíduo e a sociedade, e 
ainda inibir comportamentos semelhantes tanto do mesmo poluidor quanto de 
terceiros.

511 BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 208.
512 DESTEFENNI, Marcos. A Responsabilidade Civil Ambiental e as Formas de Reparação do 
Dano Ambiental: aspectos teóricos e práticos. Campinas-SP: Bookseller, 2005, p. 184-185.
513 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1126.
514 DESTEFENNI, Marcos. A Responsabilidade Civil Ambiental e as Formas de Reparação do 
Dano Ambiental: aspectos teóricos e práticos. Campinas-SP: Bookseller, 2005, p. 190.
515 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro. 2 ed. ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 29.
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3. A RESPONSABILIDADE CIVIL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A responsabilidade civil, essencialmente, impõe ao infrator uma 
obrigação de indenizar em decorrência do prejuízo a que der causa. Em regra, 
a responsabilidade extracontratual ou aquiliana caracteriza-se pelo princípio da 
responsabilidade subjetiva, em que é indispensável a culpa ou dolo do agente 
causador do dano. Com efeito, a Lei nº. 10.406/2002, que institui o Código Civil 
brasileiro, prevê em seu art. 186 que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. De igual modo, em seu art. 927, caput, 
preceitua que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo”.

A responsabilidade baseada na regra da culpa pressupõe a reprovação 
ou censura da conduta do infrator, quando, nas circunstâncias do caso concreto, 
poderia e deveria ele ter agido de forma diversa, evitando-se o dano. Assim, 
“[...] o ato ilícito, para fins de responsabilização civil, qualifica-se pela culpa. Não 
havendo culpa, não há, em regra, qualquer responsabilidade”516.

Em que pese ser, em regra, subjetiva a responsabilidade civil no 
ordenamento jurídico brasileiro, o próprio parágrafo único do art. 927, do Código 
Civil de 2002, a excepciona, dispondo que “Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem”. Desse modo, quando a lei expressamente assim 
a preveja a responsabilidade civil é objetiva, quando então “[...] não importa em 
nenhum julgamento de valor sobre os atos do responsável. Basta que o dano 
se relacione materialmente com estes atos, porque aquele que exerce uma 
atividade deve assumir os riscos”517.

4. A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DOMÍNIO DO DIREITO AMBIENTAL

É cediço que diante dos empecilhos comuns na comprovação da culpa 
do agente na consecução do dano, aos poucos a responsabilidade subjetiva vai 
se restringindo à esfera penal, uma vez que “[...] a tendência mundial é a de 
efetivamente buscar a justiça, o que implica ver a reparação do dano apenas 
pelos olhos da vítima”518.

Atento a essas dificuldades, o direito ambiental consagrou, em seu 
âmbito, a responsabilidade civil objetiva. De fato, a Lei da Política Nacional do 
Meio Ambiente do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81) estatui em seu art. 14, § 
1º, que “[...] é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

516  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.1247.
517  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro. 2 ed. ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2001, p. 28.
518  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro. 2 ed. ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2001, p. 29.
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indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados 
por sua atividade”. Conquanto a referida Lei seja anterior à Carta Magna de 1988, 
foi recepcionada por esta em seu art. 225, § 3º, uma vez que “[...] este não 
estabeleceu qualquer critério ou elemento vinculado à culpa como determinante 
para o dever de reparar o dano causado ao meio ambiente”519.

Indiscutível, portanto, a adoção da responsabilidade civil objetiva na seara 
ambiental, sendo, assim, desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para a 
caracterização da responsabilidade civil, bastando, para tanto, a prova do dano e 
do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso.

4.1 Pressupostos da responsabilização civil ambiental

Dois são os pressupostos da responsabilização civil por dano ambiental: 
o evento danoso e o nexo causal. O evento danoso, nas palavras de Milaré520, 
é “[...] a resultante de atividades que, de maneira direta ou indireta, causem a 
degradação do meio ambiente (= qualidade ambiental) ou de um ou mais de seus 
componentes”.

Não é tarefa fácil precisar os limites entre o uso e o abuso, ou seja, a linha 
divisória capaz de ensejar a obrigação de reparar o dano. Vários são os fatores 
que contribuem para tanto, dentre os quais, pode se citar o fato de a lei, salvo 
alguns casos como é a poluição atmosférica, não apresentar parâmetros objetivos 
de verificação da significância das modificações infligidas ao meio ambiente. 
Outrossim, a responsabilização objetiva funda-se no risco, prescindindo-se de 
perquirir a licitude da atividade, uma vez que tão somente a lesividade é suficiente 
para ensejar a provocação da tutela jurisdicional521.

Vale ressaltar que a própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em 
seu art. 3º, III, não considera poluição a mera inobservância de normas e padrões 
específicos, mas tão somente aquelas das quais, direta ou indiretamente, por 
exemplo, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, afetem 
desfavoravelmente a biota ou afetem as condições estéticas ou sanitárias do 
meio ambiente.

Por sua vez, no que concerne ao nexo causal, isto é, à relação de causa 
e efeito entre a atividade e o dano dela resultante, Lemos (2010, p. 126)522 
assevera que “[...] é preciso que esteja certo que, sem este fato, o dano não 
teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas 
regras”.

519  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro. 2 ed. ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2001, p. 29.
520  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1253.
521  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1253-1254.
522  LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito Ambiental: responsabilidade civil e proteção ao 
meio ambiente. 3 ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
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Conclui-se que, em se tratando de responsabilidade civil objetiva, não 
há que se perquirir a culpa – elemento subjetivo. No entanto, é imprescindível 
a aferição do resultado danoso e do nexo causal entre a conduta do sujeito e 
o evento danoso causado ao meio ambiente, para que este possa, enfim, ser 
responsabilizado.

4.2 Efeitos da responsabilização civil objetiva

O primeiro efeito da responsabilização objetiva é a prescindibilidade de 
investigação da culpa do sujeito, como já alinhavado. Também é efeito dessa 
responsabilização a irrelevância da licitude da atividade, bastando a lesividade. 
Nesse sentido, “é irrelevante se a atividade que provocou o dano ambiental é 
ou não lícita, ou seja, se está ou não de acordo com as normas ambientais que 
a regulam”523.

Ainda sobre esse efeito, Milaré524 enfatiza que “[...] a outorga de 
autorização, de licença ou permissão pelo Poder Público, ainda que perfeitamente 
acorde com a legislação vigente, apenas trará para este, solidariamente, a 
obrigação de indenizar”.

Fundando-se a responsabilização civil objetiva no risco integral, tornam-se 
inaplicáveis na seara ambiental as excludentes da força maior e do caso fortuito, 
“[...] sendo cabível, apenas, o direito de regresso do empreendedor contra o 
verdadeiro causador da infração, se for o caso. Por conseguinte, a defesa do 
poluidor estaria limitada à negação da atividade e à inexistência do dano”525.

Inaplicável também em matéria ambiental a cláusula de não-indenizar, 
diante de sua natureza de Direito Público. No entanto, Milaré526 desta que tal 
cláusula “[...] muito comum em contratos de compra e venda de empresas 
com passivos ambientais, embora inaplicável em matéria de responsabilidade 
ambiental, vale entre as partes, facilitando o regresso daquele que isoladamente 
tiver sido responsabilizado”.

É relevante ressaltar que os efeitos da responsabilização civil objetiva na 
seara ambiental contribuem sobremaneira para a defesa e proteção do meio 
ambiente, inclusive porque, diante de sua natureza de direito público e difuso, 
merece especial atenção tanto do Poder Público quanto da sociedade. De fato, o 
meio ambiente goza de ampla proteção no ordenamento jurídico pátrio, devendo 
a sociedade e o Estado buscar a aplicação efetiva dessas leis e continuar 
insistentemente e cada vez mais trabalhando sob a égide da ética e na busca do 

523 BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 222.
524 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1257.
525 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 223.
526 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1259.
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bem-estar social, priorizando políticas públicas eficazes de defesa e proteção do 
meio ambiente.

5. O SUJEITO RESPONSÁVEL PELO DANO AMBIENTAL

Nos termos da Lei da Política Nacional do Meio ambiente, o sujeito 
responsável pelo dano ambiental é o poluidor (art. 14, § 1º), definido como “[...] 
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3º, IV).

5.1 A responsabilidade civil do infrator

A responsabilidade civil da pessoa, física ou jurídica, pelo dano ambiental 
a que tiver dado causa será sempre objetiva, seja ela por comissão ou omissão, 
em de decorrência da consagração, nesse sentido, da teoria do risco integral. 

No que tange à responsabilização dos profissionais que atuem na área 
ambiental, o art. 11 da Resolução CONAMA 237/1997527 afirma que esses “[...] 
são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções 
administrativas, civis e penais”. 

Questão que tem provocado controvérsias atine à responsabilização das 
instituições financeiras ante a concessão de empréstimos a empreendedores 
de cujas atividades possam resultar impactos ambientais negativos. Alguns 
entendem por essa possibilidade sob a alegação de que na definição de poluidor 
extraída do art. 3º, IV, da Lei nº. 6.938/81, encontram-se pessoas, físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, que, diretamente ou indiretamente, 
causem degradação ambiental. O art. 12 da mesma Lei impõe aos bancos estatais 
a responsabilidade de avaliar os critérios socioambientais em seus contratos de 
mútuo. O art. 12 da Lei n. 6.803/80 contém preceito semelhante referente aos 
bancos oficiais528.

5.1.1 O novo proprietário de imóvel rural e a responsabilidade pelo dano 
ambiental

Por muito tempo se discutiu se a responsabilidade por dano ambiental 
praticado por determinado proprietário de imóvel rural, quando este fosse alienado, 
seria do antigo ou do novo proprietário respectivo imóvel rural. Atualmente, 
porém, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela responsabilização do novo 
proprietário “[...] por entender, corretamente, que há uma perpetuação da lesão 
ao meio ambiente”529.

527 CONAMA. Resolução 237/1997. Disponível em:<http://www.mma.gov.br/port/conama/
res/res97/res23797.html> Acesso em 29 abr 2014.
528 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1264-1265.
529 BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 210.

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html
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Também Mazzilli530 salienta que em face do caráter objetivo e propter 
rem da responsabilidade decorrente de danos ambientais, “o sucessor responde 
pelos danos causados à coisa alienada, até porque, em caso contrário, bastaria ao 
poluir alienar o bem por ele deteriorado, e o dano cível ficaria sem possibilidade 
de restauração direta”.

Diante do exposto, ao adquirir um imóvel rural impõe-se ao comprador 
diligenciar no sentido de apurar os passivos ambientais que eventualmente 
possam se apresentar, pois, se, por exemplo, o proprietário anterior desmatou 
as Áreas de Preservação Permanente e/ou de Reserva Legal, incumbirá ao novo 
proprietário a obrigação de reflorestá-las, sendo, por isso, possível e necessário 
o cômputo dessas despesas no valor de compra do imóvel.

5.1.2 Desconsideração da personalidade jurídica

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, esta é perfeitamente 
cabível em matéria ambiental, inclusive, com a adoção da teoria da menor 
desconsideração. Ora, a teoria da maior desconsideração adotada, como regra, 
na ordem legal pátria, pressupõe que a desconsideração da personalidade 
jurídica ocorrerá somente nos casos de abuso ou desvio de finalidade (art. 50, do 
CC/2002).

A teoria da menor desconsideração, aceita, excepcionalmente, no direito 
do consumidor e no direito ambiental “[...] incide com a mera prova de insolvência 
da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da 
existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”531.

6. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º, consagrou 
para o Estado, em regra, a responsabilização civil objetiva, caso em que dita 
responsabilização ocorre independentemente de culpa.

O sistema jurídico brasileiro adota a teoria do risco administrativo. “Logo, 
nos casos em que o Estado, mediante ato comissivo do agente público, produzir 
a situação da qual o dano depende, a responsabilidade será objetiva”532.

Assim, não pairam dúvidas de que as pessoas jurídicas de direito público 
ou de direito privado prestadoras de serviços públicos submetem-se ao sistema 
de responsabilização objetiva pelos danos que, comissivamente, causem ao 
meio ambiente. Como exemplos, dessas ações podem-se citar a construção de 

530 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 16 ed. rev. Ampl. e 
atual. São Paulo: Saraiva, p. 142.
531 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1272.
532 VITTA, Heraldo Garcia. Responsabilidade civil e administrativa por dano ambiental. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 88.
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estradas, especialmente quando envolvem espaços florestais, e aterros sanitários 
sem a devida realização de estudo de impacto ambiental.

6.1 Poder de polícia e responsabilidade por omissão

Se a responsabilização civil do Estado por comissão é sempre objetiva, 
o mesmo não ocorre quando se trata de omissão. Ora, o Poder Público detém 
o denominado poder de polícia, cujo conceito se encontra no art. 78 da Lei nº. 
5.172/66 – Código Tributário Nacional.

O poder de polícia é dotado dos atributos de discricionariedade, 
autoexecutoriedade e coercibilidade, inerentes a todos os atos administrativos, e 
faz-se importante na medida em que é meio plausível para a prevenção e precaução 
na seara ambiental. O poder de polícia ambiental não foge ao regramento geral 
dos atos administrativos, assim é fundamental que seja praticado pela autoridade 
competente, na forma adequada, dentro, assim, do princípio da legalidade e da 
moralidade administrativa.

O Estado tem o dever de agir para defender e preservar o meio 
ambiente. Trata-se de um dever constitucional, não havendo, assim, que se 
falar em discricionariedade. Por isso, quando não aja, quando devia agir, incorre 
em omissão, o que acarreta a sua responsabilidade civil. Entretanto, Beltrão533 
assevera que:

“Em se tratando de responsabilidade civil dos entes públicos por omissão, 
será necessária a comprovação do elemento subjetivo, não se aplicando a teoria 
da responsabilidade objetiva (não confundir com a responsabilização dos entes 
públicos comissiva – por atos que diretamente praticam -, em que, então, é aplicada 
a responsabilização objetiva). Uma vez reparado o dano, o Poder Público poderá 
propor ação regressiva contra o efetivo causador do dano.”

Registre-se que o Direito Brasileiro disciplina ao menos uma hipótese em 
que restará configurada a responsabilidade solidária objetiva do Estado, embora 
decorrente de sua omissão: “É o caso do dano ambiental nuclear resultante 
de materiais ilicitamente possuídos e não relacionados a qualquer operador 
nuclear, os quais devem ser ressarcidos pela União, nos termos do art. 15 da Lei 
6.453/1977”534.

Por fim, incumbe destacar que, em se tratando de dano ambiental 
decorrente da omissão estatal, “[...] ocorre a inversão do ônus probatório: 
compete ao Poder Público provar ter atuado nos padrões admitidos no Direito”535.

533 BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 224.
534 VITTA, Heraldo Garcia. Responsabilidade civil e administrativa por dano ambiental. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 73.
535 VITTA, Heraldo Garcia. Responsabilidade civil e administrativa por dano ambiental. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 90.
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6.2 Responsabilização solidária dos agentes

Diante da impossibilidade de se alcançar o nível zero de poluição, é 
necessário que os custos sociais dela advindos sejam suportados, em princípio 
pelo próprio empreendedor, uma vez que é ele quem obtém lucros da atividade, 
bem como por quem possui com ela relação direta, sendo quem melhor pode 
controlá-la. Nada obstante, quando exista mais de um poluidor, predomina entre 
eles as regras da obrigação solidária. Pela regra estampada no art. 265 do Código 
Civil de 2002, a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade 
das partes. Em matéria ambiental, portanto, o art. 3, IV, prevê expressamente a 
possibilidade de responsabilidade solidária, “[...] que importa na responsabilidade 
de todos e de cada um pela totalidade dos danos, ainda que não os tenham 
causado por inteiro”536.

Obedecidas as já citadas regras de responsabilização tanto do indivíduo, 
pessoa física ou jurídica, quanto dos entes públicos, quer por ação quer por 
omissão, é possível, inclusive, a responsabilização solidária ao Estado. Nesse 
sentido, Beltrão537 assevera que “tal responsabilização solidária pode alcançar, 
inclusive, os entes de direito público, como, por exemplo, o município que 
aprova parcelamento ou loteamento danoso ao meio ambiente. Caso algum 
arque integralmente com a indenização devida, terá direito de regresso contra 
os demais”.

Milaré538 salienta também que “Nesse ponto, merece referência a questão 
do dano preexistente, que também não alforria os agentes da responsabilidade 
civil solidária”.

Tal como no direito comum, em matéria ambiental o sujeito 
responsabilizado solidariamente que pagar pela totalidade do dano, terá o direito 
de regresso contra os demais corresponsáveis, “[...] pela via da responsabilização 
subjetiva, procedimento este que permite discutir a parcela de responsabilidade de 
cada um”539. Incumbe também ressaltar que o Estado pode ser responsabilizado 
solidariamente pelos danos ao meio ambiente advindo da atividade de terceiros, 
pois é seu dever fiscalizar e impedir a ocorrência de tais danos.

7. CONCLUSÃO

7.1 Conclui-se que a responsabilização civil do Estado e do infrator pelo dano 
ambiental deve se concretizar, preferentemente, na reparação específica, com 
retorno ao status quo ante do meio ambiente degradado e, somente quando 
esta se mostre impossível, deve-se buscar a condenação dos mesmos em 

536 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1260.
537 BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 223.
538 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1261.
539 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1261.
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indenização.

7.2 Os princípios da precaução e da prevenção se mostram como grandes aliados 
do meio ambiente e, como tal, das florestas, pois o retorno ao status quo ante, 
de forma genuína, é de difícil consecução.

7.3 Restou evidenciado que diferentemente do direito civil, em direito ambiental, 
a responsabilidade civil é, em regra, objetiva, prescindindo-se da perquirição de 
culpa do causador do dano. É preciso, no entanto, que seja demonstrado o nexo 
de causalidade entre a conduta deste e o resultado danoso.

7.4 Demonstrou-se também que, excepcionalmente, em matéria ambiental, 
a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, quando se torna necessária a 
demonstração de sua culpa. Trata-se da hipótese de omissão do poder de polícia, 
no dever de fiscalizar para impedir a ocorrência do dano ambiental.

7.5 Sendo o caso o de responsabilização civil subjetiva do Estado, ocorre a 
inversão do ônus da prova para que o Estado, querendo, prove que não se omitiu 
para que não seja responsabilizado pelo dano ambiental constatado.
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1. INTRODUÇÃO

As crescentes e constantes degradações ao meio ambiente natural 
têm desafiado os profissionais dos mais diversos campos da ciência no que 
tange a sua proteção, sobretudo, quanto aos meios e modos de preveni-las.

A Ação Civil Pública disciplinada pela Lei nº. 7.347/85 visa à tutela 
dos denominados direitos e interesses transindividuais, cujas espécies são 
os direitos coletivos, os individuais homogêneos e os difusos, nestes últimos 
incluso o meio ambiente. Todavia, esse importante instrumento de preservação 
e defesa dos ditos interesses transindividuais, conquanto também goze de 
previsão constitucional (art. 129, III, da CF/88), ainda é desconhecido por grande 
parte dos operadores de direito.

A Constituição Federal de 1988 elevou o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado a status de direito fundamental (art. 225, caput), de modo que este 
possui estreita relação com a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III). 
Dentre as espécies de meio ambiente, destaca-se o natural, ao qual a Carta 
Magna de 1988 também dedicou especial proteção. Porém, o que se presencia 
cotidianamente, são as mais diversas formas de agressões ao meio ambiente, 
veiculadas pelos meios de comunicação de massa ou presenciadas no cotidiano.

A presente tese tem, pois, por objetivo realizar uma breve reflexão 
sobre os principais aspectos relativos à ação civil pública, tais como a legitimidade, 
o objeto e os institutos a ela peculiares, sobretudo, quando manejada em defesa 
do meio ambiente natural. 
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2. O MEIO AMBIENTE E O DIREITO AMBIENTAL

A definição legal de meio ambiente encontra-se estampada no art. 
3º, I, da Lei nº. 6.938/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, segundo 
o qual consiste no “[...] 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”.

É possível classificar o meio ambiente em: a) natural ou físico, 
correspondente aos elementos naturais que são tradicionalmente associados ao 
meio ambiente, como o ar, a atmosfera, a água, a fauna, a flora e a biodiversidade; 
b) artificial, sendo aquele que compreende o espaço urbano construído, 
abrangendo as edificações e equipamentos púbicos, tais como ruas, praças, etc; 
c) cultural, consistente nas intervenções humanas, materiais e imateriais, que 
possuem um especial valor cultural, referente à identidade, à ação, à memória 
de diferentes grupos ou sociedade brasileiras; d) do trabalho, sendo o espaço 
de desenvolvimento da atividade laboral, como o local sem periculosidade, com 
harmonia para o desenvolvimento da produção540.

Por sua vez, o Direito Ambiental tem por objetivo o desenvolvimento 
sustentável, o que implica afirmar que “[...] a política ambiental não deve erigir-se 
em obstáculo ao desenvolvimento, mas sim em um de seus instrumentos, ao 
propiciar a gestão racional dos recursos naturais, os quais constituem a sua base 
material”541.

3. O MEIO AMBIENTE NATURAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O estudo e análise dos textos constitucionais anteriores ao de 1988 
evidenciam a ausência histórica de preocupação do Estado brasileiro no que 
concerne à proteção ao meio ambiente, de forma global e específica, sobretudo, 
em seu aspecto natural. Sob este prisma, Antunes542 assevera que “[...] referências 
aos recursos ambientais eram feitas de maneira não sistemática, com pequenas 
menções aqui e ali, sem que se pudesse falar na existência de um contexto 
constitucional de proteção ao meio ambiente”.

Por sua vez, a Carta Política de 1988, distintamente das anteriores, 
disciplina proteção global, específica e abrangente ao meio ambiente. Todavia, 
como bem adverte Milaré543, “Não basta, entretanto, legislar. É fundamental 
que todas as pessoas e autoridades responsáveis se lancem ao trabalho de tirar 
essas regras do limbo da teoria para a existência efetiva da vida real”.

540 BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 25-26.
541 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 5 ed. ref. atual. e ampl. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 62.
542 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 59.
543 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011p. 186.
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3.1 A competência legislativa 

O princípio da predominância do interesse, segundo o qual incumbe 
à União as matérias em que prevaleça o interesse nacional, aos Estados, as de 
interesse regional, e aos Municípios, as de interesse local, em regra, norteia a 
divisão de competências entre os entes federados.

O art. 24 do atual Texto Magno estatui a competência concorrente 
da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre “florestas, caça, pesca, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição” (inciso VI), bem como sobre 
“responsabilidade por dano ao meio ambiente” (inciso VIII). Ainda nos termos do 
artigo 24 do texto constitucional, a União deve se limitar a estabelecer normas 
gerais (§ 1º), não sendo excluída a competência suplementar dos Estados (§ 2º). 
Outrossim, a inexistência de lei federal sobre normas gerais autoriza aos Estados 
legislarem de forma plena, para atender suas peculiaridades (§ 3º), sendo que 
“A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário” (§ 4º).

Como se vê, a Constituição Federal não legou, expressamente, aos 
Municípios a competência concorrente. Todavia, Beltrão544 afirma que “[...] tem-
se admitido que haverá uma competência suplementar caso esteja caracterizado 
o interesse local”.

Por fim, destaca-se que a competência de que trata o art. 23 da 
Constituição Federal de 1988 é competência comum e, logo, administrativa. O 
citado preceito estabelece que é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios  “proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas” (inciso VI) e “preservar as florestas, a 
fauna e a flora” (inciso VII).

3.2 A função socioambiental da propriedade e o meio ambiente na ordem 
econômica

Tanto a propriedade quanto o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado são direitos fundamentais, conforme disposições estampadas, 
respectivamente, nos arts. 5º, caput, e 225, caput, da Lei Fundamental de1988. 
Ocorre que tais direitos não podem ser excludentes, devendo coexistir. Assim 
é que a propriedade, urbana ou rural, sob pena de desapropriação, deve cumprir 
sua função social (art. 5º, XXIII, da CF/88).

Segundo a Constituição Federal, “A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor” (art. 182, § 2º) e a propriedade rural, quando atende, 
dentre outros requisitos, a “utilização adequada dos recursos naturais disponíveis 
e preservação do meio ambiente” (art. 186, II). A função social da propriedade 
é ainda um princípio norteador da ordem econômica (art. 170, III) e “[...] não se 

544  BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 66.
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confunde com os sistemas de limitação da propriedade. Estes dizem respeito 
ao exercício do direito ao proprietário; aquela, à estrutura do direito mesmo à 
propriedade”545.

3.3 O artigo 225 da Constituição Federal de 1988

O centro da proteção constitucional ao meio ambiente encontra-se no 
Capítulo VI (Do meio ambiente) do Título VIII (Da ordem social), consubstanciado 
no art. 225, em que “[...] está muito bem caracterizada e concretizada a proteção 
do meio ambiente como um elemento de interseção entre a ordem econômica e 
os direitos individuais”546. Estabelece o aludido dispositivo que “todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Sobre o este dispositivo, Milaré547 tece o seguinte comentário:

“Primeiramente, cria-se um direito constitucional fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como todo direito 
fundamental, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado é 
indisponível. Ressalte-se que essa indisponibilidade vem acentuada 
na Constituição Federal pelo fato de mencionar-se que a preservação 
do meio ambiente deve ser feita no interesse não só das presentes, 
como igualmente das futuras gerações”. 

O § 1º do art. 225 do Texto Superior enumera os deveres específicos 
do Poder Público para a efetivação da defesa e preservação do meio ambiente, 
estabelecendo que incube ao Poder Público “preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas” 
(inciso I).

Em atenção aos princípios da prevenção e da precaução, a Carta Maior 
atribui também ao Poder Público o dever de exigir o estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente 
(art. 225, § 1º, IV). Segundo Milaré548 o objetivo central do Estudo de Impacto 
Ambiental é “[...] evitar que um projeto (obra ou atividade), justificável sob o 
prisma econômico ou em relação aos interesses imediatos de seu proponente, 
revele-se posteriormente nefasto ou catastrófico para o meio ambiente”.

545 BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 84.
546 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 64.
547 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 189.

548 MILARÉ, ÉdIS. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 200.
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A Carta Magna também cuidou de conferir ao Poder Público o dever 
de “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente” (art. 225, § 1º, V).

É do teor do art. 225, § 1º, VII, da Carta Política que incumbe ao Poder 
Público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade”. O § 2º do mesmo preceito impõe ao 
explorador de recursos minerais a obrigação de recuperar o meio ambiente 
degradado, conforme solução técnica exigida pelo órgão público competente, isto 
é, “[...] não compete ao empreendedor decidir quais técnicas e procedimentos 
deverão ser utilizados para implementar o processo de recuperação”549.

A Lei Maior ainda previu que, pelo dano ambiental, o infrator responde 
nas esferas civil, penal e administrativa (art. 225, § 3º). Ademais, elevou a 
Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira a status de patrimônio nacional, dispensando a 
estes ecossistemas tratamento particular em decorrência de suas características 
(art. 225, § 4º).

Por último, demonstrando a grande preocupação do Poder Constituinte 
Originário com a atividade nuclear, o art. 225, § 6º, da Lei Maior estabelece que 
“As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas”. 

4. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL

4.1 O fundamento constitucional

O art. 129, III, da Carta Magna diz ser função do Ministério Público 
“promover [...] a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. O art. 5º da Lei nº. 
7.347/85 traz outros entes colegitimados à propositura de tal ação, como se verá 
adiante.

4.2 Previsão e disciplina legal 

A Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, disciplina a Ação Civil Pública, 
estabelecendo em sua ementa, que dentre outros direitos e interesses, presta-
se à defesa do meio ambiente. 

4.3 Meio ambiente: um direito difuso 

O parágrafo único do art. 81, parágrafo único, I, da Lei nº. 8.078/90 – 

549  BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 79.
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Código de Defesa do Consumidor (CDC) preceitua que “interesses ou direitos 
difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato”.

Comentando o mencionado dispositivo, Mazzilli550 pontua que os 
interesses difusos “são compartilhados por grupo indeterminável de indivíduos 
ou por grupo cujos integrantes são de difícil ou praticamente impossível 
determinação”.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, 
caput, da CF/88), como se depreende de atenta leitura do art. 81, parágrafo único 
do CDC, Inciso I, é direito difuso, uma vez indivisível, de titularidade de pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

4.4 A ação civil pública e a defesa do meio ambiente

Conquanto a expressão “interesses difusos” encontrada no art. 
129, III, da Carta Magna de 1988, por si só, já fosse suficiente para abarcar a 
questão ambiental, tal dispositivo ainda anotou textualmente, em sua redação, 
a expressão “meio ambiente”. Já o art. 5º, III, da LACP, prevê que alguns entes 
possuam tal finalidade estabelecida institucionalmente, como condicionante à 
propositura desta ação.

4.1 Legitimação Ativa

O art. 5º da Lei nº. 7.347/85 prevê o rol dos legitimados ativos à 
propositura da ação civil pública, sendo eles o Ministério Público, a Defensoria 
Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, autarquia, empresa 
pública, fundação ou sociedade de economia mista, e ainda a associação que, 
concomitantemente, esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano e inclua, entre 
suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, 
à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico. Também o art. 82 do CDC contém preceito 
semelhante.

A legitimação ativa, como se viu, é concorrente, sendo também 
disjuntiva “[...] isto é, havendo lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio ambiental, 
todos os entes ali apontados, sozinhos ou em litisconsórcio, estão legitimados a 
ingressar com a competente ação preventiva, repressiva ou reparatória”551.

Para o Ministério Público a ação civil pública é obrigatória e indisponível, 
tratando-se de um dever constitucional. Sobre a atuação desse órgão, conforme 

550  MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 16 ed. rev., ampl. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 46.
551  DANTAS, Marcelo Buzaglo. Ação Civil Pública e Meio Ambiente. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 62.
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a Lei nº. 7.347/85, Milaré552 enfatiza que:

“[...] é o único autorizado a promover o inquérito civil, com poderes 
de notificação e requisição; está sempre presente, quer como sujeito 
ativo da ação, quer como fiscal da lei, ou, ainda, como assistente 
litisconsorcial, com ampla autonomia em relação à parte principal. E 
mais: como advogado da sociedade, é o órgão destinado por lei para 
receber representações de outras pessoas, de outras entidades não 
legitimadas e, em especial, igualmente de pessoas físicas. A ele serão 
remetidas peças que os juízes e Tribunais, no exercício de suas funções, 
entenderem reveladoras de fatos que possam ensejar a propositura 
da ação civil pública. [...] Em caso de abandono ou desistência da ação 
por qualquer legitimado, pode assumir a titularidade, e nela prosseguir, 
a fim de que não fique relegada à própria sorte. Da mesma forma, 
encerrada a fase do conhecimento e decorridos 60 dias do trânsito em 
julgado da sentença condenatória, sem que a entidade autora tenha 
pedido a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual 
iniciativa aos demais colegitimados”.

Nota-se que na defesa do meio ambiente natural e, consequentemente, 
na concretização do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
o Ministério Público, sem demérito dos demais colegitimados, tem papel 
imprescindível, especialmente porque é a ele que o cidadão deverá comunicar os 
danos ambientais, efetivos ou potenciais, de que tenha conhecimento, quando 
não prefira fazê-lo via ação popular.

4.2 Legitimação Passiva

Nem a LACP nem o CDC trataram expressamente da legitimação 
passiva na ação civil pública ambiental. Porém, nesse sentido, predomina o 
entendimento de que este sujeito passivo é o poluidor, definido, pelo art. 3º, IV, 
da Lei nº. 6.938/81 como “a pessoa física ou jurídica, de direito publico ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 
ambiental”, considerando-se, ainda, que, a legitimação passiva “[...] estende-se 
a todos os responsáveis pelas situações ou fatos ensejadores da ação, sejam 
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as estatais, autárquicas ou paraestatais553.

Ressalta-se que, diferentemente do direito comum, a responsabilidade 
civil do infrator, seja ele pessoa física ou jurídica, em regra é objetiva, ou seja, 
prescinde-se da perquirição de culpa para que sejam responsabilizados, bastando 
apenas a existência de nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado 
danoso. Todavia, quando a responsabilidade do Estado decorra de sua omissão, 

552  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1419.
553  DANTAS, Marcelo Buzaglo. Ação Civil Pública e Meio Ambiente. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 102.
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será subjetiva.

4.3 Desistência ou Abandono da Ação e Efeito da Revelia

Disciplina o art. 5º, § 3º, da LACP que “Em caso de desistência 
infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público 
ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa”.

A desistência “[...] é a revogação do requerimento de prestação da 
tutela jurisdicional feito de modo privativo pelo autor depois de ajuizada a ação”554. 
O abandono, por sua vez, dá-se pela negligência da parte em promover atos que 
lhe compete, nas hipóteses do incisos II e III do art. 267 do CPC.

Sobre a obrigatoriedade do Ministério Público na assunção da 
titularidade da ação civil pública, em caso de desistência ou abandono da ação, 
Milaré555 considera que “Por coerência e lógica, entendemos que o mesmo 
princípio a ser observado no ajuizamento (obrigatoriedade mitigada) deve imperar 
no prosseguimento da demanda”.

Sabe-se que a relação jurídico-processual somente se completa 
com a citação válida do demandado. Em regra, o réu devidamente citado, não 
contestando, terá para si o encargo de que os fatos alegados pelo requerente 
sejam considerados verdadeiros (art. 319 do CPC), sendo essa regra excepcionada 
quando em voga se encontrem direitos indisponíveis (art. 320, II, do CPC). 
Como a matéria ambiental configura direito indisponível, poder-se-ia concluir, 
erroneamente, que a ela não aplicariam os efeitos da revelia. Todavia, “[...] há que 
se concluir pela possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia, o que permite 
que o juiz conheça diretamente do mérito, julgando antecipadamente a lide”556.

4.4 Tutelas de Urgência

São admissíveis na ação civil pública ambiental as tutelas de urgência, 
concretizadas nas medidas cautelares e na tutela antecipada (art. 12 da LACP). 
No entanto, “[...] o provimento liminar de urgência será sempre uma antecipação 
da tutela pretendida (acautelatória ou satisfativa), mas que nem toda antecipação 
de tutela será liminar, isto é, conferida initio litis”557.

Anote-se ainda que, em sede da ação civil pública ambiental, é 
perfeitamente possível a concessão ex officio da tutela acautelatória em razão 
do chamado poder geral de cautela que permite ao juiz a conceder medidas 

554  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1445.
555  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1146.
556  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1448.
557  DANTAS, Marcelo Buzaglo. Ação Civil Pública e Meio Ambiente. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 173.
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assecuratórias independentemente de pedido liminar (art. 797 do CPC). Porém, 
quando se trate de antecipação do próprio direito material, a lei exige requerimento 
expresso do autor (art. 273 do CPC).

4.5 Sentença, Coisa Julgada e Execução do Julgado

Mancuso558 exprime que “Da leitura conjunta dos arts. 11 e 13 da 
Lei 7.347/85 se extrai a conclusão de que a sentença na ação civil pública tem, 
precipuamente, natureza cominatória (= facere, non facere)”. Prevalece também 
para a ação civil pública ambiental, as mesmas regras, tais como o princípio da 
adstrição do juiz ao pedido ao sentenciar, salvo quanto à possibilidade de fixação 
de multa diária, ex offício, em caso de descumprimento da obrigação imposta.

Quanto à coisa julgada na ação civil pública ambiental, Milaré559 
assegura que, diferentemente do processo civil tradicional, onde a sentença faz 
coisa julgada entre as partes, tal expediente “[...] não se ajusta e não satisfaz 
de modo pleno as necessidades exigidas à tutela de interesses situados em 
plano superior aos meramente individuais, como é o caso da defesa do meio 
ambiente, onde, em regra, lesada é a coletividade”. Com efeito, dispõe o art. 
16 da LACP que “A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites 
da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado 
improcedente por insuficiência de provas”. Outrossim, infere-se do art. 103, 
I, do CDC que a sentença, cujo objeto consista em direito difuso, fará coisa 
julgada erga omnes, salvo improcedência do pedido por insuficiência de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova.

Em casos excepcionais, assim considerados caso a caso pela 
interpretação judicial, pode haver a relativização da coisa julgada, fenômeno que 
timidamente vem sendo admitido pelas cortes pátrias. Em se tratando de ação 
civil pública, o tema é relevantíssimo, em virtude das constantes mudanças nas 
condições ecológicas e ambientais. Assim, em tese, é possível a relativização de 
uma coisa julgada decorrente de uma decisão de improcedência de uma ação em 
função de casos concretos nos quais a prevalência de elementos constitucionais 
tenha sido violada560.

Por derradeiro, quando à execução do julgado, preconiza o art. 15 da 
LACP que “decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-
lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados”.

558  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública: em defesa do meio ambiente, do 
patrimônio cultural e dos consumidores – Lei 7.347/85 e legislação complementar. 11 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 273.
559  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1463.
560  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 112-114.
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Sobre o supracitado preceito, Milaré561 acrescenta que “[...] a inércia 
de qualquer colegitimado que se tenha sagrado vencedor na demanda – e não 
apenas a da “associação autora”, como está na lei – autoriza os demais a precipitar 
a execução [...]”, e ainda que “[...] enquanto para uns a movimentação no sentido 
de deflagar a execução da sentença condenatória encerra uma mera faculdade, 
para o Ministério Público é dever funcional, verdadeiro múnus”.

De resto, aplica-se à sentença proferida em sede de ação civil pública 
ambiental, as disposições atinentes à execução no processo civil comum, ou seja, 
em princípio cabe à parte que teve sua pretensão acolhida promover a execução, 
a qual não mais necessita ser feita em autos apartados, podendo ocorrer no bojo 
dos autos do mesmo processo relativo à fase cognitiva.

5. CONCLUSÃO

5.1 A ação civil pública é um importante instrumento de defesa do meio ambiente 
natural, ao qual a Constituição Federal de 1988 dedicou ampla e especial proteção.

5.2 Esta importante alternativa processual posta à disposição da sociedade 
civil também goza de previsão constitucional (art. 129, III, da CF/88) e constitui 
instrumento de democratização do processo na medida em que são vários os 
legitimados para propô-la (art. 5º da Lei nº. 7.347/1985).

5.3 O Ministério Público tem revelado ser o mais atuante dos legitimados à 
propositura da ação civil pública e, como defensor dos interesses indisponíveis 
da sociedade, é o órgão que se mostra mais próximo à sociedade, porque dela 
recebe constantes denúncias dos cidadãos acerca de degradações ambientais.

5.4 Por outro lado, o Poder Público, que recebe a legitimação tanto da Constituição 
Federal (art. 225, caput) quanto da LACP para atuar no polo ativo da ação civil 
pública e que, portanto, deveria agir como defensor do meio ambiente, muitas 
vezes integra o polo passivo das ações civis públicas ambientais.

5.5 De fato, não é difícil encontrar situações em que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios se omitem no uso do poder de polícia que lhes 
é conferido por lei e, omitindo-se, permitem danos ambientais das mais diversas 
naturezas.

5.6 Na constante busca de defesa e proteção do meio ambiente natural devem 
o Poder Público e a coletividade se atentarem para o relevante papel que lhes 
foi atribuído pela Carta Magna, cabendo à coletividade, inclusive, denunciar aos 
órgãos competentes práticas degradantes deste de que tem conhecimento.

5.7 Por todo o exposto, é irrefutável que a ação civil pública configura-se em 
um dos mais importantes e eficazes instrumentos para a efetivação do direito 
de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cumprindo a todos, 
coletividade e Poder Público, fazer com que seu manejo seja adequado e eficaz.

561  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7 ed. ver. atual e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1466-1467.
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6. EL FRAUDE A LA LEY AMBIENTAL: REFLEXIONES 
PRELIMINARES DE UN CONCEPTO

JORGE ARANDA ORTEGA
Investigador, Centro De Derecho Ambiental, Universidad De Chile

1. INTRODUCCIÓN

El presente texto pretende entregar antecedentes preliminares para 
perfilar el concepto de fraude a la ley ambiental. Para ello, primero se definirá 
someramente el fraude a la ley, y cómo es posible distinguirlo de otras figuras 
similares. A continuación, se explicará en particular el fraude a la ley ambiental, 
y en qué consiste. Luego se espera señalar dos ejemplos de fraude a la ley 
ambiental, para finalmente, señalar las conclusiones.

2. CONCEPTO DE FRAUDE A LA LEY

El fraude a la ley es una figura de larga y antigua data. Ya constaba de 
antecedentes en el Derecho Romano, señalándose en el Digesto562. En sentido, 
el fraude debe ser calificado desde una primera distinción inicial: un fraude a los 
acreedores, mediante los cuales se procura evitar que logren servirse de sus 
créditos respectivos, tratado como fraude pauliano, y un fraude a la validez de 
la norma, afectando la confianza de todos los sujetos en el derecho, que es el 
fraude a la ley563.

¿Cómo podría un fraude de estas características afectar la confianza 
en la normativa, en el derecho en general? Es porque, mediante un elenco de 
actos jurídicos lícitos, se obtiene un resultado que no es deseado por el Derecho, 
vulnerando los principios rectores de las normas según su creación inicial, o 
según lo dispuesto en su historia. Dicho de otro modo, lo que se procura por 
parte del operado es obtener una verdadera derogación funcional del precepto, 
inutilizándolo, vulnerando sus finalidades, y con ello, minando la confianza de los 
operadores jurídicos en el sistema de normas legales que los rige564.

Si bien el fraude a la ley no goza de un concepto unitario, y pertenece 
a un elenco de figuras legales que nadie podría desconocer, pero en las que 
hay poco acuerdo sobre su concepto, de modo preliminar, podríamos definirlo 

562  D.1.3.29.
563  FUEYO, Fernando. 1991. El Fraude a la ley. En: Revista Derecho y Jurisprudencia.Chile.  
Pp 25-27.
564  En ese sentido: ATIENZA, Manuel, RUIZ MANERO, Juan. 2006. Ilícitos Atípicos. Trotta. 
España. P. 67.
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provisionalmente como  ‘la infracción consciente e indirecta de un deber jurídico, 
sea este de origen legal o convencional, con el fin de obtener un provecho’565. Si 
bien esta breve definición contempla el elemento “consciencia”, que responde a 
la imputación subjetiva y que será criticado más adelante, esta sencilla definición 
contempla los dos elementos esenciales de esta figura jurídica, a saber, la 
ejecución de actos jurídicos lícitos, que habilitan la defraudación de una ley, 
impidiendo su recta aplicación.

En la opinión que acá se pretende presentar, lo que es distintivo del 
fraude a la ley es una vulneración de un principio de derecho mediante la 
articulación de un elenco de actos jurídicos adecuados a la ley. En ese sentido, 
ciertas normas en un ordenamiento jurídico imponen requisitos para poder 
ejercer una potestad, y no siendo satisfechas esas normas, esa potestad no 
puede ser llevada a la práctica566. Por ejemplo, en una evaluación de impacto 
ambiental, a saber, una especie de procedimiento administrativo complejo, es 
necesario satisfacer una serie de ritualidades para obtener un licenciamiento por 
parte de la autoridad ambiental. En caso de no satisfacer dichos requisitos, no se 
obtiene tal autorización de funcionamiento. Así, en el fraude a la ley, mediante un 
uso de las leyes, mediante una serie de actos jurídicos coordinados, se obtiene 
una habilitación para el ejercicio de esa potestad, contraviniendo un principio de 
derecho, lo que se condice en cierta forma con la finalidad de la ley vulnerada. 
No en vano, ha sido calificado por la doctrina como un ilícito atípico, es esto es, 
un tipo de infracción a las normas en sede de principios, y no de leyes en sentido 
estricto567.

Si bien el fraude a la ley puede parecernos sencillo en esta primera 
aproximación, es muy importante diferenciarlo de otras figuras similares. A 
continuación, precisaremos de mejor esas distinciones.

3. DISTINCIONES DE OTROS CONCEPTOS SIMILARES.

El fraude a la ley se parece a muchas figuras que implican atentados 
contra la confianza de las normas, pero es posible señalar porque es distinto. En 
primer orden de cosas, el fraude a la ley es diferente de abuso del derecho porque 
el primero implica varios actos jurídicos y el segundo sólo uno. Además, el abuso 
del derecho no implica obtener una autorización para realizar algo que, prima 
facie, está prohibido, pues el derecho a realizar ese acto es preexistente, sólo 
que se realiza generando un perjuicio a sujetos determinados o determinables; 
por el contrario, el fraude a la ley consigue obtener esa autorización de algo que, 
en principio, no es permitido, vulnerando derechos de personas eventualmente 

565  UBILLA FUENZALIDA, Jaime. 1994. Negocio jurídico en fraude a la ley laboral. Memoria 
de prueba para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Universidad de Chile. 
Chile. P. 4.
566  ATIENZA, MANERO. Op. Cit. P. 71.
567  Ibíd. P. 67
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indeterminadas568. Por ejemplo, la realización de ciertas prácticas agrícolas lícitas 
que podrían tornar un terreno estéril, en desmedro de los predios colindantes y de 
la protección de cuencas, es una forma de abuso del derecho, pues existen una 
permisión (al menos preliminar) de ejecución de esa práctica, aun en desmedro 
de los predios colindantes. Así, se dañan y se dañan los derechos de los dueños 
de dichos terrenos adyacentes. Mientras tanto, un ejemplo de fraude a la ley 
sería la elusión tributaria, vulnerando, mediante una planificada secuencia de 
actos jurídicos, el pago de ciertos impuestos que van a beneficio fiscal y que, en 
teoría, el Estado podría destinar a políticas, planes, y programas, que no podrán 
ser óptimamente implementadas.

El fraude a la ley también es diferente de la simulación, pues la simulación 
pretende ejecutar un acto jurídico escondiendo en el auténtico negocio que 
debiera celebrarse, mientras que el fraude a la ley no esconde el acto en 
cuestión, sino que pretende derogar funcionalmente una norma. Además, el acto 
simulado no necesariamente puede ser lesivo al ordenamiento jurídico, e incluso 
puede responde más bien a la adaptación práctica de ciertas figuras del derecho 
privado569;  por el contrario, el fraude a la ley, al ser un elenco articulado de actos, 
puede eventualmente utilizar a la simulación, como puede no usarla, y siempre 
su resultado implicará un perjuicio, siquiera a personas  no determinadas.

Como ya se explicó anteriormente, también es diferente del fraude 
pauliano, pues no pretende defraudar a los acreedores, sino que el fin último es 
defraudar la finalidad de las leyes, y junto a ella, los principios que las inspiran.

Finalmente, es bien diferente del dolo, en el sentido que éste es un 
vicio del consentimiento legislado generalmente bajo texto expreso en las 
codificaciones modernas, y que apunta a verificar una intención de generar un 
daño o un supino incumplimiento contractual, o también como una maquinación 
de los hechos para inducir al error. Muy por el contrario, si cupiese hablar de 
maquinación en el fraude a la ley, es respecto del elenco de actos jurídicos lícitos 
celebrados para obtener un resultado ilícito, y bajo ningún punto de vista es una 
maquinación de las circunstancias para obtener un resultado contrario a derecho.

Si bien estas distinciones nos pueden ayudar a comprender mejor el 
concepto de fraude a la ley, es importante revisar presiones ulteriores, para poder 
adaptar esta figura de la mejor manera posible al derecho ambiental.

4. ALCANCES Y DISCUSIONES EN TORNO DEL CONCEPTO

Bastante se discute en torno al concepto de fraude a la ley, dada su ya 
denotada imprecisión conceptual. Estas discusiones las podemos acotar respecto 
de su procedencia conforme a la superación del literalismo legal, respecto al 
carácter objetivo o subjetivo del ilícito, sobre su sanción, y respecto de si es una 

568  ALCALDE, Enrique. 2005. Teoría del Fraude a la Ley. En: Teoría del derecho civil moderno. 
Ediciones Universidad del Desarrollo. Chile. 2005. P. 113.
569  Ibíd. P. 121.
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figura exclusiva o no del derecho privado.

4.1. Como superación del literalismo

Para poder ponernos de acuerdo sobre la procedencia del fraude a la 
ley en el derecho post moderno, primero que todo tenemos que tener presente 
que esta figura asume una superación del literalismo legal, que para bien o para 
mal, fue la principal ideología inspiradora de la codificación decimonónica. Si 
asumimos que hay una plena coincidencia entre el tenor literal y los significados 
de las leyes, y que estos significados son unívocos e invariables en el tiempo, 
no cabría hablar de fraude a la ley, pues el tenor literal, pese a llevarnos a un 
resultado injusto, sería un resultado deseable para las leyes. En palabras de lo 
que podría ser un jurista exegético: dura lex sed lex. Pese a que el resultado 
sea rudo, o francamente atente al sentido común, no es posible atenuar sus 
consecuencias, pues el entendimiento literal es el único resultado posible en la 
operación de aplicar la ley de modo mecánico.

Sin embargo, la superación del literalismo es el que justamente previene 
que la aplicación estricta de la ley es inviable, pues los lenguajes naturales 
son esencialmente multívocos, y admiten varios significados para una palabra, 
y que al articularse en enunciados complejos pueden significar cosas hasta 
contradictorias. Es más, ciertos conceptos jurídicos dependen de valoraciones 
sociales de una determinada época, y con el devenir del tiempo su significado 
cambia570.

Este cambio en la manera de pensar de los juristas implica que el fraude 
a la ley vuelve a ser una tema relevante para la doctrina sólo y una vez que se 
supera la doctrina exegética, leal a la literalidad571. El proceso interpretativo ya 
no es una cuestión automática ni inocente, ni en la que el juez debe desatender 
a sus resultados. Muy por el contrario, los principios jurídicos, normas de orden 
diferente al de las leyes, pueden inclinar la elección de un significado en un caso 
concreto, permitiendo interpretaciones adaptadas a la infinidad de situaciones 
imprevisibles por la vida diaria.

4.2. Ilícito de derecho público o privado

El fraude a la ley es una figura que ha sido desarrollada principalmente 
por la doctrina propia del derecho civil, y por el derecho internacional privado. 
Esto es, atendiendo a las relaciones jurídicas propias de los privados en el tráfico 
jurídico de sus asuntos diarios. Por el contrario, en el derecho público ha tenido 
menor aplicación y desarrollo, pues considerando las limitaciones interpretativas 
propias de disciplinas como el derecho constitucional y el derecho administrativo, 
es más complejo que los intérpretes encuentren una amplia gama de negocios 

570  FUEYO. Op. Cit. P. 29. También LIGEROPOULO, Alexandre.1930.  La defensa del derecho 
contra el fraude. En: Revista de Derecho Privado. España. P. 24.
571  Ídem.
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jurídicos para defraudar el ordenamiento jurídico. Sin embargo, por ningún motivo 
debemos pensar que esta figura es propia y exclusiva del derecho privado572. Un 
buen ejemplo de ello es el tratamiento del fraude a la ley en el derecho tributario, 
en el cual se pretende evitar que los contribuyentes busquen resultados ilícitos 
mediante maquinaciones legales lícitas que procuren no pagar los impuestos 
correspondientes.

Más allá de eso, acá adhiero a la idea que el Derecho Ambiental en 
particular, más que ser una disciplina pública o privada, es una disciplina compleja, 
que reúne fragmentos dispersos de diversas ramas del derecho en torno a una 
crisis ambiental que afecta tanto a las relaciones de los privados entre sí, como 
de los privados con el Estado573. Por ello, con mayor razón, el fraude a la ley debe 
operar como una figura unitaria, completa, indistinta a la distinción elemental 
entre derecho privado y derecho público.

4.3. Imputación objetiva o subjetiva

Una discusión  aún más dura es si el fraude a la ley debe obedecer a un 
elemento subjetivo, esto es, a una intención de querer defraudar las leyes, o si 
debe prescindir de dicha intención de los agentes jurídicos, y ser una figura de 
orden objetiva.

Quienes defienden la idea de subjetividad del ilícito, previenen que 
el elemento principal del fraude a la ley es, valga la redundancia, defraudar al 
sistema jurídico, consiguiendo un resultado que atenta contra sus principios. 
De no mediar esa intención, malamente podría imputarse una infracción, 
pues el resultado deseado no buscó, bajo ningún punto de vista, desvirtuar la 
consistencia normativa ni obtener un resultado ilícito574. A mayor abundamiento, 
y siendo consecuentes con esta postura, implica un deber de sumo cuidado para 
el abogado más que para el asesorado, pues, como se explicó, el fraude a la ley 
implica una verdadera “maquinación del derecho” que un abogado sabría efectuar 
mejor que otros profesionales. Por el contrario, y como se explicó, el dolo sería 
una figura más apropiada para quienes no son abogados, pues “maquinarían los 
hechos” para inducir un error, viciando el consentimiento.

Además de ello, es posible entender que el elemento subjetivo es 
importante en la medida que sea considerado ex ante de la infracción, y no sólo 
como criterio vertebral del ilícito. Así, pudiendo predecir verdaderos “estados 
mentales” del infractor, sería posible generar nuevas normas que pudieran 
anticiparse a ello, pudiendo enfatizar el rol preventivo. Esta forma de abordar la 
intencionalidad del infractor nos resulta interesante575.

572 FUEYO. Op. Cit.
573 Esta idea está mejor desarrollada en: ARANDA, Jorge. 2010. ¿Derechos a la naturaleza 
o derechos de la naturaleza? El pensamiento ecocéntrico en el derecho ambiental chileno. En: 
Actas de las V Jornadas de Derecho Ambiental. Universidad de Chile. Abeledo Perrot. P.317.
574 ALCALDE. Op. Cit. Pp. 97-98.
575 BUELL, Samuel. 2011. Good faith and evasion. En: UCLA Law Review. 58, 611. P 616.
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Con todo, una postura contraria, entiende que no es un elemento 
determinante la intención de quienes obran en el fraude, sino sus resultados. 
Verificándose un daño, un perjuicio a otros sujetos, siquiera indeterminables, ya 
podría ser considerado un ilícito. La razón principal de esta prescindencia de la 
culpabilidad, apunta, por una parte, a la complejidad probatoria de descifrar el 
móvil psicológico subyacente al ilícito. Además, si lo que se procura evitar es 
el daño, es justamente lo que debe ser sancionado como conducta antijurídica, 
pues pensar de otro modo podría llevarnos a la inconsistencia de sancionar 
otros ilícitos atípicos como la simulación, en la que el operador jurídico obró 
consciente de esconder un cierto negocio jurídico, pero que eventualmente no 
tuvo consecuencias lesivas para alguien.

En este texto en particular, seguiremos la postura objetiva por una 
razón adicional: el derecho ambiental pretende la evitación de daños al entorno, 
y cualquier conducta que busque dicha finalidad deber ser evitada. Esto, en 
concordancia con el principio de prevención, nos lleva a entender que el intérprete 
de normas no puede ser indiferente a la consecución de actos administrativos 
o negocios  jurídicos que dañen al medio ambiente, con independencia de sus 
intenciones. En ese sentido, la culpabilidad o dolo podría operar mejor como 
un moderador de ciertas sanciones, que como un elemento vertebral del ilícito 
atípico.

4.4. Sanción al fraude a la ley

Esta es, quizá, la cuestión más compleja de superar en el estudio de 
los ilícitos atípicos. La infracción de un principio general del derecho no tiene 
sanciones expresas asociadas, a diferencia de la infracción de las leyes. Este 
argumento último podría ser, y quizá con justa razón, el motivo principal para 
un literalista de descartar al fraude a la ley como ilícito: la inexistencia de una 
sanción de derecho estricto.

Sin embargo, diferentes normas adjetivas previenen de remedios 
cuando se ha obrado con desatención a principios. Los remedios al fraude a la 
ley pueden caber en la medida que se tramita un procedimiento administrativo 
o un procedimiento judicial mediante recursos. Así, dejando sin efecto ciertos 
actos, de modo total o parcial, podrá evitarse que nazca a la vida jurídica, de 
forma definitva, un acto que atenta contra el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, no habrá ni hay una sanción unitaria y predefinida para 
el fraude a la ley, sino que esta será de orden casuista576. Igualmente, y a modo 
de remedio a esta situación, podrá asimilarse la infracción al principio mediante 
figuras jurídicas que miren a la nulidad de ciertos actos, y que se basen en 
conceptos jurídicos indeterminados. Por ejemplo, asimilando la infracción de 
un principio de derecho ambiental al objeto ilícito, en su calidad de vicio de los 
negocios jurídicos en general.

576  LIGEROPOULO. Op. Cit. P. 4.
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Con todo, y acá nos alejamos una vez más de las posturas literalitas y 
exegéticas, que la ley no contemple una sanción expresa no significa que no se 
debe descartar el fraude a la ley en su calidad de ilícito atípico. Muy por el contrario, 
y atendiendo al carácter unitario de esta figura, que trasciende el derecho público 
y privado, la sanción dependerá del acto cuestionado, de su regulación particular, 
y cómo normas que la regulan, en la medida que contengan conceptos jurídicos 
indeterminados, pueden implicar sanciones casuistas a la maquinación legal que 
deroga funcionalmente normas de derecho ambiental.

Ya revisados estos conceptos de orden general, es posible entender un 
concepto de fraude a la ley ambiental, esto es, que recoja y se adapte a las 
características particulares y propias de esta floreciente disciplina jurídica.

5. EL FRAUDE A LA LEY AMBIENTAL: UNA APROXIMACIÓN

Como ya hemos revisado, acá se ha de seguir la opinión que el fraude a 
la ley es una figura de orden general, amplia, y que no es exclusiva del Derecho 
Privado. Además, debemos entender que el Derecho Ambiental no es, en nuestra 
opinión, una rama del Derecho Público, sino que responde a un fenómeno 
complejo que afecta todo tipo de relaciones jurídicas, ya fuesen reguladas 
propiamente por el derecho privado o por el derecho público. Seguimos acá la 
idea que la imputación del ilícito atípico es de orden objetivo, y que la sanción 
será casuista. Finalmente, debemos abandonar una explicación literalista para 
dar cabida al fraude a la ley, entendiendo que si bien el derecho ambiental es una 
disciplina con un eminente componente técnico, en la práctica no aspira a ser 
un mero “derecho de ingenieros”, bajo la aspiración ilusoria de obtener, en razón 
de las cifras exactas, una implacable certeza jurídica que, bajo las sombras de la 
multivocidad del lenguaje jurídico, es muy difícil de concretar en la práctica.

Entonces, la finalidad de defraudar la normativa ambiental consiste en 
sustraerse del estricto cumplimiento de obligaciones que se le imponen a los 
diferentes sujetos regulados; así, y en el cumplimiento de estas obligaciones, los 
regulados pueden ejecutar sus diferentes actividades sin perjudicar el entorno. 
En este sentido, se cumple con uno de los requisitos distintivos para que se 
configure el fraude a la ley, esto es, que exista una norma defraudada, y que en 
apego a la legalidad, mas no al derecho se consiga una verdadera derogación 
funcional. En el caso particular del Derecho Ambiental, las obligaciones legales 
están determinadas por medio de diferentes instrumentos de gestión ambiental, 
los cuales establecerán una serie de requisitos para ejecutar algún tipo de 
actividad productiva. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, será 
menester de la administración del Estado fiscalizar y sancionar.

Con el objetivo de eludir la sanción, y de no atenerse a la normativa 
vigente, el fraude a la ley ambiental se centra en obtener una autorización de un 
proyecto apegándose a la ley, pero logrando el efecto de no aplicar la normativa 
legal, mediante la configuración de actos administrativos lícitos que impidan la 
recta aplicación de la normativa legal.
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El fraude a la ley, en su calidad de ilícito atípico, requiere también la 
vulneración de un principio jurídico. En el caso particular del Derecho Ambiental, 
la defraudación ocurre como una vulneración a los principios inspiradores de las 
leyes ambientales, y que también guían la correcta utilización de los instrumentos 
de gestión ambiental. Para comprender cabalmente este punto, podemos revisar 
ciertos ejemplos.

6. EJEMPLOS DE FRAUDE A LA LEY AMBIENTAL

En la legislación chilena, previa a las reformas introducidas a la ley Nº 
19.300 de bases generales de medio ambiente en el año 2010, era posible 
atender a ciertos vicios que ocurrían en el marco del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Uno relevante, y que puede encasillarse en la categoría de 
fraude a la ley ambiental, es uno que solía ocurrir para inhibir la participación 
ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. Para lograr 
ello, el titular del proyecto ingresaba un Estudio de Impacto Ambiental con la 
identificación sin mayor detalle que el suficiente. Luego, comienza el plazo 
de participación ciudadana de sesenta días, y una vez finalizado, y luego del 
primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y 
Ampliaciones, el que contiene las revisiones de todos los servicios públicos 
coordinados en la evaluación ambiental, el titular solía ingresar modificaciones 
de tal envergadura, que modificaba sustancialmente el proyecto, evitando que 
la ciudadanía se pronuncie sobre esta presentación posterior. Con ello, el titular 
de proyecto se reservó esta información para evitar la opinión ciudadana y dar 
curso más expedito a sus intereses, y obtener así una Resolución de Calificación 
Ambiental obviando la mayor parte de las opiniones de los interesados. En este 
caso en particular, existe una norma defraudada, a saber, el antiguo artículo 29 
de la ley Nº 19.300, y existe otra norma que apega la elusión a la ley, a saber, la 
incorporación de aclaraciones, rectificaciones, y ampliaciones del antiguo artículo 
16. El principio vulnerado sería el de coordinación entre ciudadanos y el Estado, 
o también denominado como de participación ciudadana.

Con todo, en la normativa vigente se superó este problema de fraude 
a la ley limitando a sólo dos las posibilidades de incorporar de aclaraciones, 
rectificaciones, y ampliaciones mediante addenda. De la misma forma, luego 
las addenda se limitaron a sólo dos por cada procedimiento administrativo de 
evaluación. Pese a ello, la imaginación del defraudador es más fértil, y ya se ha 
intentado eludir la aplicación de participación ciudadana en Chile mediante la 
aplicación del secreto o reserva de ciertos datos que gestiona la administración, 
no pudiendo exhibirse al público. En el caso particular del fallo rol N° 05-2013, 
conocido como “carretera de la fruta”, el Tribunal Ambiental de Santiago dejó 
sin efecto un procedimiento en el cual el titular del proyecto intentó esconder, 
mediante la reserva de información por intereses comerciales, contemplada en 
el artículo 27 de la ley N° 19.300, aspectos de la evaluación a los interesados, y 
así evitar que la participación ciudadana se pronunciara sobre algunos aspectos 
relevantes del proyecto, como por ejemplo el trazado de la carretera. Si bien, el 
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tribunal no utilizó la figura del fraude de modo expreso, si señaló la vulneración a 
un principio de derecho ambiental577.

Otro ejemplo posible es uno ocurrido en los Estados Unidos, en el cual 
ciertas empresas que han sido condenadas a la reparación del daño ambiental, 
utilizando la normativa de quiebras, logran disminuir su patrimonio encaminándolo 
a otras sociedades que tengan algún vínculo con la deudora, y luego, una vez 
disminuido su patrimonio, la empresa que ha efectuado el daño ambiental se 
declara en banca rota. Al ocurrir esto, los diferentes acreedores concurrirán a 
servirse de sus créditos, conforme a sus preferencias; sin embargo, como las 
expensas destinadas a la reparación del daño ambiental no gozan de preferencias, 
no terminan siendo debidamente pagadas las deudas por ese concepto, ni 
ejecutadas las obras a expensas de esos dineros, vulnerándose la reparaciones 
debida de los daños ambientales578. La norma defraudada sería la que establece la 
obligación de reparar el daño ambiental, las leyes que se han ocupado con apego 
a la legalidad son las que tratan las quiebras en el derecho norteamericano, y el 
principio vulnerado es el de reparación de los daños ambientales.

Con certeza deben haber otros ejemplos de fraudes a la ley ambiental 
posibles, mas simplemente lo que acá pretendo es mostrar dos ejemplos de 
cómo  esta figura, entendida en un orden general, puede tener aplicaciones 
concretas en diversos ordenamientos jurídicos.

Para solucionar el fraude a la ley, cabe preguntarse por los remedios que 
deberían ser utilizados para que no ocurra una mala utilización de las leyes. A 
continuación, se presentan dos remedios posibles para este tipo de situaciones.

7. REMEDIOS AL FRAUDE A LA LEY AMBIENTAL

El fraude a la ley ambiental admite, en la opinión a exponer, dos posibles 
soluciones: desde la óptica de la interpretación formalista, la creación de 
normativas más detalladas que limiten las conductas indeseadas pero, al menos 
formalmente, son lícitas. Un buen ejemplo de este remedio son las reformas 
introducidas a la ley 19.300 en el año 2010 en Chile. En el caso particular de la 
reforma establecer nuevos plazos de participación ciudadana cada vez que se 
incorporan addenda, es un remedio legislativo al fraude a la ley ambiental. Con 
todo, la desventaja de este remedio es que siempre el intérprete podrá apelar 
a otra normativa para eludir la obligación en cuestión, y volver una y otra vez a 
obrar vulnerando un principio en apego a la legalidad. Así, y también siguiendo 
el ejemplo chileno, la vulneración de la participación ciudadana mediante el uso 
de las normas de reserva y secreto es una forma de fraude a la ley, pero con 

577 Tribunal Ambiental de Santiago. 2013. Causa Rol N°05-2013. Considerando 29°.
578 Este ejemplo está latamente desarrollado en: KISHIYAMA, Lonnie. 2003. Countering 
corporate evasion of environmental obligations through bankruptcy. En: Vermont Journal 
of Environmental Law [en línea]  <http://vjel.vermontlaw.edu/essay-contest/roscoe-hogan-
environmental-law-essay-contest/2003-essays/countering-corporate-evasion-of-environmental-
obligations-through-bankruptcy/>
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posterioridad a las reformas introducidas que, paradójicamente, intentaban 
poner fin a prácticas que contrariaban la participación de los interesados en el 
procedimiento administrativo de evaluación ambiental.

Sin embargo, otro remedio de orden más duradero es entender que la 
aplicación de la normativa ambiental debe alejarse de las prácticas literalistas, 
asumir la multivocidad intrínseca a los lenguajes naturales, y a partir de ahí 
configurar un ilícito atípico, sancionando a aquellas conductas que si bien se 
apegan a la legalidad, vulneran principios propios del Derecho Ambiental. El 
problema, y tal como ya se anticipaba, es la  determinación de una sanción 
al caso concreto, mas esta determinación será finalmente casuista. Pensar 
de otra manera, en mi opinión, sería dejar abierta la posibilidad de vulnerar el 
ordenamiento jurídico, derogando funcionalmente preceptos que miran al interés 
común, que buscan esencialmente prevenir efectos dañinos al entorno, y ante 
ello, jueces y profesionales de la justicia no pueden ni deben desentenderse.

8. CONCLUSIONES

8.1. El fraude a la ley es una figura de larga data, que se ha visto resucitada 
en la medida que la aplicación de las normas jurídicas abandona una posición 
literalista. En ese orden de cosas es posible encontrar casos prácticos de fraude 
a la ley ambiental

8.2. Esta figura es un ilícito atípico, en el cual se vulnera un principio de derecho 
ambiental siguiendo un estricto apego a las leyes, logrando un contrasentido.

8.3. Para configurar un ilícito atípico de fraude a la ley ambiental, se debe primero 
identificar: una norma cuya aplicación se defrauda; un elenco de normas que 
permiten una serie de actos jurídicos que, siendo legales y válidos, permiten 
la defraudación, y; la vulneración de un principio de derecho ambiental como 
consecuencia de la defraudación de la norma.

8.4. Se puede prescindir del elemento subjetivo, a saber, la intencionalidad, y 
determinar este ilícito atípico como una imputación objetiva, atendiendo al 
resultado de la o aplicación de una ley ambiental.

8.5. Finalmente, es muy difícil determinar una sanción general al fraude a la ley 
ambiental. La sanción, dependiendo del tipo de fraude, finalmente terminará 
siendo casuista, y muchas veces dependerá de la aplicación de normas adjetivas 
de procedimiento, tanto judicial como administrativo.
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INTRODUÇÃO

A atividade humana é representada por meio de ações e omissões 
capazes de provocar alterações no meio e influenciar, ou mesmo nortear, as inter-
relações com outros membros da mesma ou de sociedade diversa com efeitos 
presentes às vezes permanentes. Neste contexto, o ambiente amazônico é 
dotado de complexa e megadiversa atividade cultural imiscuída às manifestações 
do homem, isolada, em grupo ou até coletivamente, com influências diretas do 
meio do qual faz parte, singularmente o urbano.

Reconhecida sua relevância no plano abstrato e sua incorporação 
formal na principal norma jurídica nacional, qual seja a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, exsurge a necessidade de velamento cotidiano com 
uma perspectiva de considerar referido patrimônio cultural amazônico como um 
verdadeiro direito humano fundamental579 de todos

Partindo deste pressuposto e da sua essencialidade de mote 
transgeracional ao ponto de incluir o Estado, em sentido lato, junto com a 
coletividade, como responsáveis pela correspondente tutela, podemos evidenciar 
que, no atual estágio da evolução, notadamente no ambiente amazônico 
brasileiro, as atividades humanas sociais tem no espaço urbano um de seus 
modos mais significativos, mormente levando-se em consideração a maior 
densidade populacional e a dinâmica intrincada das inter-relações humanas com 
o ambiente do qual faz parte.

Um dos problemas que surgem é de como proteger o patrimônio cultural 

579  Porque se aplicam universalmente a todos os seres humanos gerando direitos atrelados 
a deveres. LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria Geral do Direito Ambiental. Editora Revista dos 
Tribunais: São Paulo, 2010. p. 25.
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amazônico urbano existente e de outros que porventura poderão ser incorporados 
quando há inúmeras outras necessidades de ordem sanitária, ambiental, segurança 
pública, educação, a exigirem políticas públicas emergenciais e prioritárias, pondo 
em relevo e em xeque o poder-dever teórico de conservar cabalmente os bens 
materiais e imateriais com uma realidade cáustica inconciliável.

Propõe-se, a par da complexidade e peculiaridade regional, um 
enfrentamento da questão com esteio na garantia constitucional do respeito e 
obrigação de se perpetuar os bens culturais para as futuras gerações, pautado no 
princípio da sadia qualidade de vida580 física e mental imanente à própria existência 
humana digna, reconhecendo o direito fundamental à cultura no espaço urbano 
amazônico com ênfase na missão dos Municípios e o necessário apoio e atuação 
da sociedade. 

1. PATRIMÔNIO CULTURAL NO AMBIENTE AMAZÔNICO E 
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

1.1 Delimitação constitucional

Necessário é, em linha de princípio, subsumir o âmbito de alcance do 
patrimônio cultural no cenário do ordenamento jurídico brasileiro para depois 
atribuir-lhe os efeitos desejados para sua correspondente defesa. 

Por esta razão de ser, há plena identificação da terminologia com o 
ambiente humano ao ponto de inseri-lo581 como modalidade de meio ambiente, 
tal qual o meio ambiente natural ou físico, o meio ambiente artificial582 e o meio 
ambiente do trabalho. Tal enquadramento permite adotar mecanismos de tutela 
estampados no art. 225.

Feita esta delimitação é de se atentar para a nuance de que todas as 
formas de “expressão, os modos de criar, fazer e viver”, “as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas”, “as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

580  O art. 225, §1º, V, logicamente diferencia “vida” de “qualidade de vida”, até porque 
existem situações em que uma ofensa pode atingir potencial ou efetivamente a vida e noutras, 
apesar de não provocar tal implicação, vem retirar e esfacelar atributos que proporcionam alguma 
qualidade na vida existente.
581  A inserção do meio ambiente cultural a envolver os aspectos histórico, arqueológico, 
cultural, palenteológico, paisagístico, dentre outros, é corroborado pela doutrina de Danny 
Monteiro da Silva, na obra Dano Ambiental e sua Reparação, editora Juruá, 2006, p. 36, Paulo 
Affonso Leme Machado, in Direito Ambiental Brasileiro, editora Malheiros, 2005, p. 898 e s., 
Fernando Reverendo Vidal Akaoui, em Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental, 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 24, e Édis Milaré, Direito do Ambiente. Revista dos Tribunais, 
2009, p. 212 e s. LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria Geral do Direito Ambiental. Editora Revista 
dos Tribunais: São Paulo, 2010. p. 69-70.
582  “[...] constituído pelo espaço urbano construído, consubstanciado no conjunto de 
edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, 
espaços livres em geral: espaço urbano aberto)” na lição de José Afonso da Silva, citado por 
Milaré (Ob. Cit. p. 283/284). 
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espaços destinados às manifestações artístico-culturais”, “os conjuntos urbanos 
e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico”, sejam de “natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” são 
representativos do patrimônio cultural nacional. 

No plano infraconstitucional federal, o Decreto-Lei n°25, de 30 de 
novembro de 1937, disciplina a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional, que se reporta também a interesse público, a fatos memoráveis da 
história do Brasil e aos valores etnográfico, bibliográfico e monumentos naturais, 
bem como enfoca a relevância protetiva diferenciada  para as imediações, 
entorno, ambiência ou vizinhança com reflexo direto na proteção dos aludidos 
bens, vindo, por conseguinte, a ampliar o leque do que viria a ser patrimônio 
material brasileiro. O imaterial está previsto no Decreto federal n°3.551, de 4 de 
agosto de 2000. 

A partir desta indicação preliminar, observa-se que as implicações do que 
vem a ser patrimônio cultural envolve todo o país, porém no particular amazônico, 
em função de sua imprescindibilidade, relevância e megadiversidade, há o 
agregado de valor expresso de ser considerado igualmente como patrimônio 
nacional (art. 225, §4°) a abranger, sob a nomenclatura de Amazônia Legal583 

“[...] os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá 
e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13o S, dos 
Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do 
Estado do Maranhão”.

A região amazônica584 ou amazônia brasileira não é sinônimo de Amazônia 
Legal, pois a primeira é compreendida

“[...] pela bacia do rio Amazonas, a mais extensa do planeta, formada 
por 25.000 km de rios navegáveis, em cerca de 6.900.000 km2, dos 
quais aproximadamente 3.800.000 km2 estão no Brasil. Já a Amazônia 
Legal, estabelecida no artigo 2 da lei nº 5.173, de outubro de 1966, 
abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, parte do Maranhão e cinco municípios 
de Goiás. Ela representa 59% do território brasileiro, distribuído por 
775 municípios, onde viviam em 2000, segundo o Censo Demográfico, 
20,3 milhões de pessoas (12,32% da população nacional), sendo que 
68,9% desse contingente em zona urbana.”

Embora pouco povoada, a Amazônia Legal concentra nos centros urbanos 
a maior parte da população que, por sua vez, arregimenta os principais núcleos 
de atividade cultural, material e imaterial, da região a exigir pela sua vultosa 

583  O termo Amazônia Legal já vigente no Brasil desde a Lei federal nº 5.173/66, está 
incorporado no art. 1°, §2°, da Lei federal n°4.771/65 – Código Florestal - pela Medida Provisória 
em vigor n°2.166-67/2001. Apesar da informação do sítio do IBGE transparecer atualizada, é certo 
que a redação válida é a destacada da medida provisória em referência.
584  BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: < http://www.
ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=799>. Acesso em: 21 abr. 
2014.
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proporção espacial e de recursos da biodiversidade um tratamento especializado 
a fazer valer a proteção daqueles que já foram reconhecidos formalmente pelo 
Poder Público e possibilitem aos não expressamente consagrados as medidas 
concretas impreteríveis representativas das mais amplas formas de velamento.

1.2 Responsabilidade Compartilhada

Reconhecida a importância do tema, observa-se que a sua conseqüente 
garantia tutelar e de acesso amplo envolve a responsabilidade de todos os entes 
federados que, na seara do art. 23, III, IV e V, do art. 24, VII e VIII, do art. 30, 
IX, do art. 225, caput e §3°, e do art. 216, compreende as estruturas político-
administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 
1° e 18) e seus respectivos poderes constituídos (art. 2°: Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário) e, incondicionalmente, da sociedade representada por 
seus membros (art. 225, caput).

Enquadrado o Poder Público e a coletividade como responsáveis pelo 
dever de proteção do direito fundamental do acesso e produção da cultura, ato 
seguinte é preciso assimilar, diversamente do Estado Liberal em que preconizava 
a compreensão apartada da sociedade civil em relação ao Estado, a prioridade 
no atual modelo de se estreitar as relações entre ambos para o enfrentamento 
dos problemas inerentes e propostas concretas e exequíveis de resolução das 
problemáticas do cotidiano no espaço amazônico.

A interação é consequência natural. Derani585 manifestou que “todo 
problema de política econômica, social e ambiental só pode ser trabalhado quando 
reconhecida a unidade Estado-sociedade civil [...] garantidos os instrumentos de 
atuação conjunta”, concepção esta capaz de deduzir a necessidade de junção de 
forças tendentes a garantir a liberdade de vida como sendo “a liberdade de ter as 
condições de manutenção e reprodução da existência garantidas”. 

Apesar do reconhecimento jurídico de sua relevância, não basta sua formal 
tutela se, diariamente, ofensas são detectadas, omitidas ou até desconhecidas, 
sem quaisquer providências efetivas ou que pudessem remediar ou reparar 
eficazmente o patrimônio cultural afetado. 

O ditame exarado no caput do art. 225 que, igualmente, acrescenta a 
responsabilidade intergeracional, deve ser incondicionalmente “alcançado pelo 
Poder Público e pela coletividade”586 dia-a-dia e em todos os rincões, realçando 
o inevitável embate contra os obstáculos perniciosos existentes e aqueles que 
certamente surgirão.

É por isso que tanto o Estado, entendido em sentido amplo, quanto 
a sociedade tiveram uma abordagem diferenciada com atribuição de singular 

585  DERANI, Cristiane. Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado: Direito fundamental 
e princípio da atividade econômica. Figueiredo, Guilherme José Purvin de. Temas de Direito 
Ambiental e Urbanístico, São Paulo: Max Limonad, ano II, n. 3, p. 95-96. 1998. 
586  SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2010. 45 p.
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responsabilidade para a proteção de tão importante patrimônio transindividual. Daí 
o compartilhamento que não implica em subordinação, vinculação ou separação 
na tutela, pelo contrário587

“O planejamento e o gerenciamento do meio ambiente são, assim, 
compartilhados entre Poder Público e sociedade, já que o meio ambiente, 
como fonte de recursos para o desenvolvimento da humanidade, é, por 
suposto, uma das expressões máximas do “bem comum” 

Interpretar o comando supra, lembrando que os “textos vão mudando 
de sentido ao longo da história conforme as diferentes concepções que são 
predominantes aos intérpretes, como bem evidenciou a hermenêutica”588 a 
exigirem uma dose de flexibilização, portanto, não cobra maiores esforços, isto 
porque a redação é transparente a nivelar o grau de responsabilidade entre os 
apontados agentes e concomitantemente vem sugestionar uma atuação conjunta, 
até porque o que se busca na defesa do interesse fundamental ambiental é sua 
proteção integral589.

A hermenêutica a ser desenvolvida na compreensão etiológica do 
comando constitucional, assim, autoriza sem hesitação assimilar a premência de 
um discurso de ordem teórica e prática no sentido de robustecer a interação e 
comunicação590 aberta e ampla que se deseja entre os referenciados segmentos: 
Poder Público e coletividade. 

Referenciado compartilhamento de responsabilidades envolve, dessarte, 
o Poder Público nas suas relações entre si (Entes federados e poderes constituídos) 
e com a sociedade numa obrigação intergeracional.

2.  O DIREITO URBANO E  A RESPONSABILIDADE  DO  MUNICÍPIO 
AMAZÔNICO NA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

2.1 O Município e a proteção do patrimônio cultural

Conforme já anotado, a incumbência do Poder Público na defesa do 
patrimônio cultural é de ordem constitucional ao ponto de obrigar uma não 
excludente e cumulativa regulamentação protetiva e um comportamento pró-

587  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2011. 194 p.
588  LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria Geral do Direito Ambiental. Revista dos Tribunais: São 
Paulo, 2010. p. 19.
589  “O princípio da proteção integral do meio ambiente, portanto e de acordo com esta linha 
de exposição, encontra amparo constitucional com imposição de espécies distintas de posturas, 
ações, medidas e providências para a completa salvaguarda. É por isto que deve, sim, ser integral 
e não ocorrer mitigação, abrandamento, suavização ou fragmentação de seu resguardo básico.” 
OLIVEIRA JÚNIOR, Zedequias. Composição e Reparação dos Danos Ambientais: Art. 27 da Lei 
9.605/98. Curitiba: Editora Juruá, 2009.
590  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 
229-230. Mesma posição a de MORATO LEITE, José Rubens. Sociedade de Risco e Estado. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MORATO LEITE, José Rubens. Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. 197 p.
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ativo, verdadeiramente não omissivo, harmônico em todos os níveis estruturais 
do governo brasileiro.

A par desta excelsa responsabilidade compartilhada entre os entes 
federados, restando diferenciada a competência do Distrito Federal que envolve 
matéria legislativa dos Estados e dos Municípios (art. 32, §1°), observa-se que 
em matéria de atuação no regramento urbano é o Município o mais destacado, 
não único.

O cerne desta afirmação se justifica não só pelo conteúdo territorial, mas 
também em função da descentralização constitucional de missões e ser de sua 
alçada assuntos de interesse local traduzidos pela expressão inserta no art. 30, 
VIII, ao estatuir a Constituição da República de 1988 que deve “promover, no que 
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” em plena harmonia com 
o inciso seguinte que aborda a “proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”.

Só estas inserções já abastecem de dados o entendimento de que o 
Município não pode tudo em matéria urbanística em decorrência da atenção a ser 
despendida quanto a competência concorrente estabelecida no art. 24, I, sobre 
direito urbanístico, e do parágrafo 3° do art. 25 estar reservado aos Estados 
instituir em municípios limítrofes regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 
e microrregiões para “organização, o planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum”, não obstante estar no rol de suas tarefas legislar 
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação estadual e federal 
(art. 30, I e II), por envolver a compatibilização vertical das normas jurídicas no 
menor ente federado até a União.

Ocorre que, no entanto, não bastasse a quantidade de normas federais, 
estaduais e municipais sobre o assunto, a proteção de todo e qualquer patrimônio 
cultural, mormente amazônico, encontra no Município o seu maior responsável, 
isto porque é o mais próximo espacialmente com dever direto para com os 
munícipes e sem excluir a competência tutelar dos demais entes federados 
quando o objeto é a proteção jurídico-formal, isolada ou cumulativamente, do 
patrimônio cultural amazônico de relevância nacional591.

Esta convicção é mais acertada quando se realça a competência municipal 
no tocante a ordem urbanística com aspectos imanentes ao patrimônio cultural, 
especialmente quando afetas a aplicação de regras da Lei Orgânica (art. 29 da 
Constituição da República de 1988), do Plano Diretor (art. 182 da Constituição 
da República de 1988) e do Estatuto da Cidade - Lei federal n. 10.257, de 10 de 

591  FREITAS, com esteio no art. 216, §1°, da Constituição Federal, assevera que o 
tombamento representa mecanismo de efetiva e direta proteção do patrimônio cultural, inclusive 
podendo ocorrer tombamentos cumulativos por todos os entes governamentais - União, Estados 
e Municípios. (FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas 
Ambientais. 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 101/103)
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julho de 2001 - aproximando o meio ambiente cultural com o artificial592 conforme 
expõe Milaré

“O patrimônio ambiental artificial, ou construído, mantém vínculos, por 
vezes profundos, com o patrimônio natural e o cultural. É o que se 
constata, por exemplo, no fluxo de matéria e energia que são carreadas 
para a cidade, nas alterações da paisagem, na preservação da memória, 
no avanço do artificial sobre o domínio do natural, e assim por diante.” 

Referido vínculo é indissociável no ambiente urbano, ao ponto do Estatuto 
da Cidade instituir como forma de gestão democrática das cidades a necessidade 
de uma ampla e incondicional manifestação desta, seja direta ou indiretamente 
afetada, com se observa do art. 2°, II e IV, e art. 43; e prever o estudo de impacto 
de vizinhança no arts. 36 e 37 de caráter preparatório, essencial593 e vinculativo 
com preocupação em relação a qualidade de vida das pessoas e obrigatória 
análise dos efeitos culturais.

Exige-se, ainda, como mecanismo apto a influenciar o administrador 
municipal no tocante a conciliar urbanismo, cultura e ambiente natural, licença 
ambiental para empreendimentos ou atividades impactantes, a título do que se 
verifica com toda forma de parcelamento do solo urbano, seja loteamento ou 
mesmo desmembramento, ou até projetos urbanísticos acima de 100 (cem) 
hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério 
dos “órgãos municipais e estaduais competentes”, conforme o art. 9, IV, e art. 
10 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente - Lei n°6.938/81, a Resolução 
n°237/97594 e a Resolução n°01/86595, ambas do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA, elevado a instrumento capaz de, preventivamente, mitigar 
os impactos naturais/artificiais/culturais de quaisquer atividades antrópicas, 
mormente àquelas potencial ou efetivamente poluidoras ou capazes de provocar 
degradação ambiental. 

A atuação dos Municípios, como visto, não exclui a intervenção e 
compartilhamento de responsabilidade dos demais entes federados e da 
própria sociedade. Contudo, independentemente dos demais atores, ao ente 

592  MILARÉ, Edis. Ob. Cit. p. 283/284.
593  O seguinte julgado em sede de Agravo de Instrumento n° 334.282.5/5-00 do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo e a APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0049.05.009376-1/001 do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais. 
594  O anexo 1 da citada resolução textualmente traz o rol (exemplificativo diga-se de 
passagem) das atividades/empreendimentos para os quais necessário é a licença ambiental, 
dentre outros: “Obras civis […] outras obras de arte [...] Turismo - complexos turísticos e de lazer, 
inclusive parques temáticos e autódromos [...] parcelamento do solo urbano”.
595  Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 
atividades técnicas: I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição 
e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 
situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: [...] c) o meio sócio-
econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando os sítios 
e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência 
entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.
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governamental mais próximo, é exacerbado o dever de promover medidas 
tendentes a resguardar o patrimônio cultural na sua circunscrição territorial, 
contemplando-se os reconhecidos documentalmente, ou em procedimento de 
tutela formal e a realização de estudos para incorporação de outros relevantes para 
os macro-interesses sociais e que sejam, tecnicamente, dignos de identificação 
com posterior normatização acautelatória.

3. SADIA QUALDADE DE VIDA URBANA COMO PRESSUPOSTO PARA 
TUTELA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Os direitos fundamentais são aqueles aptos a serem velados por meio de 
garantias constitucionais capazes de proporcionar a salvaguarda. O direito à vida, 
por seu turno e relevância, é um dos mais destacados em normativas em todo 
o globo, ao ponto de consagrá-lo no artigo III de um total de 30 da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem596 subscrita em 1948, mas tal direito não pode 
ser isolado, estanque, mas agregado a outros valores tão importantes quanto, 
como é o caso do direito a dignidade da pessoa humana (artigos I, VI, XXIII, 
número 3, XXIV, XXV, número 1, XXVI, número 2)597 a uma qualidade de vida 
condigna em ambiente são, premissa representativa de um verdadeiro direito 
inalienável e impostergável, fazendo surgir, assim, sobremodo, uma excelsa e 
incondicional responsabilidade pelo seu velamento. 

É previsto, igualmente, no artigo XXVII, número 1, que “Todo o homem 
tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade”, o que se 
viu completado pelo art. 5 da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural598 
integrando o direito cultural como direito humano indissociável e interdependente 
inseparável do respeito a dignidade humana (art. 4).

No art. 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais599, incorporado no direito nacional pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 

596  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php>. Acesso em: 
31 mar. 2014.
597  Desde o preâmbulo da Constituição da República de 1988 observa a necessidade de 
assegurar os direitos sociais, o bem-estar e proporcionar a harmonia social, porém é no art. 1°, 
III, que há expressa menção como fundamento a dignidade da pessoa humana e no art. 5°, caput, 
o direito a vida, como valores excelsos da ordem jurídica nacional. “Ao garantir a inviolabilidade 
da vida e a dignidade da pessoa humana, a Constituição pretende proteger toda e qualquer 
potencialidade de vida natural e com este significado deve ser interpretada [...] Neste sentido, o 
Estado brasileiro é guardião da vida desde sua singela potencialidade, alcançando seus níveis de 
complexidade mais desenvolvidos, até prescrever sobre a vida em sua ambiência ecossistêmica” 
(IBAIXE JR, João. Por um conceito de vida e dignidade humana. Revista jurídica Consulex. Editora 
Consulex, Brasília, ano X, n. 226, p. 48-49, jun. 2006).
598   UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Disponível em: <http://
www.unesco.org/pt/brasilia/resources-services-in-brazil/legal-instruments-in-portuguese/
international-instruments-in-culture/>. Acesso em: 31 mar. 2014.
599  BRASIL. Ministério da Justiça. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/pacto_dir_economicos.

http://www.unesco.org/pt/brasilia/resources-services-in-brazil/legal-instruments-in-portuguese/international-instruments-in-culture/
http://www.unesco.org/pt/brasilia/resources-services-in-brazil/legal-instruments-in-portuguese/international-instruments-in-culture/
http://www.unesco.org/pt/brasilia/resources-services-in-brazil/legal-instruments-in-portuguese/international-instruments-in-culture/
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1992, e em vigor desde o dia 24 de abril de 1992 observa-se 

“Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive 
à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma 
melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes 
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse 
direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da 
cooperação internacional fundada no livre consentimento.”

No plano internacional é de se observar o art. 1 da Declaração Universal 
sobre a Diversidade Cultural600 considerada patrimônio comum da humanidade, 
vejamos 

“Artigo 1 – A diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade
A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. 
Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de 
identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem 
a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, 
a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como 
a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui 
o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e 
consolidada em beneficio das gerações presentes e futuras.”

É direito de todos, na concepção estrutural do caput do art. 225 da 
Carta Magna, a ter uma sadia qualidade de vida alçado a direito fundamental 
de caráter social ou direito fundamental social no dizer de Derani601, pois sua 
natureza humana demonstra ser “resultado de fatores sociais que permitiram e 
até mesmo impuseram a sua cristalização sob forma jurídica, explicitando a sua 
relevância para o desenvolvimento das relações sociais”. 

É oriunda, sob o seu ponto de vista, da “construção social [...] cujos meios 
de implementação e movimentos de reação e oposição a sua concretização são 
encontrados na própria sociedade”. É, portanto, “uma liberdade a ser conquistada 
socialmente, a liberdade de viver e deixar viver”.

Silva entende que a transformação e evolução da concepção social do 
meio ambiente, considerado como direito fundamental da humanidade, e o 
alcance do seu sistema de proteção justificam, por si sós, o enquadramento 
diferenciado do tema602.

Martinho, na mesma linha de raciocínio, informa 

htm>. Acesso em: 31 mar. 2014. 
600   UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Disponível em: <http://
www.unesco.org/pt/brasilia/resources-services-in-brazil/legal-instruments-in-portuguese/
international-instruments-in-culture/>. Acesso em: 31 mar. 2014.
601  DERANI, Cristiane. Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado: Direito fundamental 
e princípio da atividade econômica. Figueiredo, Guilherme José Purvin de. Temas de Direito 
Ambiental e Urbanístico, São Paulo: Max Limonad, ano II, n. 3, p. 94, 98 e 101. 1998. 
602   SILVA, Danny Monteiro da. Dano Ambiental e sua reparação. Curitiba: Juruá, 2006. 40 p.

http://www.unesco.org/pt/brasilia/resources-services-in-brazil/legal-instruments-in-portuguese/international-instruments-in-culture/
http://www.unesco.org/pt/brasilia/resources-services-in-brazil/legal-instruments-in-portuguese/international-instruments-in-culture/
http://www.unesco.org/pt/brasilia/resources-services-in-brazil/legal-instruments-in-portuguese/international-instruments-in-culture/
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“[...] a abordagem constitucional do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado conferiu a este direito o status de direito 
fundamental, vinculando-o ao direito à vida e à dignidade humana, e 
seu alcance e titularidade permitiram enquadrá-lo como um direito de 
natureza social, não apenas para as gerações presentes, mas também 
para as futuras gerações, atribuindo um dever de solidariedade de cujo 
cumprimento Estado e coletividade não se podem furtar.603”

Milaré604 enquadra-o como direito da personalidade e explica transcender 
esta premissa a garantia do direito à vida com qualidade que está localizado 
no “topo da pirâmide hierárquica, onde vão inspirar-se todos os demais direitos 
subjetivos conferidos pelo Sistema Jurídico”. 

Uma coisa, portanto, é ter o direito à vida, outra é ter direito a qualidade 
de vida condigna em ambiente são, premissa representativa de um verdadeiro 
direito inalienável e impostergável, fazendo surgir, assim, sobremodo, uma 
excelsa e incondicional responsabilidade pelo seu velamento. 

A percepção do arcabouço social em toda a sua plenitude só acontece 
num ambiente hígido cujo respeito ao patrimônio cultural está arraigado em 
todos os seus membros, o qual é cada vez mais valorado no contexto amazônico 
dos espaços urbanos em que o crescente movimento social problematiza a 
correspondente proteção constitucional. 

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 A proteção do patrimônio cultural na megadiversidade amazônica, 
especialmente dos espaços urbanos, exige a utilização efetiva de mecanismos 
jurídicos preventivos e sancionatórios tendente a condizente e indeclinável 
salvaguarda, por se tratar de direito intergeracional. 

4.2 O compartilhamento de responsabilidades entre o Poder Público e a sociedade 
deve ser entendida como a principal meta a ser desincumbida hodiernamente 
para o fomento da interação homem-cultura, onde a relação de convivência, e até 
salubridade física e psíquica, é condição essencial. 

4.3 O acesso público a informação e o envolvimento direto da sociedade na 
discussão e implementação de regras aptas a assegurar a fruição adequada 
do direito fundamental ao uso e gozo do patrimônio cultural, com sua interface 
urbana, representa ação relevante no processo de velamento por aludido 
interesse transindividual.

4.4 Aos Municípios amazônicos, neste contexto, são atribuídas impreteríveis 
atribuições de controlar e gerir o espaçamento urbano por meio de parcelamentos 

603 MARTINHO, Luciana Toledo. Meio Ambiente e Direitos Culturais: A busca de um 
exercício harmônico. Disponível em: <http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/estado_
dir_povos_luciana_toledo_martinho.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2014.
604  MILARÉ, Edis. Meio Ambiente e os Direitos da Personalidade. Disponível em: <http://
www.milare.adv.br/artigos/madp.htm>. Acesso em: 28 abr. 2014.

http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/estado_dir_povos_luciana_toledo_martinho.pdf
http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/estado_dir_povos_luciana_toledo_martinho.pdf
http://www.milare.adv.br/artigos/madp.htm
http://www.milare.adv.br/artigos/madp.htm
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e projetos urbanísticos de modo a compatibilizar as aspirações socioeconômicas 
com a incolumidade do respectivo patrimônio cultural material e imaterial.

4.5 Por conseguinte, o patrimônio cultural urbano nos municípios amazônicos 
representa direito fundamental relacionado à sadia qualidade de vida que é 
identificado pela relação que deve ser harmônica entre o homem e o espaço do 
qual faz parte.
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8. A COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DA LEI DO SNUC  E 
A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DO DECRETO 
FEDERAL Nº 6.848/2009

LILIAN MENDES HABER
Mestre em Direito Internacional do Meio Ambiente - LIMOGES/FRANÇA

Procuradora do Estado do Pará

FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA
Mestre em Gestão dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na 

Amazônia - NUMA/UFPA.  Assessor Especial da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente do Pará. Major da PMPA

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir os aspectos jurídico-
constitucionais no âmbito da compensação ambiental de que trata a Lei Federal no 
9.985/2000, após o advento do Decreto Federal nº 6.848/2009, em especial o art. 
2º, o qual faz referência a restrição do grau de impacto (GI) de empreendimentos 
de significativo impacto ambiental aos valores de 0% (zero por cento) a 0,5% 
(meio por cento), cujo mandamento executivo federal foi editado após a decisão 
do Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI nº 3.378/2008, que considerou 
inconstitucional a fixação do percentual de 0,5% (meio por cento) do custo total 
dos empreendimentos ligados a compensação ambiental previsto no art. 36 da 
Lei do SNUC.  No plano mais recente, a Procuradoria Geral da República, por 
meio da Reclamação (RCL 17364), visou impugnar o art. 2º do Decreto Federal 
no 6.848/2009, por contrariar os princípios da prevenção e do usuário-pagador e 
principalmente, o tratamento da proteção do meio ambiente assegurado pela 
Constituição Federal de 1988, cujo seguimento da ação foi rejeitado por parte do 
Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal - STF. 

Palavras-chave: Compensação ambiental; Princípios da Compensação Ambiental;  
Percentual da Compensação Ambiental;  Decreto Federal nº 6.848/2009.

1. INTRODUÇÃO

A compensação ambiental tem uma origem histórica associada 
principalmente aos grandes projetos do setor elétrico brasileiro, em especial 
àqueles situados na Amazônia, como uma forma de criação de áreas voltadas 
à conservação da biodiversidade das áreas afetadas pelos empreendimentos. 
Desse modo, o empreendedor que alterasse, com a implantação do seu projeto, 
uma parcela do ambiente natural, tornar-se-ia obrigado a viabilizar a existência de 
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uma unidade de conservação de proteção integral605.
Dessa forma, as áreas especialmente protegidas pelo Poder Público, em 

especial, as unidades de conservação (UC), tornaram-se instrumento de gestão 
ambiental que visa garantir a preservação e conservação da diversidade biológica 
e dos serviços ecológicos.

No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC) foi instituído pela Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
regulamentou o art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, com 
a finalidade, dentre outras previstas em lei, de contribuir para a manutenção da 
diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas 
jurisdicionais, além de proteger as espécies ameaçadas de extinção, contribuir 
para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais e 
promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais606.

No mesmo trajeto, o instituto da compensação ambiental está previsto no 
art. 36 da Lei do SNUC, tem natureza jurídica de indenização reparatória, e é um 
mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de impactos não mitigáveis 
decorrentes da implantação de empreendimentos considerados efetivos ou 
potencialmente poluidores identificados no Estudo de Impacto Ambiental em 
sede de licenciamento ambiental.

Não há como dissociar a discussão da compensação ambiental do 
processo de licenciamento ambiental. Embora ambos os institutos sejam 
sustentados por leis distintas, a compensação só pode ser viabilizada como 
consequência do licenciamento ambiental, principalmente se examinada à luz da 
manifestação do Supremo Tribunal Federal - STF607, em sede de ADI 3.378/2008, 
que considerou inconstitucional a fixação do percentual de 0,5% (meio por cento) 
do custo total dos empreendimentos ligados à compensação ambiental prevista 
no art. 36 da Lei do SNUC. 

No mês de março de 2014, a Procuradoria Geral da República ingressou 
no Supremo Tribunal Federal com a Reclamação (RCL 17364), com objetivo de 
impugnar o art. 2º do Decreto Federal no 6.848/2009, que faz referência a restrição 
do grau de impacto de empreendimentos de significativo impacto ambiental aos 
valores que vão de 0% (zero por cento) até 0,5% (meio por cento). A referida RCL 
17364 ataca a constitucionalidade do art. 2º do Decreto Federal no 6.848/2009 por 
contrariar os princípios da prevenção e do poluidor-pagador e principalmente, o 
tratamento da proteção do meio ambiente assegurado pela Constituição Federal 
de 1988, tendo seu seguimento rejeitado por parte do Ministro Relator Luís 
Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal - STF. 

605  FARIA, Ivan Dutra. Compensação ambiental: os fundamentos e as normas; a gestão e 
os conflitos. Textos para discussão 43. Brasília: Consultoria Legislativa do Senado Federal, 2008. 
p. 9 e 73.
606  Art. 4º, da Lei 9.985/2000.
607  FARIA, op. cit. p. 2.
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2. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

A compensação ambiental relativa à implantação e manutenção às 
unidades de conservação teve origem no direito brasileiro por meio da Resolução 
CONAMA nº 10/1987608, modificada pela Resolução CONAMA nº 02/1996, e 
revogada expressamente com o advento da Resolução CONAMA nº 371/2006, 
que estabeleceu diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, 
aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação 
ambiental de acordo com a Lei do SNUC.

O instituto da compensação ambiental está previsto no art. 36 da Lei Federal 
9.985/2000, que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC), como um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos 
de impactos não mitigáveis decorrentes da implantação de empreendimentos 
considerados efetivos ou potencialmente poluidores identificados no processo 
de licenciamento ambiental609. 

Trata-se, portanto, de um instrumento cujo recurso financeiro é vinculado 
a apoiar a melhoria da qualidade das unidades de conservação610, sendo corolário 
direto do da prevenção e do princípio do poluidor-pagador611 (PPP), na medida 
em que obriga aquele de degrada o meio ambiente a “apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação”612. 

O princípio da prevenção trata de um dos princípios gerais do Direito 
Ambiental brasileiro possui incidência na compensação ambiental. Este princípio 
pode ser entendido como um conjunto de medidas destinadas a prevenir, evitar 
ou neutralizar situações de ocorrência de dano. 

Nesse sentido, a existência do potencial danoso é técnica e cientificamente 
conhecida, cabe a Administração Pública tomar todas as medidas necessárias, 
por meio de seu poder de polícia ambiental, com a finalidade de evitar a ocorrência 
do dano, ou ainda, a probabilidade da certeza do dano ao meio ambiente. 

608  Estabelecia que para contrabalançar, ou recompensar, ou equilibrar, ou reparar as perdas 
ambientais com a destruição de florestas e outros ecossistemas nos casos de licenciamento de 
atividades e obras de grande porte, deveria o empreendedor implantar uma estação ecológica, 
preferencialmente junto à área de impacto.
609  O Licenciamento ambiental é processo administrativo que submete as atividades 
potencialmente poluidoras ao controle dos órgãos estatais competentes previstos na Lei nº 
6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e na Resolução CONAMA nº 237/1997. 
610  As unidades de conservação possuem previsão constitucional por força do Art. 225, § 1º, 
inciso IV, da CF/88.
611  A Carta do Rio sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente (Rio 92), também faz menção 
ao PPP, cuja tradução se extrai o seguinte: “as autoridades nacionais devem se esforçar para 
promover a internalização dos custos de proteção do meio ambiente e o uso dos instrumentos 
econômicos, levando em conta o conceito de que o poluidor deve, em princípio, assumir o custo 
da poluição, tendo em vista o interesse público, sem desvirtuar o comércio e os investimentos 
internacionais”.
612  Com recursos calculados em proporção ao impacto ambiental do empreendimento, em 
consonância com a decisão proferida pelo STF, na ADI nº. 3.378-6/2008.
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Este princípio objetiva, portanto, prevenir perigo ou risco de danos 
ambientais, sendo exteriorizado quando a Constituição Federal 1988, por meio do 
art. 225, § 1º, IV, prevê a exigência, na forma da lei, do Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental (EPIA/RIMA), além de se fazer presente também na Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992613, estando intimamente 
ligado ao instituto da compensação ambiental, cujo parâmetro de avaliação é o 
EIA/RIMA. 

Já o princípio do poluidor-pagador está previsto no art. 4º, inciso VII da 
Lei Federal no 6.938/1981, referindo-se “à imposição, ao poluidor e ao predador, 
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”. 

Isto não quer dizer que este princípio tem como propósito conceder ao 
empreendedor o “direito de poluir” ou “poluir mediante pagamento–poluidor-
pagador”, mas sim de impor ao empreendedor-poluidor o dever de arcar com 
todas as despesas ligadas à prevenção aos danos que possam ser causados pela 
exploração ambiental de sua atividade durante o processo produtivo, mesmo se 
ainda tinha agido sem culpa, por força da responsabilidade objetiva614. 

 Neste momento, torna-se oportuno a abordagem do princípio do poluidor-
pagador (PPP) ora esposado por Derani615 quando afirma que: 

“O princípio do poluidor-pagador (Verursacherprinzip) visa à internalização 
dos custos relativos externos de deteriorização ambiental. Tal traria 
como conseqüência um maior cuidado em relação ao potencial 
poluidor da produção, na busca de uma satisfatória qualidade do 
meio ambiente. Pela aplicação deste princípio, impõe-se ao “sujeito 
econômico” (produtor, consumidor, transportador), que nesta relação 
pode causar um problema ambiental, arcar com os custos da diminuição 
ou afastamento do dano”.

A autora ora referenciada completa a sua reflexão expondo que durante 
o processo produtivo, além do produto a ser comercializado, são produzidas as 
chamadas “externalidades negativas” porque, embora resultante da produção, 
são recebidas pela coletividade, ao contrário do lucro, que é percebido pelo 
produtor privado. Daí a expressão “privatização de lucros e socialização de 
perdas”, quando identificadas as externalidades negativas. Com a aplicação 

613  Princípio 15: “De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve 
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 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 para prevenir a 
degradação ambiental”.
614  “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao 
meio ambiente” (art. 14, § 1º, da Lei Federal 6.938/81).
615  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 142.
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do PPP, procura-se corrigir este custo adicionado à sociedade, impondo-se sua 
internalização. Por isso, este princípio também é conhecido como princípio da 
responsabilidade (Verantwortungsprinzip)616.

Oportuno mencionar que o PPP é o princípio que, com maior rapidez 
e eficácia ecológica, com maior economia e maior equidade social, consegue 
cumprir os objetivos finalísticos da política ambiental, já que o PPP atua em 
sintonia com os princípios da precaução617, da prevenção618 e da equidade619 na 
redistribuição dos custos das medidas públicas. O PPP não se trata de um princípio 
de responsabilidade, que atua a posteriori, impondo ao poluidor pagamentos 
para ressarcir as vítimas de danos passados, mas sim, trata-se um princípio que 
atua, sobretudo a título de precaução e de prevenção, e atua, portanto, antes 
e independentemente dos danos ao meio ambiente terem ocorrido, antes e 
independentemente da existência de vítimas.620 

No mesmo caminho, Oliveira621 afirma que o PPP “é constituído sobre a 
lógica básica de quem aufere os lucros ou benefícios pela utilização dos recursos 
ambientais e deve ser responsável pelos custos resultantes dessa apropriação”. 
A finalidade desse princípio é, portanto, realizar a equidade social, com a 
finalidade de impedir que a internalização privada dos lucros decorrentes do uso 
negativamente impactante dos bens ambientais resulte assim na externalização 
social dos custos pela despoluição do meio ambiente.

Ademais, a necessidade de compensação ambiental se justifica mediante 
o princípio do usuário-pagador, que segundo o julgado do STF, na ADI 3.378, “o 
art.36 da Lei n. 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a significar 
um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos 
ambientais derivados da atividade econômica”.

3. A COMPENSAÇÃO AMBIENTAL NA LEI DO SNUC

Bechara afirma que a compensação ambiental “é o instrumento que 

616  DERANI, op. cit. p. 142.
617  Basicamente, este princípio pode ser definido como um conjunto de medidas voltadas a 
prevenir, evitar ou neutralizar situações que envolvam a ocorrência de danos ambientais, em que 
a existência do potencial danoso é técnica e cientificamente conhecida. Para OLIVEIRA, Maria 
Cristina Cesar de. Princípios jurídicos e jurisprudência socioambiental. Belo Horizonte: Fórum, 
2009, p. 54.
618  É um princípio básico da sociedade de risco, cuja adoção de medidas de prevenção será 
realizada mesmo quando houver incerteza científica ou ausência de estudos conclusivos sobre o 
risco ou ameaça capaz de comprometer a qualidade de vida e dos ecossistemas.
619  O princípio da equidade intergeracional está interligado ao desenvolvimento sustentável, 
centrado no direito das presentes e futuras gerações de desfrutar de um meio ambiente sadio e 
ecologicamente equilibrado, conforme prevê o art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988.
620  ARAGÃO, Alexandra. Direito constitucional do meio ambiente da União Europeia. In 
CANOTILHO J. J. G. & e LEITE J. R. M. (Org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 4 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 32 a 76.
621  OLIVEIRA, Maria Cristina Cesar de, op. cit, p. 51.
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impõe aos empreendimentos causadores de impactos ambientais significativos 
e não mitigáveis/não elimináveis pela melhor tecnologia conhecida no momento, 
o dever de apoiar, com recursos financeiros, a criação e implantação de unidades 
de conservação de proteção integral, como forma de contrabalançar os danos 
ambientais resultantes de tais atividades econômicas e industriais”622. 

Destarte, a compensação ambiental está prevista no art. 36 da Lei 
Federal no 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto Federal no 4.340/2002623 e 
pela Resolução CONAMA 371/2006, além de outros diplomas infralegais624, atua 
como uma forma de compartilhamento de despesas com as medidas oficiais 
de específica prevenção ante os empreendimentos que causem significativo 
impacto ambiental.

O art. 36 da lei do SNUC estabelece o seguinte:
“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos 
de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 
ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado 
a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do 
grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no 
regulamento desta lei. (Grifos em itálico dos autores).
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para 
esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais 
previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual 
fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de 
impacto ambiental causado pelo empreendimento625.
§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades 
de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas 
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo 
inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. 
§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação 
específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que 
se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante 
autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 
afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, 
deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste 
artigo”.

A partir do caput dispositivo acima, observa-se que o Estudo de Impacto 
Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto de Meio Ambiente (EIA/RIMA), 
oriundo do processo de Licenciamento Ambiental626, é o principal fundamento de 

622 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC).São Paulo: Atlas, 2009, p.166.
623 Capítulo VIII, alterado pelo Decreto nº 5.566/2005 (Art. 31 e s/s). 
624 Portaria 406, de 03 de novembro de 2010, baixada pelo MMA, versa sobre a criação e 
regulamentação da Compensação Ambiental; Portaria IBAMA nº 16, de 23 de novembro de 2011, 
que versa sobre o Regimento Interno do Comitê de Compensação Ambiental.
625 Ver ADIN nº 3.378-6/2008.
626 Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 
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Avaliação de Impacto Ambiental, para que o empreendedor apoie obrigatoriamente 
a implantação e manutenção de unidades do grupo de proteção integral627. 

 No mesmo trajeto, o art. 2º da Resolução CONAMA 371/2006 estabelece 
diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação 
e controle de gastos de recursos advindos de Compensação Ambiental, em 
conformidade com o que determina a Lei Federal no 9.985/2000 (Lei do SNUC), 
que estabelece que o órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de impacto 
ambiental causado pela implantação de cada empreendimento, fundamentado 
em base técnica específica que possa avaliar os impactos negativos e não 
mitigáveis aos recursos ambientais identificados no processo de licenciamento, 
de acordo com o EIA/RIMA, respeitando o princípio da publicidade.

No que compete ao cálculo da compensação ambiental, neste serão 
considerados os custos totais previstos para a implantação do empreendimento 
e a metodologia de gradação de impacto ambiental definida pelo órgão ambiental 
competente. Para efeito do cálculo, os empreendedores deverão apresentar a 
previsão do custo total de implantação do empreendimento antes da emissão 
da Licença de Instalação, garantidas as formas de sigilo previstas na legislação 
vigente. O percentual estabelecido para a compensação ambiental de novos 
empreendimentos deverá ser definido no processo de licenciamento, quando 
da emissão da Licença Prévia, ou quando esta não for exigível, da Licença de 
Instalação628.

Em que pese a compensação ambiental e o licenciamento ambiental 
estejam previstos em leis distintas, nota-se que a compensação ambiental 
só será viabilizada em consequência do processo de licenciamento ambiental 
(via preventiva) de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 
principalmente após a manifestação do Supremo Tribunal Federal (STF) ocorrida 
em 2008, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3.378-6), a ser 
mais bem delineado no capítulo seguinte deste estudo. 

Assim, de acordo com o Decreto Federal no 4.340/2002, a fixação da 
compensação ambiental, que trata o art. 36 da Lei Federal no 9.985/2000, compete 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), que irá estabelecer o grau de impacto a partir do EIA/RIMA, ocasião 
em que serão considerados, exclusivamente, os impactos ambientais negativos 
e não elimináveis no meio ambiente.

Todavia, em que pese o Decreto Federal no 4.340/2002, no art. 31, 

de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. (Art. 1º, inciso I, da Resolução CONAMA 
nº 237/1997).
627 Como já comentado em outra parte, o grupo das Unidades de Proteção Integral é 
composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: Estação Ecológica; Reserva 
Biológica; Parque Nacional e Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre (Art. 8º, da Lei nº 
9.985/2000).
628 Ver arts. 3º, 4º e 5º da Resolução CONAMA nº 371/2006.
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mencionar apenas a autarquia federal, o referido diploma legal incorreu em atecnia, 
porque o art. 36 da Lei do SNUC deixa claro que a fixação da compensação 
ambiental será realizada pelo órgão ambiental competente, sendo esta a melhor 
leitura, inclusive, de acordo com a legislação em vigor, dentre as quais, a Lei 
Complementar nº 140/2011, a qual trata de fixar normas de cooperação entre os 
entes federativos com variados dispositivos dentre os quais sobre licenciamento 
ambiental. 

4. ADI Nº 3.378/2008 E O DECRETO FEDERAL NO 6.848/2009

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 3.378), questionando a constitucionalidade do art. 36 
e seus parágrafos, da Lei do SNUC. A CNI argumentou que tal dispositivo legal 
viola os princípios constitucionais da legalidade, da harmonia e independência 
dos poderes, e da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, alegou que a 
cobrança dessa compensação ambiental caracterizaria o enriquecimento ilícito do 
Estado por ser ela uma indenização anterior à prévia mensuração e comprovação 
do dano.

Em 2008 foi proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 
sede de ADI 3.378, a qual a Corte julgou a ação considerando inconstitucional a 
expressão “não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos na 
implantação de empreendimento”, constante no § 1º, do art. 36, da Lei Federal 
no 9.985/2000. Essa decisão confirmou a natureza jurídica indenizatória da 
compensação ambiental prevista na Lei do SNUC, como se pode observar:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E 
SEUS §§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 
CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA 
IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO 
IMPACTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º 
DO ART. 36.
1. O compartilhamento-compensação ambiental de que trata o art. 
36 da Lei nº 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado 
haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos 
com as unidades de conservação da natureza. De igual forma, não há 
violação ao princípio da separação dos Poderes, por não se tratar de 
delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor deveres aos 
administrados.
2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação, de 
acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no 
relatório - EIA/RIMA.
3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-
pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada da 
responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade 
econômica.
4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação 
ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e 
preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, 
não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional.
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Medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre 
resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua 
higidez.
5. Inconstitucionalidade da expressão “não pode ser inferior a 
meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento”, no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da 
compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao 
impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório 
e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os 
custos do empreendimento.
6. Ação parcialmente procedente. (Fonte: STF)”.

Após a decisão do STF que considerou inconstitucional a expressão “não 
pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos na implantação de 
empreendimento”, constante no § 1º, do art. 36, da Lei 9.985/00, Bechara629 fez 
críticas severas à edição do Decreto Federal no 6.848, de 14 de maio de 2009, 
que alterou art. 31 do Decreto Federal 4.340/02, incluindo o art. 31-A e 31-B no 
referido regulamento, como se pode vê: 

“na tentativa de preencher o vácuo deixado pela declaração de 
inconstitucionalidade parcial do § 1º do art. 36 da Lei 9.985/00, o 
Governo Federal editou, em 14 de maio de 2009, o Decreto 6.848, que, 
por seu turno, modificou o art. 31 do Decreto 4.340/02 e inclui neste 
diploma os arts. 31-A e 31-B. O novo regulamento, porém, cometeu 
um grave deslize: olvidando que o STF declarou inconstitucional o 
critério fornecido pela Lei 9.985/00 para o cálculo da compensação 
ambiental, ressuscitou-o para determinar, novamente, a apuração da 
compensação a partir da aplicação de um percentual sobre uma base 
de cálculo, formada pelos custos do empreendimento. É o que consta 
na redação do novel art. 31-A do Decreto 4.340/02”.

O novo dispositivo, art. 31-A, do Decreto Federal nº 4.340/02, aduz que o 
Valor da compensação ambiental será calculado pelo produto do Grau de Impacto 
(GI) com o Valor de Referência (VR). De acordo com a fórmula de cálculo, o GI 
nos ecossistemas pode atingir valores de 0% (zero por cento) a 0,5% (meio por 
cento), o que fez resurgir o percentual de 0,5% (meio por cento) no ordenamento 
jurídico, estando também em flagrante inconstitucionalidade, porque a decisão 
do STF considerou inconstitucional a expressão “não pode ser inferior a meio 
por cento dos custos totais previstos na implantação de empreendimento”, 
constante no § 1º, do Art. 36, da Lei do SNUC, conforme se evidencia com a 
introdução do novo dispositivo legal in verbis:

Art. 31-A.  O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo 
produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de 
acordo com a fórmula a seguir:
CA = VR x GI, onde:
CA = Valor da Compensação Ambiental;
VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do 
empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, 

629  BECHARA, Erika. Op. cit., p. 256. 
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projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento 
ambiental para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, 
bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com 
apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; e 
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 
a 0,5%. (Grifos em itálico dos autores).

Assim, o Decreto Federal no 6.848/09 acabou por reintroduzir no 
ordenamento jurídico o critério de cálculo da compensação ambiental pela 
aplicação de percentual sobre o custo do empreendimento. O dispositivo fixou 
um teto percentual sobre o custo do empreendimento, ou seja, fixou um teto 
percentual de 0,5% (meio por cento). Logo, o percentual a incidir sobre o Valor de 
Referência (rectius = custos do empreendimento) pode ser, por exemplo: 0,05% 
(zero vírgula zero por cento); 0,3% (zero vírgula três por cento); até o limite de 
0,5% (meio por cento). O que antes era percentual mínimo virou percentual 
máximo, em razão da expressão “a partir de meio por cento” no parágrafo único 
do art. 31 do decreto federal, na regulamentação posterior do Decreto Federal 
nº 3.420/2002, via Decreto Federal 6.848/2009 (art. 31-A). Portanto, a regra para 
apuração do Valor da compensação ambiental estampada no Decreto Federal nº 
6.848/09 é tão inconstitucional quanto a regra anterior constante do § 1º do art. 
36, da Lei do SNUC630.

Nesse sentido, a alteração de 2009 ao Decreto Federal de 2002 do SNUC 
tornou a situação atual pior que a anterior.

5. RECLAMAÇÃO 17.364: ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 
ART. 2º DO DECRETO FEDERAL No 6.848/2009

A Reclamação 17.364 foi ajuizada pela Procuradoria Geral da República – 
PGR e tem como Ministro Relator Luis Roberto Barroso e está atualmente com 
os autos conclusos ao Relator. Foi autuada em 05/03/2014 e nesse período tem 
sofrido intensa tramitação. Chegou, inclusive, a ter seu seguimento negado, no 
que inconformado o MPF ingressou com Agravo Regimental.

O Ministro Relator entendeu que o art. 31-A do Decreto Federal no 
4.340/2002, acrescido pelo Decreto Federal nº 6.838/2009 não afrontaria a 
autoridade do acórdão proferido na ADI 3.378, Relator Ministro Ayres Britto. 
Concluiu que haveria ausência de pertinência entre o ato reclamado e o dispositivo 
da decisão-paradigma e que não seria o caso de aplicar a Teoria da Transcendência 
dos Motivos Determinantes.

Prossegue o julgado, pendente de apreciação final, firmando que somente 
seria cabível Reclamação se o Decreto Federal tivesse fixado o percentual em 
0,5% (meio por cento) da compensação ambiental, ou seja, aderência estrita, 
nos mesmos moldes do coibido na ADI 3.378 e que não há inconstitucionalidade 
em se firmar um grau de impacto de ecossistemas que oscile entre 0 (zero por 

630  BECHARA, Erika. Op. cit., p. 259.
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cento) a 0,5% (meio por cento).

  Na decisão monocrática, em análise, o Ministro Relator, inclusive, 
mencionou o pensamento da Ministra Carmen Lúcia sobre o assunto, por ocasião 
do julgamento da ADI 3378: “(...) para que depois não haja questionamento sobre 
o fato de termos declarado que era inconstitucional fixar percentual - e não é o 
que estamos dizendo, mas, sim, que esse percentual não é o que está sendo 
admitido e que a fixação por percentual não é a única aceitável. É necessário que 
se deixe claro, no acórdão, que é constitucional, e que se realce isso, talvez na 
ementa, até para evitar questionamentos pelas autoridades”.

  A questão segue aberta, sendo de bom tom destacar que as 
principais alegações em discussão suscitadas pelo Ministério Público Federal 
são a infringência aos princípios da prevenção e do poluidor-pagador; fere a 
proteção constitucional do meio ambiente ao liberar normativo que procura de 
algum modo fixar de forma abstrata um dano ambiental que se produzirá no 
mundo real e que não poderia ser parametrizado em abstrato.

  Em outras palavras, quer seja fixado um teto máximo quer uma 
fórmula com determinada margem para cálculo. Ora, o dano ambiental e sua 
respectiva compensação devem ser mensurados no caso concreto.

  Não se pode olvidar que o próprio julgado da ADI 3.378 esclarece na 
ementa que a compensação ambiental é o instrumento adequado para garantir 
a proteção ambiental para as presentes e futuras gerações, uma vez que o valor 
da “compensação-compartilhamento” deve ser fixado de forma proporcional 
ao impacto ambiental, em tudo observado o contraditório e a ampla defesa. E, 
portanto, prescinde de fixação de percentual sobre os custos do empreendimento.

  O Agravo Regimental interposto pela PGR, aliás, traz importante 
lembrança: a de que a prevalecer o entendimento de percentual máximo aplicável, 
se estaria dando tratamento desigual entre empreendimentos, porque poderão 
existir situações em que as dimensões de duas atividades sejam bastante 
diferentes quanto ao grau de impacto, mas o percentual máximo aplicável será o 
de 0,5% (meio por cento). 

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 As unidades de conservação são instrumentos de gestão ambiental com 
amparo na legislação constitucional (art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição 
Federal de 1988) e na legislação infraconstitucional, como na Lei Federal nº 
9.985/2000, a qual criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC;

6.1.1 A compensação ambiental do art. 36 da “Lei do SNUC” é um mecanismo 
financeiro de compensação pelos efeitos de impactos não mitigáveis 
decorrentes da implantação de empreendimentos considerados efetivos ou 
potencialmente poluidores identificados no Estudo de Impacto Ambiental no 
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âmbito do licenciamento ambiental, cujos recursos revertem às Unidades de 
Conservação;

6.1.2 O Decreto Federal nº 3.420/2002 regulamentou a “Lei do SNUC” e no 
tocante à Compensação Ambiental foi objeto de questionamento judicial no 
Supremo Tribunal Federal – STF, via ADI 3.478 e seu Decreto Federal alterador 
6.848/2009, objeto de Reclamação Constitucional 17.364/2014. 

6.2 O julgamento da ADI 3.378/2008, ajuizada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), considerou inconstitucional a fixação do percentual de 0,5% 
(meio por cento) do custo total dos empreendimentos ligados à compensação 
ambiental prevista no art. 36 do SNUC e como tal espelha a necessidade de não 
limitar a compensação a um percentual abstrato quando o caso concreto é quem 
deve demonstrar a proporcionalidade e extensão da reparação indenizatória;

6.2.1 o valor da “compensação-compartilhamento” deve ser fixado de forma 
proporcional ao impacto ambiental, em tudo observado o contraditório e a 
ampla defesa. E, portanto, prescinde de fixação de percentual sobre os custos 
do empreendimento.

6.3 A Reclamação (RCL 17.364/2014) interposta pela Procuradoria Geral da 
República tem por objetivo impugnar o art. 2º do Decreto Federal no 6.848/2009, 
que faz referência à restrição do grau de impacto de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental aos valores que vão de 0% (zero por cento) até 
0,5% (meio por cento), ou seja faz com que o combatido limite de meio por 
cento se torne limite máximo dos custos do empreendimento;

6.3.1 A Reclamação teve seu seguimento rejeitado por parte do Ministro 
Relator Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal – STF, sob o 
argumento de que não havia identidade de situações, ou seja, de que não 
haveria aderência estrita ao texto normativo inconstitucional, todavia, segue 
pendente de recurso de Agravo Regimental até a edição deste artigo;

6.4 A melhor interpretação jurídica deverá ser sempre a que busque a máxima 
efetividade ambiental; 

6.4.1 Nesse sentido, a compensação ambiental não deve ter para efeito de 
cálculo, quer seja percentual mínimo quer seja percentual parametrizado (em 
um dado intervalo matemático) ou mesmo máximo de aplicação incidente 
sobre os custos do empreendimento; 

6.4.2 Deve espelhar isso sim, os custos negativos que serão gerados ao meio 
ambiente no caso concreto, daí a necessidade de ser apurada, via estudo de 
impacto ambiental, especialmente no licenciamento ambiental.
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9. PAGAMENTO POR SERVIÇOS ECOLÓGICOS PARA A 
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE: POSSIBILIDADES NA 
REALIDADE BRASILEIRA

LUIZA CURCIO PIZZUTTI
Doutoranda e Mestre pela Universidade Complutense de Madri. Especialista 
em Direito Ambiental pela UFRGS. Analista Ambiental do Ministério de Meio 

Ambiente-Brasil.

1. INTRODUÇÃO

A proteção da biodiversidade é um dos aspectos fundamentais do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Isso se deve a enorme quantidade de 
interações e de fluxos de serviços ecossistêmicos decorrentes dos elementos 
biodiversos. No entanto, o processo de perda da diversidade biológica tem se 
acelerado por diversas causas, entre elas o seu uso excessivo, a mudança do 
clima, o desmatamento, a mudança de habitats (do solo ou dos corpos hídricos), 
a introdução de espécies invasoras e a poluição.

Segundo art. 225, caput c/c § 1°, incisos I, II e VII, da Constituição Federal, 
é dever do Estado brasileiro defender e proteger a diversidade biológica brasileira, 
considerada a maior do planeta. Em um cenário agravado pelos riscos humanos 
gerados a este componente da natureza, esta obrigação implica na busca e 
escolha dos melhores e mais efetivos instrumentos para a sua conservação.

No âmbito da economia, os instrumentos existentes para este fim 
são divididos em comando e controle e econômico. Os primeiros são mais 
usados no Brasil para a preservação da diversidade biológica, não obstante 
os econômicos estejam ganhando espaço, como é o caso do pagamento por 
serviço ecológico (PSE). Instrumentos de PSE vêm sendo empregados para 
compensar os benefícios florestais e de recursos hídricos usufruídos pelo ser 
humano. Porém, tais instrumentos são ainda pouco aplicados na retribuição dos 
serviços ecossistêmicos gerados pela biodiversidade.

Diante desta realidade, o objetivo deste trabalho é analisar a possibilidade 
de usar o pagamento por serviço ecológico como instrumento complementar à 
política brasileira de proteção da biodiversidade, e identificar quais seriam os 
desafios para sua mais efetiva e justa consecução.

2. PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO BRASIL 

O Brasil é constituído de seis diferentes biomas terrestres, três grandes 
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ecossistemas marinhos, doze principais regiões hidrográficas631 e possui 20% 
do número total de espécies do mundo, características estas que justificam a 
imposição constitucional de proteção da biodiversidade. 

A biodiversidade, além do valor intrínseco a sua existência, gera diversos 
serviços, como a polinização das plantas, as reservas genéticas, o controle 
biológico de pragas, os valores de sua beleza de paisagem e oportunidades de 
recreação. Em que pese possa parecer que alguns desses serviços não sejam 
primordiais para os seres humanos, eles fazem parte de um ecossistema de 
serviços dos quais usufruímos, razão pela qual somos também dependentes 
deles.

Os ecossistemas prestam serviços de provisão (alimentos, água, 
madeira, fibras, etc.), de regulação (que afetam climas, inundações, doenças, 
resíduos, a qualidade da água, etc.), culturais (fornecem benefícios recreacionais, 
estéticos, espirituais, etc.) e de suporte (formação do solo, fotossíntese e ciclo 
de nutrientes, etc.)632. 

Os serviços oriundos da biodiversidade e dos ecossistemas são uma 
modalidade de serviço ambiental. Este último é um conceito ainda mais amplo, 
pois envolve, por exemplo, o serviço de reciclagem de lixo. Existe um amplo 
debate sobre a correta nomenclatura a ser utilizada: serviços ecológicos ou 
serviços ambientais, porém tal discussão não será objeto deste trabalho633 
que utilizará preferencialmente o termo serviço ecológico para considerar os 
benefícios ecossistêmicos da proteção da biodiversidade. 

A essencialidade da biodiversidade está amparada na norma constitucional 
do art. 225, assim como em outras normas jurídicas, como a Convenção da 
Diversidade Biológica, promulgada no Brasil pelo Decreto n° 2.519, de 1998, 
que vela o dever humano de preservação da biodiversidade. No âmbito desta 
Convenção, em 2010, os países assumiram responsabilidades de proteção da 
biodiversidade, as chamadas metas de Aichi para 2020, em que, entre outros 
deveres, comprometem-se a diminuir em pelo menos 50% a taxa de perda 
dos habitats naturais (meta 5), proteger em áreas específicas 17% das áreas 
terrestres e 10% das áreas marinhas (meta 11), e a promover incentivos positivos 
para a conservação e uso sustentável da biodiversidade (meta 3).

A nível infraconstitucional, a Política Nacional da Biodiversidade, Decreto 
n° 4.339, de 2002, tem sete componentes, dos quais citamos a conservação 
da biodiversidade, a utilização sustentável da biodiversidade e o fortalecimento 

631 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Quarto Relatório Nacional para a Convenção 
sobre Diversidade Biológica. Brasília: MMA, 2011. 
632 AVALIAÇAO ECOSSISTÊMICA DO MILENIO (AEM). Ecosystems and human well-being: 
biodiversity synthesis. Washington/DC: World Resources Institute, 2005.
633 Maiores esclarecimentos podem ser obtidos em IRIGARAY, Carlos Teodoro José 
Hugueney. Pagamento por Serviços Ecológicos e o emprego de REDD na Amazônia. In: LAVRATTI, 
Paula; PRESTES, Vanêsca Buzelato (org.). Direito e mudanças climáticas: serviços ecológicos. 
São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2010.
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jurídico e institucional para a gestão da biodiversidade. Tanto o primeiro como o 
segundo mencionam o uso de instrumentos econômicos em prol da preservação 
da biodiversidade em que se deve considerar o valor econômico, social e cultural 
da biodiversidade. Seguindo essa linha, o Decreto n° 4.703, de 2003, institui o 
Programa Nacional da Diversidade Biológica – PRONABIO – que tem o objetivo 
principal de implementar a Política Nacional e os compromissos assumidos junto 
à Convenção da Diversidade Biológica. 

Juntos, estes marcos preveem ações de gestão da biodiversidade, 
ações para conhecer, conservar e valorizar a diversidade biológica brasileira, 
ações de proteção das áreas naturais prioritárias e relevantes e a promoção 
do uso sustentável da biodiversidade. Todas estas ações, na maioria reguladas 
por normas de comando e controle, são indispensáveis para a preservação da 
diversidade biológica, em que pese impliquem em um alto custo de execução 
e principalmente de fiscalização, o que as tornam pouco efetivas e insuficientes 
diante da baixa alocação de recursos para controlar o uso não sustentável da 
biodiversidade. 

Com efeito, pode-se observar a intervenção acima dos limites 
desejáveis, conforme se percebe da análise do Quarto Relatório Nacional para 
a Convenção sobre Diversidade Biológica634. As mudanças na biodiversidade em 
função de ações humanas aumentaram mais nos últimos 50 anos que em toda 
história da humanidade e seguirão uma tendência crescente, mesmo diante 
das políticas públicas existentes635. Por isso, é necessário aplicar instrumentos 
complementários que possam auxiliar na missão de proteção da biodiversidade.

3. INSTRUMENTO ECONÔMICO: PAGAMENTO POR SERVIÇO ECOLÓGICO 

Instrumentos econômicos são uma forma auxiliar de gestão de bens 
ambientais que possuem uma maior flexibilidade e, quando bem implementados, 
estimulam mudanças de comportamento e uma melhor distribuição dos 
recursos se comparados aos instrumentos diretos de comando e controle. 
Esses instrumentos, como por exemplo o PSE, podem ser utilizados para corrigir 
parcialmente a presença de falhas de mercado, como uma externalidade, e/
ou internalizar a presença de bens públicos não corretamente valorados pelo 
mercado e pela sociedade.

Externalidades ocorrem quando agentes de uma atividade influenciam o 
bem estar de um terceiro que não se relaciona a estes agentes, de forma negativa 
ou positiva. Em outras palavras, o terceiro é afetado pelo comportamento daqueles 
agentes sem pagar ou receber qualquer compensação. Os serviços ecológicos 
prestados por um provedor são externalidades positivas que normalmente não são 
valoradas economicamente. Como de regra os mercados não consideram estes 
efeitos externos, o equilíbrio de mercado é insuficiente para refletir efetivamente 

634  MMA, op.cit.
635  AEM, op.cit.
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todos os stakeholders afetados. Esta falha, em certos casos, pode ser suavizada 
ou até mesmo corrigida pela internalização da externalidade no mercado. 

Na mesma linha, é clara a presença de bens públicos e comuns derivados 
de serviços ecológicos. Bens públicos são bens não-excludentes e não-rivais, o 
que significa que o uso de um bem por uma pessoa não exclui o uso por outra e 
que este uso não implica em diminuição de uso por outra. No caso do bem ser 
não excludente, mas rival, ele é chamado de bem comum. A existência desses 
tipos de bens determina uma complicada análise de custo-benefício sem a 
presença de uma apropriada regulamentação. Este fato fica ainda mais evidente 
ao avaliarmos os serviços ecológicos em mais detalhe. 

Serviços ecológicos gerados pela biodiversidade são bens não-
excludentes que geram externalidades positivas. Como o uso da biodiversidade 
é gratuito, na medida em que os custos à manutenção destes serviços não são 
considerados, as intervenções são massivas ou pouco controladas, podendo 
gerar danos ambientais. Por isso, é necessário corrigir esta limitação de mercado 
através de um incentivo positivo em que se paga àquele que prove estes 
serviços, internalizando a externalidade positiva criada, a fim de que este siga 
gerando serviços ecológicos. Esta conclusão é lógica, pois é melhor pagar pelo 
provimento de um serviço que esgotá-lo.

Helou e Vidal classificam os instrumentos econômicos ambientais 
em cinco categorias: as permissões negociáveis, as taxas ambientais, as 
cobranças ambientais, as subvenções e estímulos ambientais e os esquemas 
de responsabilização e compensação636. O pagamento por serviço ecológico, a 
depender do enfoque dado, poderá ser classificado na categoria subvenção e 
estímulo ambiental (ênfase de política pública) ou permissões negociáveis (lógica 
de mercado).

Para Wunder637, PSE é uma transação voluntária em que um serviço 
ambiental bem definido é comprado por ao menos um comprador, de pelo 
menos um provedor, quando o provedor assegura a provisão do serviço. Para 
ele, a garantia de provisão do serviço é condição para o pagamento. Para Pagiola 
et al., o PSE é um sistema de compensação pelos serviços ecológicos gerados 
pelos provedores que são pagos a fim de incentivá-los a praticar determinado 
uso da terra e não outros, agressivos ao meio ambiente638.

Outro conceito relevante é destacado por Waage et al.639, para quem 

636 HELOU, Ioana; VIDAL, Laurent. Les instruments economiques pour la protection 
de l’environnement. In: MORAND-DEVILLER, Jacqueline; BONICHOT, Jean-Claude (dir.). 
Mondialisation et globalisation des concepts juridiques: l’exemple du droit de l’environnement. 
France: IRJS Editions, 2010.
637 WUNDER, Sven. Pagos por servicios ambientales: principios básicos esenciales. Paper 
ocasional n.° 42. Jacarta: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2005.
638 PAGIOLA, Stefano; et al. Paying for Biodiversity Conservation Services in Agricultural 
Landscapes. Washington: The World Bank, 2004.
639 WAAGE, Sissel; et al. Investing in the future: an assessment of private sector demand for 
engaging in markets & payments for ecosystem services. Washington: Forest Trends, 2007.
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transações monetárias e/ou não-monetárias são efetuadas entre indivíduos 
ou grupos de pessoas que prestam serviços e indivíduos, organizações ou 
grupos que pagam pela sua manutenção. Os autores ressaltam que o foco é a 
manutenção do fluxo de um serviço específico do ecossistema, como a retenção 
de água limpa, a biodiversidade preservada ou a capacidade de seqüestro de 
carbono, através de práticas ecologicamente corretas.

É manifesto que não existe uma modalidade ou um instrumento único 
de PSE, assim como tampouco existe um conceito único. Diversos casos 
com arranjos diferenciados podem ser considerados PSE se as práticas de 
conservação da biodiversidade incentivadas por pagamento ou outros meios 
objetivam a valorização e a manutenção dos bens ambientais biodiversos. Nesse 
sentido, Waage et al.640 afirmam que o PSE é hoje um termo guarda-chuva para 
diversos arranjos econômicos usados para retribuir a conservação dos serviços 
ecossistêmicos, não indicando, necessariamente, o uso de um mercado formal. 

Nesse sentido, o princípio do protetor-recebedor se torna um mandado 
de otimização balizador das iniciativas de PSE, pois 

“propõe o pagamento àqueles agentes cuja ação promove o incremento 
dos serviços ambientais prestados pela natureza”641. 

Este princípio se relaciona com ações vinculadas às externalidades 
positivas, enquanto o princípio do poluidor-pagador às ações ligadas às 
externalidades negativas. Ambos são faces da finalidade preventiva do direito 
ambiental, assim como incentivadores de condutas em prol do meio ambiente, 
seja através do pagamento pela valorização de um bem ambiental ou do não 
contaminar. 

No entanto, ao contrário do princípio do poluidor-pagador em que o 
poluidor internaliza no preço de seu produto ou serviço os custos das medidas 
tomadas de prevenção ao impacto ambiental, no princípio do protetor-recebedor o 
custo de manutenção do serviço ecológico será custeado, parcial ou totalmente, 
pelos beneficiários daquele serviço642.

Outros princípios igualmente serviriam de base para a implementação 
de uma política de PSE segundo Nusdeo643, para quem os princípios da soberania 
permanente sobre recursos naturais, da função social da propriedade, do 
desenvolvimento sustentável, da dignidade da pessoa humana, da informação e 
da participação devem guiar, na maior medida possível, a política de PSE através 
de seus mandados.

Incentivar determinados comportamentos sociais a fim de a relação 
homem-natureza ser mais sustentável e ética, é exercer a função promocional 

640 Idem.
641 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por Serviços Ambientais: sustentabilidade 
e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012, p. 137.
642 Idem.
643 Idem.
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do direito, que vem evoluindo desde o Estado do Bem-Estar Social, mas que no 
Brasil ainda é pouco exercida. Altmann faz importantes considerações sobre o 
tema, esclarecendo que na Europa pós-guerra o Direito passou a ser promovedor 
e incentivador de condutas socialmente desejáveis, provocando o exercício de 
atos conformes por meio de normas promocionais que utilizam a técnica do 
encorajamento. No direito ambiental brasileiro, segue o autor, o exercício da 
função promocional por meio de incentivos positivos ainda é tímido644.

Incentivos positivos como PSE são igualmente uma medida de justeza, 
na medida em que temos os potenciais usuários de recursos naturais pagando 
pelo uso destes bens comum do povo. A utilização não conforme dos recursos 
naturais não é equitativa e medida, senão resulta da máxima privatização dos 
benefícios e socialização dos custos. Porém quando é usado o PSE, o usufruir de 
um bem comum do povo implica em uma contrapartida mínima pelo benefício 
auferido, de forma a melhor equalizar os benefícios (equitativa) e incentivar 
somente as intervenções necessárias na natureza (medida).

O PSE, como instrumento de gestão da biodiversidade, possui relevantes 
valores jurídicos ambientais aos quais está intimamente vinculado. Usar este 
instrumento sem vinculá-lo ao seu fundamento jurídico é desprovê-lo de validade 
e eficácia ambiental, quando passaria a ser um mero instrumento de mercado, 
e não mais um instrumento de gestão ambiental. Assim, se seu fundamento 
jurídico é a conservação da biodiversidade e a conscientização das relações 
interconectadas e dependentes para com o meio ambiente, a implementação de 
PSE implica irradiar estes valores quando da prática de suas diversas atividades. 

Para que o PSE exerça sua função de proteção ambiental e não se 
transforme em um instrumento mercantilista, é necessária uma atuação do 
Estado no desenho e fiscalização deste mecanismo, como bem nos lembra 
Nusdeo645. Atentar para o fundamento jurídico do PSE quando da prática das 
atividades, esforçando-se no desenho da política de PSE e aplicando um efetivo 
monitoramento das atividades, são medidas que possibilitam beneficiar os 
provedores de serviços ambientais ao invés dos degradadores ambientais, o que 
denota a senda de justiça social deste mecanismo.

Igualmente, diversos dispositivos jurídicos não deixam que o PSE se 
desvincule de sua finalidade ambiental. Além do princípio do protetor-recebedor, 
o PSE possui embasamento no art. 225 da Constituição Federal, de 1988, no art. 
9°, inciso XIII, da Lei n.° 6.938, de 1981, no art. 5°, inciso IV, c/c art. 22, inciso I, 
da Lei n.° 9.433, de 1997, nos arts. 47 e 48 da Lei n.° 9.985, de 2000, e no art. 41, 
inciso I, da Lei n.° 12.651, de 2012. 

Além disso, tramitam no Congresso Nacional dois Projetos de Lei que 

644  ALTMANN, Alexandre. A função promocional do direito e o pagamento pelos serviços 
ecológicos. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n.52, p. 11-26, out./dez. 2008.
645  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O papel dos mercados e dos direitos de propriedade 
na proteção ambiental. Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política. Paper 62. 
Yale Law School, 2008.
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tratam especificamente de pagamento por serviço ambiental. O Projeto de 
Lei n.° 792, de 2007, simplesmente nomeia serviços ambientais e prevê um 
pagamento ou compensação, a ser regulamentado, a “todo aquele que, de forma 
voluntária, empregar esforços no sentido de aplicar ou desenvolver” os serviços 
ambientais. O Projeto de Lei n.° 5.487, de 2009, apensado ao anterior, propõe uma 
Política Nacional de Serviços Ambientais em que define conceitos646, princípios, 
instrumentos, um Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais com 
seus subprogramas, seu fundo financiador e seu Comitê Gestor. 

Entrementes, apesar do Brasil possuir diversos projetos com formato 
de PSE647, o país ainda carece de uma integração e planejamento estratégico 
que poderiam aumentar a sinergia, a efetividade e a facilidade de disposição 
de recursos, evitando a desnecessária e ineficiente duplicação de esforços 
existentes hoje.

4. PAGAMENTO POR SERVIÇOS ECOLÓGICOS PARA PROTEGER A 
BIODIVERSIDADE DO 

A maioria dos programas de PSE desenvolvidos no Brasil visam a proteção 
de um conjunto de serviços ecossistêmicos prestados pela natureza, dentre os 
quais a biodiversidade está incluída. Nesse sentido, o uso de PSE para tutelar 
especificamente a biodiversidade ainda é bastante desafiador no caso brasileiro. 
Além disso, a maioria das iniciativas no país nasceram de independentes e 
desconectados esforços, não havendo uma estrutura sinérgica entre elas.

Wunder, Wertz-Kanounnikoff e Moreno-Sánchez, esclarecem que as 
experiências de PSE para conservar a biodiversidade são menos freqüentes, 
seja pelo pouco interesse em comprar biodiversidade ou pelo medo ao risco e 
à inovação648. Com efeito, os benefícios da conservação da biodiversidade são 
indiretos e, por isso, pouco valorizados pela sociedade. Também, a dificuldade 
em valorar o quanto está mais protegida a diversidade biológica após o uso do 
instrumento de PSE afasta potenciais pagadores pelo serviço.

646  O art. 2°, inciso II, define que pagamento por serviços ambientais é a “retribuição, 
monetária ou não, às atividades humanas de restabelecimento, recuperação, manutenção e 
melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais e que estejam amparadas por planos 
e programas específicos”.
647  Podem ser consideradas PSE as iniciativas federais, tais como o Programa de Apoio 
à Conservação Ambiental - Programa Bolsa Verde-, da Medida Provisória n.° 535, de 2011, c/c 
Decreto n.° 7.572, de 2011, o Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Água, o Programa 
de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 
da Lei n.° 12.512, de 2011; as diversas iniciativas estaduais, tais como o Projeto Mina D´Água, o 
Bolsa Floresta e o Programa ProdutorES de Água; as iniciativas municipais, como, por exemplo, 
o Programa Conservador das Águas do município de Extrema/MG; os projetos fomentados por 
agentes internacionais e os projetos desenvolvidos por organizações da sociedade civil.
648  WUNDER, S.; WERTZ-KANOUNNIKOFF, S.; MORENO-SÁNCHEZ, R. Pago por servicios 
ambientales: una nueva forma de conservar la biodiversidad. Gaceta Ecológica, México, n.º 84-
85, p. 39-52, 2007.
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Por tais motivos, a biodiversidade em geral é protegida em esquemas de 
PSE em que diversos serviços ecológicos são alvo de proteção. O chamado PSE 
em pacote é um instrumento em que vários serviços ambientais são ofertados 
pela proteção de uma área, entre eles, a conservação da biodiversidade. Neste 
mesmo pacote estariam incluídos outros serviços, alguns mais facilmente 
quantificáveis, como a maior oferta hídrica, a melhora da qualidade da água, a 
preservação e o aumento da floresta ou mata ciliar e a estocagem de carbono.

Este esquema de PSE, conforme Wunder, Wertz-Kanounnikoff e Moreno-
Sánchez, envolve três diferentes estratégias, que podem ser assim referidas: 
um pacote de serviços vendido a um só comprador; uma ação conjunta entre 
compradores em que decidem pagar pela provisão conjunta de biodiversidade 
e outros serviços; e uma integração do elemento biodiversidade a esquemas 
de PSE já desenvolvidos pela provisão de outros serviços ecológicos, sem 
pagamento explícito ou contínuo pela conservação da biodiversidade649, é dizer, 
uma proteção indireta.

No atual cenário de uso do PSE, é mais comum encontrar a terceira opção 
de PSE em pacote em que não há um incremento no pagamento pelo serviço 
prestado pela biodiversidade. Sua proteção ocorre de forma mediata ou por 
ricochete, quando se protege outros serviços ecológicos. Assim, em determinado 
esquema se protege uma bacia hidrográfica pelo fornecimento da água, em outro 
se mantem uma paisagem pela sua beleza cênica que fomenta o ecoturismo, 
em outro caso se conserva uma floresta pelo seu serviço de estocagem de 
carbono. Note-se que, em todos estes casos, as atividades desenvolvidas para 
a prestação de um serviço ecológico podem também influenciar a qualidade e a 
quantidade de espécies de um determinado local, haja vista que as influencias 
são ecossistêmicas. É neste sentido que, não obstante não existe um incentivo 
próprio a proteção da biodiversidade, ela pode acabar protegida.

Outra característica de diversos PSE desenvolvidos no mundo, 
especialmente daqueles dos países em desenvolvimento, como o caso mexicano, 
chinês ou costa-riquenho650, é a sua associação a outras políticas públicas não 
ambientais, de diminuição da pobreza, de incremento da renda, de melhora 
na qualidade de vida e de desenvolvimento local, seja porque as demandas 
ambientais ainda estão ganhando espaço no cenário internacional ou seja pela 
pretensão de conciliar políticas públicas com o menor custo-efetividade.

Com o intuito de analisar as possibilidades de uso de PSE para a 
proteção da biodiversidade brasileira, apresentamos nas seguintes subseções 
dois modelos de PSE aplicáveis a realidade brasileira: o programa nacional e os 
fundos de parceria. Objetivamos entender quais são os desafios de cada um 
deles e quais são as suas possibilidades quando inseridos no caso brasileiro. 
Uma outra possibilidade relevante, mas não detalhada no atual documento dada 
a conjectura atual de menor disponibilidade de recursos internacionais destinados 

649  Idem.
650  Idem.
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à conservação da biodiversidade651, é a transferência de recursos norte-sul para a 
implementação de PSE de proteção da biodiversidade no âmbito da Convenção 
para a Diversidade Biológica.

4.1 Programa Nacional 

O Brasil possui algumas experiências de PSE, mas ainda não desenvolveu 
um programa nacional de PSE, ao contrário de outros países em desenvolvimento 
com grande biodiversidade.

A importância de um programa nacional consiste em definir zonas 
prioritárias de proteção, e diretrizes e critérios mínimos de seleção, servindo 
de baliza a outras iniciativas que poderão agregar valor e sinergia aos projetos 
do programa. A definição de prioridades e critérios permite uma maior clareza 
aos envolvidos e uma melhor proteção daquelas áreas que mais necessitam de 
medidas de conservação.

No México652, o programa nacional de PSE tem natureza jurídica de 
subvenção sob a qual não incide tributos, está sustentado em leis federais e tem 
uma fonte federal segura de ingressos financeiros orçamentários. O benefício 
financeiro dado aos provedores tem prazo de cinco anos, dando prioridade a 
áreas mais críticas de desmatamento e àqueles projetos que contemplem, dentro 
de um planejamento territorial, a conservação das florestas. Os beneficiários 
devem ainda seguir um manual de boas práticas em que constam regras de 
uso sustentável dos recursos, práticas de conservação ambiental e atividades 
proibidas.

Na realidade brasileira, apesar das previsões normativas das Leis n.° 
9.433/97, 9.985/00 e 12.651/12, que incitam o uso de instrumentos econômicos, 
não existe previsão de um programa nacional de PSE com regras próprias e 
claras e tampouco há recurso federal garantido sua implementação. Igualmente, 
não há um marco normativo estabelecendo uma política nacional de PSE em que 
suas diretrizes e seus princípios norteiam as diversas iniciativas de PSE, entre 
elas o programa nacional.

Outra questão importante para a realização de um programa nacional de 
PSE é observar as normas jurídicas ambientais vigentes no ordenamento, visando 
compatibilizá-lo a elas. Através desta observação, ocorre uma maior valorização 
de posturas em prol do meio ambiente, pois a conformidade com outros 
dispositivos jurídicos decorrentes de diplomas ambientais gera maior coerência 
e coesão entre políticas públicas ambientais, que por sua vez desencadeia maior 
credibilidade e senso de justiça na sociedade. 

Nesse sentido, um programa nacional deve considerar como critério a 
propriedade, o domínio, o uso ou a ocupação regular do imóvel, a regularidade 

651  WUNDER, S.; WERTZ-KANOUNNIKOFF, S.; MORENO-SÁNCHEZ, R. op.cit.
652  Vide Lei Geral de Desenvolvimento Florestal Sustentável, de 25 de fevereiro de 2003, e 
Regras de Operação do Programa Nacional Florestal 2014, de 31 de dezembro de 2013.
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no Cadastro Ambiental Rural da Lei n.º 12.651, de 2012, ou a conformidade com 
a legislação ambiental urbanística para imóveis urbanos, o foco em áreas de 
maior importância ambiental ou áreas com maior potencial de diminuir conflitos 
ambientais, e a especial atenção aos provedores que podem se caracterizar como 
povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, assentados de reforma 
agrária e agricultores familiares. 

Um grande desafio para um programa nacional de PSE é definir a quantia 
a ser paga pelo provimento do serviço, que pode variar em função de variados 
critérios653, e a forma de pagamento, assegurando que efetivamente o montante 
chegue ao seu destinatário final. A garantia de pagamento é um problema crucial 
para uma iniciativa de PSE, pois influencia a credibilidade e motivação na adoção 
de novas posturas de conservação da biodiversidade.

Outrossim, o programa nacional deve possibilitar pagamento por outros 
agentes que não os usuários diretos, como o poder público, uma vez que tal medida 
aumenta o número de beneficiários do programa e garante uma continuidade 
mínima no pagamento, além de incentivar que novos agentes retribuam o uso 
de serviços ecológicos. A importância deste pagamento pelo poder público está 
relacionada a segurança de manutenção do programa, pois se trata de ingresso 
seguro e estável. Nos primeiros anos de operação de um programa nacional 
os pagamentos públicos são ainda mais relevantes, pois os investimentos da 
área privada tendem a ocorrer somente após a verificação de um certo nível 
de efetividade do programa. Nesse tanto, critérios claros de conservação da 
biodiversidade e critérios claros de seleção de projetos são indispensáveis 
para incentivar mudanças de comportamento do setor econômico e de outros 
potenciais usuários. Em outras palavras, através de um programa de governo 
bem implementado podem emergir novas posturas no âmbito da vida privada.

 É nessa senda que o Projeto de Lei n.º 5.487, de 2009, deveria ser 
revisto para que exista uma fonte estável e segura de recursos públicos para 
fomentar projetos de PSE, haja vista que a fonte ali prevista, oriunda da Lei do 
Petróleo, sofreu alterações recentes em função do descobrimento do pré-sal e 
a consequente destinação de grande montante de verbas públicas à educação 
e à saúde, consoante Leis n.° 9.478, de 1997, n.° 12.351, de 2010, e n.° 12.858, 
de 2013.

Outra questão importante em um programa nacional é o monitoramento 
das atividades a fim de garantir que o dinheiro investido esteja sendo usado para 
a manutenção da biodiversidade654. De fato, a efetividade do programa nacional 
está estritamente relacionada com o acompanhamento contínuo das atividades, 
o que aumenta substancialmente os custos do programa. Por isso, conforme 
veremos no próximo item, um programa nacional fomentado pelo poder público 
pode ser complementado por esquemas de fundos de parceria que geram 

653  O critério pode ser a localização da área, o serviço ambiental demandado, a conduta do 
posseiro/proprietário, entre outros. NUSDEO, 2012, op.cit.
654  Assim, WAAGE et al., op.cit.
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menor dependência dos recursos federais a médio prazo e garantem contínuo 
monitoramento das atividades por meio das entidades parceiras.

4.2 Fundos de Parceria

O pagamento por serviço ecológico através de fundos de parceria (termo 
traduzido do original em inglês matching funds) é um mecanismo que permite a 
proteção da biodiversidade concomitantemente com um maior desenvolvimento 
local. Neste modelo, as comunidades locais são incentivadas a agir na proteção 
ambiental ao invés de receberem apoio pelo seu não-fazer (não tocar na floresta 
ou outros elementos do ecossistema). Os atores locais são os verdadeiros 
promotores da mudança de comportamento: eles tomam as medidas necessárias 
para assegurar determinado serviço ecológico.

Entre suas características, está o não pagamento integral do recurso 
pelo poder público: aquele que demandar o incentivo público terá que prestar 
uma contrapartida, que usualmente representa um mínimo de 50% do valor 
total investido. A totalidade de incentivos forma um fundo de parceria para o 
desenvolvimento de ações para a preservação da natureza. A assunção de deveres 
por parte do provedor do serviço implica na busca por parceiros que possam 
auxiliá-los com conhecimento, recursos financeiros ou outros meios, a fim de 
que as metas comprometidas sejam auferidas e abre espaço para aproveitar o 
dinamismo do setor privado na proteção da biodiversidade.

Em geral, o fundo de parceria é criado por meio de um agente intermediário 
entre o poder público e os provedores de serviço ecológico, devido a sua maior 
capacidade de articulação e gestão655. O agente intermediário atuará mais 
perto das pessoas provedoras que o poder público, auxiliando-as a desenvolver 
diversas habilidades, além de fazer as práticas necessárias para a manutenção 
do serviço ecossistêmico. Enquanto o montante do poder público é utilizado 
para a proteção da área e/ou assistência técnica, o agente intermediário pode 
alocar seus recursos em conservação, restauração, capacitação, monitoramento, 
pequenas obras para melhoria da qualidade de vida dos provedores e outras 
atividades, como incentivar a produção sustentável de alimentos. A presença 
de um agente intermediário, entretanto, aumenta significativamente o custo de 
transação nos primeiros anos de implementação e pode ser negativa quando os 
agentes não possuem fidedignidade.

Neste modelo, participação dos envolvidos é fundamental durante a 
formulação do fundo de parceria e durante a aplicação do PSE. Os provedores 
devem participar de forma ativa não somente nas atividades de conservação, mas 
igualmente nas mais diversas decisões, em especial onde serão investidos os 
recursos recebidos. A oportunidade de participar do processo assegura um maior 
envolvimento de atores, ampliando as chances de lograr uma maior e melhor 
proteção da biodiversidade, assim como de agregar benefícios econômicos e 

655  THE ECONOMICS OF ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY (TEEB). The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity for Local and Regional Policy Makers. Malta: Progress Press, 2010.
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sociais aos provedores de serviços ecológicos.

Nesse sentido, no fundo de parceria para a conservação da reserva 
da biosfera El Triunfo656, em Chiapas, no México, os produtores optaram em 
assembleia por um manejo sustentável de produtos agrícolas (feijão, milho, 
plantas frutíferas, babosa e galinha cega) ao invés de práticas conservadoras de 
plantio de feijão, milho e café, porque além de receberem um recurso por atos 
de conservação da reserva, tiveram sua alimentação mais diversificada e um 
incremento anual na produção de feijão e milho devido ao manejo sustentável.

Como exemplo brasileiro, o Programa Produtor de Água da Agência 
Nacional de Água incentiva um maior envolvimento dos agentes locais, pois não 
executa pagamentos monetários aos provedores de serviços sem que exista 
uma estrutura mínima e independente na região. A Agência pode complementar 
o pagamento, mas seu foco é articular agentes, financiar os projetos-base de 
recuperação de áreas e executar outras ações correlatas. Neste esquema, as 
ações de conservação passam a ser financiadas por diversos agentes do setor 
econômico e da sociedade, existindo uma menor dependência aos recursos 
públicos federais.

A verificação periódica do poder público nos fundos de parceria é 
fundamental para a efetividade das iniciativas. Outra vantagem deste mecanismo 
é a facilitação do monitoramento pela figura do agente intermediário, haja 
vista que este exerce atividades regulares com os provedores. Assim, além da 
menor dependência dos recursos financeiros federais, nos fundos de parceria 
a fiscalização é facilitada, assegurando maior efetividade na aplicação do 
investimento.

Os fundos de parceria pretendem que os agentes locais tenham 
capacidade de buscar outras formas de apoio além daquele fornecido pelo 
poder público federal, o que fomenta relações de parceria dos provedores com 
a sociedade civil, universidades, outros agentes do poder público, empresas 
locais e organizações internacionais. Estas novas relações servem tanto para a 
manutenção do programa que fornece serviços ecológicos, como para aumentar 
a inserção dos provedores na sociedade e no mercado. 

Igualmente, podem estimular a criação de mercados locais em que 
potenciais usuários pagam pelos custos da prestação destes serviços. Conforme 
Nusdeo657, a criação de um mercado para serviços ambientais depende de uma 
mudança na demanda ou na oferta do serviço. Assim sendo, os fundos de parceira 
para a conservação da biodiversidade podem ter um papel relevante para esta 
mudança de comportamento no mercado, em que pese ainda não seja comum 
este arranjo privado na realidade brasileira.

656  FONDO DE CONSERVACIÓN EL TRIUNFO. Reporte Anual 2013. Chiapas: FONCET, 
2014. 
657  NUSDEO, 2008, op.cit.
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Novamente citando o caso mexicano658, este mecanismo vem sendo 
utilizado desde 2008 de forma complementar ao programa nacional. Para a 
seleção de projetos, além de critérios de priorização, o poder público considera a 
abordagem de paisagem no planejamento; isso significa que o plano de manejo 
da área deve prever o ordenamento integrado do território, identificando as áreas 
a serem preservadas e aquelas que serão utilizadas. 

Um caso emblemático de proteção da biodiversidade no México é o da 
borboleta monarca659 que vive uma época do ano nos Estados Unidos e outra 
no México. Ocorre que a reprodução da espécie estava sendo ameaçada pelo 
desmatamento ocorrido em região mexicana quando inexistia instrumento de 
incentivo a posturas ecológicas. Após o uso de PSE, a comunidade local se engajou 
na proteção da borboleta através do plantio de árvores nativas. Entrementes, 
este objetivo só foi alcançado porque a comunidade recebe um incentivo positivo 
estável que assegura um mínimo de desenvolvimento humano, ao mesmo 
tempo em que desenvolve atividades de produção sustentável que lhe dão maior 
independência.

Cumpre ressaltar que este esquema funciona bem com usuários 
específicos do serviço ecológico, razão pela qual um programa nacional poderia 
preferir subvencionar áreas prioritárias de conservação da biodiversidade em 
que os usuários são difusos. Nos fundos de parceria, igualmente ao programa 
nacional, é necessária uma segurança jurídica em relação ao marco normativo, 
segurança na existência de recursos públicos contínuos, critérios mínimos de 
seleção de projetos, garantia de pagamento sem interrupção ao provedor e 
definição de um prazo de incentivo, renovável quando a iniciativa for profícua e 
houver interesse de ambas partes.

Na realidade brasileira, este instrumento poderia dar maior capilaridade e 
escala aos PSE já existentes. A médio e longo prazo, ele permite que o mercado 
participe mais ativamente da proteção ambiental, internalizando os benefícios 
dados pelo meio ambiente no sistema produtivo, e gerando maior sensibilização 
nos setores econômicos, além da sociedade civil. 

5. POSSIBILIDADES DA REALIDADE BRASILEIRA 

O Brasil tem um grande potencial para usar o pagamento por serviço 
ecológico como uma ferramenta de gestão da biodiversidade, auxiliando 
a concretização dos comandos jurídicos de sua proteção. Outrossim, este 

658 Ver “Lineamientos para Promover Mecanismos Locales de pago por servicios ambientales 
a través de fondos concorrentes” e as Convocatórias Anuais “Convocatoria para promover 
mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes”.
659 GERENCIA DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE DE LA CONAFOR; FONDO 
MEXICANO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA; FONDO MONARCA. El Fondo 
Monarca: un instrumento innovador de pago por servicios ambientales en apoyo a la conservación 
de bosques y a la retribución a las comunidades forestales. Jalisco: Comisión Nacional Forestal, 
2013. 
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instrumento pode auxiliar na democratização dos espaços públicos de gestão, na 
medida em que requer maior envolvimento da sociedade, de organizações civis 
nacionais e internacionais e de empresas privadas. 

O desenho deste instrumento, como já destacado, deve atentar à não 
desvinculação de seu fundamento jurídico, pois caso contrário se tornaria um 
mero instrumento de mercado incapaz de contribuir ao objetivo de diminuir a 
perda da biodiversidade. Controlar se o instrumento está servindo a seu fim 
é fundamental e pode ser exercido através do monitoramento contínuo das 
atividades. Ademais, os fundos de parceira são inovadores neste sentido, uma 
vez que, de regra, a maior interação e a capacitação dos agentes provedores de 
serviços ecológicos desencadeiam uma maior valorização do ambiente.

O Ministério do Meio Ambiente660, em documento sobre pagamentos por 
serviços ambientais na Mata Atlântica, constatou a necessidade de um arranjo 
institucional bem desenhado e fortalecido, do envolvimento de atores locais nas 
diversas etapas do programa, inclusive na definição do preço pago pelo serviço, 
de um método simples de valoração dos serviços, de uma boa comunicação 
entre todos envolvidos e de clareza na escolha do serviço ambiental prestado 
pelo projeto. Destacou que as compensações podem se dar de diversas formas, 
que instituições e empresas locais são potenciais financiadores de projetos, mas 
é necessária uma boa linguagem de comunicação e a necessidade de diversificar 
fontes de recursos econômicos para assegurar a ininterrupção do projeto. 
Quanto ao monitoramento, defendeu métodos simplificados com menores 
custos e a participação social. Por fim, discorreu que áreas conservadas podem 
ser contempladas e que a integração a outras políticas é fundamental.

Tejeiro e Stanton661, após profunda análise dos pontos fortes, fragilidades 
e desafios nas experiências estaduais de pagamentos por serviços ambientais no 
Brasil, argumentam ser primordial uma maior sensibilização e abrangência do PSE, 
um cuidadoso desenho do programa, atentando às características ambientais, 
sociais e econômicas das regiões, uma continuidade da política de incentivo, um 
menor custo de transação através da simplificação de documentos e contratos 
e um efetivo recebimento do benefício pelos proprietários e posseiros. Ainda 
recordam a importância da previsão de indicadores de avaliação do programa, da 
articulação e do engajamento dos envolvidos, da priorização do pagamento às 
lideranças locais e do fornecimento de outros insumos não-monetários quando 
existe insuficiência de recursos e mercados, a necessidade de um melhor 
monitoramento, inclusive pelo uso de outros sistemas de acompanhamento, 
da criação de um marco legal federal e da integração do PSE com as demais 
políticas nacionais.

660 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Lições aprendidas na conservação e 
recuperação da Mata Atlântica: sistematização de desafios e melhores práticas dos projetos-
pilotos de Pagamentos por Serviços ambientais. Brasília: MMA, 2013.
661 TEJEIRO, Guillermo; STANTON, Marcia (aut.); LAVRATTI, Paula (org.). Sistemas Estaduais 
de Pagamento por Serviços Ambientais: diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura 
legislação. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014.
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Na visão de Nusdeo662, uma política nacional de PSE deve ter como 
instrumentos mínimos para a consecução dos seus objetivos: os pagamentos 
e seus critérios, o cadastro de programas, provedores e intermediários e os 
planos de manejo e o uso integrado. A política deveria ter ainda regras de seleção 
de provedores de serviço, tratamento diferenciado conforme o serviço e os 
provedores da transação, tipos e elementos do contrato de PSE, mecanismos de 
avaliação dos programas e políticas, uma estrutura de governança e mecanismos 
de financiamento.

As valiosas informações aludidas acima devem ser parcimoniosamente 
discutidas quando do desenho de um mecanismo efetivo de PSE no Brasil, 
buscando alternativas para enfrentar as dificuldades referidas. Algumas reflexões 
nesse sentido já foram feitas na seção 4, cabendo ainda analisar alguns pontos 
específicos que servem para elucidar possibilidades de um PSE brasileiro para a 
proteção da biodiversidade.

Há que se considerar que o pagamento por serviços ecológicos pode 
ocorrer de distintas formas e com a interação de diferentes agentes. Para além 
de uma estrutura de mercado “ganha-ganha” em que há relação direta entre 
o provedor e o usuário, pode existir PSE em outras estruturas em que o poder 
público, entidade civil ou empresa não diretamente beneficiada participam 
pagando ou prestando assistência aos provedores de serviços ecológicos. 
Assim, independentemente do arranjo escolhido, a finalidade deve ser a mesma: 
proteger a biodiversidade e os serviços gerados, tomando as devidas providências 
para que o instrumento de PSE não seja perverso patrimonializando os bens da 
natureza, posto que, muito mais que um bem com determinado valor econômico, 
é um bem difuso e de terceira geração essencial à vida.

A flexibilização em relação ao pagador é igualmente válida ao provedor. 
Com efeito, para além do proprietário da terra, o mecanismo é válido para 
provedores de serviços ecológicos que possuem apenas a posse, o domínio ou 
a ocupação legal. É que a retribuição deve ser feita a aquele que efetivamente 
toma as medidas necessárias para a conservação da biodiversidade e não ao 
detentor legal da terra quando não é ele o agente causador da mudança de 
comportamento. 

A integração e coordenação do instrumento de PSE a outras políticas 
ambientais, territoriais, sociais e econômicas, bem como as demais iniciativas 
no âmbito estadual, municipal e privado, amplia escala e sinergia para a melhor e 
mais efetiva preservação da diversidade biológica.

Não obstante existam Projetos de Lei tramitando no poder Legislativo, 
atualmente não há norma no ordenamento jurídico em que esteja previsto, 
minimamente, os conceitos de serviços ambientais e ecológicos, e de pagamento 
por estes serviços (a clareza conceitual tem grande importância na vinculação 
entre o fundamento jurídico e o instrumento econômico em si); a natureza 
jurídica do pagamento (e, em especial, a incidência ou não de tributos sobre 

662  NUSDEO, 2012, op.cit.
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o pagamento); o objetivo de preservação, valorização e prestação de serviços 
ecológicos; os critérios mínimos para que os beneficiários sejam pessoas com 
postura pro meio ambiente; e a previsão de uma fonte segura de ingressos que 
possam alavancar as iniciativas de PSE, pois, para, TEEB, o êxito da política de 
PSE está atrelado à sustentabilidade dos pagamentos no longo prazo663.

A falta de um programa nacional de PSE é um entrave ao amplo uso deste 
instrumento porque além de ser uma fonte estável e contínua de financiamento, 
é instrumento de integração das diversas iniciativas já existentes no país e de 
proteção estratégica das áreas ambientais prioritárias. A importância das áreas 
deve ser medida pelos serviços ambientais prestados e pelo seu valor intrínseco, 
sendo a biodiversidade um elemento próprio de ambas análises.

A clareza nos critérios das áreas elegíveis e nos critérios de seleção é 
condição para a efetividade do programa nacional, visando assegurar uma melhor 
conservação da biodiversidade (quanto à áreas elegíveis) e facilitar o envolvimento 
de parceiros ou provedores de serviços ecossistêmicos (quanto aos critérios de 
seleção). No entanto, um grande desafio deste programa é o seu monitoramento 
que permite avaliar a efetiva mudança de comportamento na conservação da 
biodiversidade. 

Diante desta dificuldade, este programa pode ser complementado 
por mecanismos locais, entre eles os fundos de parceria, que fortalecem o 
cumprimento dos objetivos ambientais, reduzem a dependência de recursos 
públicos federais pelo maior capacidade de agir dos provedores de serviços, 
estimulam o desenvolvimento social e econômico local (as práticas de manejo de 
produtos agrícolas garantem e diversificam a alimentação dos provedores, bem 
como incrementam a renda quando os produtos são vendidos, etc.), asseguram 
a participação nos processos e facilitam o monitoramento. No tocante aos 
mecanismos locais, a dificuldade reside nos altos custos de transação e na 
credibilidade dos agentes intermediários.

Portanto, o PSE pode ser um instrumento promovedor de novas condutas 
ambientais na gestão da biodiversidade e igualmente ser desenvolvido em maior 
escala e de forma mais estratégica a fim de, com o menor custo possível, proteger 
um número maior de áreas e diminuir a perda da biodiversidade brasileira. Para 
lograr este objetivo, é importante formular princípios e diretrizes nacionais, e 
fomentar as práticas de PSE indicadas neste trabalho de forma adequada.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS  

6.1 O Brasil tem um grande potencial para usar o PSE como uma ferramenta 
democrática de gestão da biodiversidade, a fim de auxiliar na consecução das 
metas de Aichi e da Política Nacional para a Biodiversidade.

663  TEEB, op.cit.
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6.2 Qualquer programa de PSE deve estar vinculado ao seu fundamento jurídico 
ecológico, sendo mais que um instrumento econômico, mas uma forma de 
proteção da biodiversidade e de conscientização das relações interconectadas e 
dependentes para com o meio ambiente.

6.3 O programa nacional e os fundos de parceria são modalidades complementares 
de PSE na geração de benefícios ecológicos. O programa nacional garante 
segurança financeira, define estrategicamente as áreas prioritárias e busca 
integrar as iniciativas.

6.4 Os mecanismos locais, como os fundos de parceira, estimulam a autonomia 
financeira, agregam um maior benefício social, incentivam a participação e o 
engajamento devido aos programas de capacitação e facilitam os processos de 
monitoramento.

6.5 O uso sinérgico e efetivo do instrumento depende da criação de norma no 
ordenamento jurídico que dê segurança jurídica e emane mandados de otimização 
às iniciativas, sem torná-las inflexíveis, assim como de uma fonte segura de 
ingressos, a fim de garantir a continuidade das atividades de preservação da 
biodiversidade.
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1. INTRODUÇÃO 

 A temática da proteção ambiental teve sua dimensão transfronteiriça 
ressaltada com ênfase gradativamente maior ao longo das diversas Conferências 
Internacionais realizadas para a discussão do tema no âmbito da Organização 
das Nações Unidas. No contexto dessa compreensão insere-se a criação – 
após várias tentativas664 – da Diretiva n°35, de 2004, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, para abordar a responsabilidade por dano ambiental de maneira 
uniforme nos países-membros da União Européia665, de modo a aperfeiçoar a 
proteção ambiental. 

 O tratamento conferido pela Diretiva amplia os cânones da responsabilidade 
civil tradicional, que exige a concretização do dano e o perfeito nexo de causalidade 
com a conduta do agente, para inovar – dentre tantas outras coisas – mediante 
a imposição de “Medidas de Prevenção” ao poluidor (art. 5º, 1), frente à ameaça 

664 Para conhecer melhor a trajetória de construção da atual legislação, vide: KRÄMER, 
Ludwig. The Directive 2004/35 on environmental liability: useful? In: GOMES, Carla Amado; 
ANTUNES, Tiago (Orgs.). Actas do Colóquio: a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: 
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, 2009.
665 Uniformizar o tratamento legislativo da responsabilidade ambiental é, portanto, 
reconhecer o fato de que o tema não se restringe às dimensões políticas estatais, necessitando 
de cooperação para uma eficaz solução. Sobre as dificuldades inerentes ao processo de integração 
comunitária, vide: VENTURA, Deisy. As assimetrias entre o MERCOSUL e a União Européia: os 
desafios de uma associação inter-regional. Barueri: Manole, 2003.
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de dano iminente, independentemente de provocação do Judiciário e/ou atuação 
administrativa fiscalizatória. Nota-se, portanto, que a perspectiva da gestão 
do risco ambiental ganha evidência, com base nos Princípios da Prevenção, 
Precaução e do Poluidor-Pagador – esse último, destacado expressamente pelo 
próprio diploma legislativo no artigo 1º.

 Nessa linha de raciocínio, também considerando a relevância 
internacionalmente666 reconhecida da efetivação do Princípio da Participação 
Popular nas questões ambientais, esse artigo buscará tecer alguns comentários a 
respeito do artigo 12°, 1, da Diretiva667, que trata sobre a legitimidade necessária 
para a realização do “pedido de intervenção” – o qual constitui, claramente, 
instrumento para a gestão do risco ambiental, visando evitar a efetivação do 
dano. Para tal, inicialmente trabalhar-se-á com a idéia da necessidade de uma 
gestão compartilhada do risco ambiental, tendo como referência a teoria da 
Sociedade de Risco668, ressaltando a possibilidade de déficit democrático diante 
das definições do artigo em análise. Em um segundo momento, a observação 
sobre o artigo dar-se-á comparativamente à Convenção de Aarhus, de 1998, que 
aborda o direito à informação e à participação, assim como o acesso à justiça na 
temática ambiental – ressaltando a existência de possíveis incongruências entre 
os textos normativos.

2. GESTÃO COMPARTILHADA DO RISCO AMBIENTAL X LEGITIMIDADE 
RESTRITA: DÉFICIT DEMOCRÁTICO  

 Inobstante não seja o foco deste artigo a discussão dos elementos 
configuradores da Sociedade de Risco, impossível se torna discutir a necessidade 
de uma gestão compartilhada do risco ambiental – e a oposição da legitimidade 
nos termos definidos pela Diretiva a essa noção – sem fazer breve referência 
aos seus aspectos nucleares. Assim, inicia-se por uma breve recuperação das 
características essenciais da Sociedade de Risco no que se refere a sua origem 
e conseqüências para, então, partir-se para as observações pertinentes à Diretiva 
20004/35/CE.

 A Sociedade de Risco, nos termos trabalhados por Ulrich Beck, configura-
se como o resultado contemporâneo da sociedade moderna – de seu paradigma 
científico-mecanicista669; de sua racionalidade econômico-instrumental670; de seu 
modo de produção capitalista excludente; de sua política liberal centralizadora, 

666 A Declaração do Rio, de 1992, ressalta que a melhor forma de tratar a questão ambiental 
é mediante a atuação da comunidade, definindo no Artigo 10 a amplitude do Princípio da 
Participação. 
667 PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO. Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004, 
[Online]. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:pt:P
DF. Disponibilidade: acesso em 11 nov 2010.
668 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós, 2002.
669 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 2006.
670 LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Trad. Luís 
Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:pt:PDF
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burocrática e tecnocrática671; de sua cultura ocidental, européia, branca, 
estigmatizadora672 – tendo como foco principal a emergência do risco, social e 
ambiental. Dessa forma, dentre tantos autores que trabalham a configuração 
da sociedade resultante dos cânones modernos, Beck destaca o surgimento de 
uma sociedade marcada por riscos invisíveis, de difícil percepção pelo indivíduo, 
que não têm limites espaciais, que não se restringem a certas camadas sociais e 
que são eminentemente derivados das tomadas de decisão referentes ao uso da 
tecnologia criada pelo homem – sobre a qual o mesmo já não tem mais completo 
controle das conseqüências.

 Tem-se derrubada a idéia de certeza científica – propugnada na 
modernidade – o que irá interferir na capacidade do Estado em regular as relações 
sociais disso resultantes e, portanto, oferecer segurança à população, fenômeno 
que Beck denomina por irresponsabilidade organizada673. Nesse processo de 
perda de efetiva capacidade de regulação e administração dos novos riscos, a 
legitimidade das decisões tomadas por especialistas, embasadas unicamente na 
ciência (já não certa), também sofre forte abalo, possibilitando a repolitização674 
de assuntos retirados do espaço público de discussão, frente ao caráter (agora 
reconhecidamente) difuso do tema. Esse é, essencialmente, o contexto em que 
se faz possível falar em gestão compartilhada do risco ambiental. 

671  “A confiança nos especialistas era a chave dos sistemas de segurança das sociedades 
industriais, mantendo relações de elevado grau de dependência perante um círculo limitado de 
sujeitos com a função institucional de definir o referencial da segurança para o público, mediante 
a determinação de suas condições…”. LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araujo. 
Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 16.
672  Foi com base nessa premissa, da superioridade do povo europeu (ou alemão), que foram 
perpetrados genocídios contra populações nativas de países colonizados (ou de etnias específicas, 
como os judeus). Da mesma forma, é a partir dessa perspectiva que o conhecimento não científico 
dessas mesmas populações (não dizimadas) foi percebido como inferior e inválido. Para saber 
mais: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula G.; NUNES, João Arriscado. Para 
ampliar o cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo. In: SANTOS, Boaventura 
de Sousa (Org.). Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos 
rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
673  “É o momento em que as instituições não apenas produzem, como também, legitimam 
os perigos que já nao podem controlar…”. LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araujo. 
Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 17. “A 
irresponsabilidade organizada representa justamente a forma pela qual as instituições organizam 
os mecanismos de explicação e justificação dos riscos nas sociedades contemporâneas”. Idem, 
p. 22.
674  Nesse sentido, observa-se que “... a multiplicação nos últimos anos das controvérsias 
ambientais tem evidenciado as insuficiências, quer no plano da eficiência, quer da aceitabilidade 
social, de processos de gestão do risco centralizados... ”, GONÇALVES, Maria Eduarda. 
Europeização e direitos dos cidadãos. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). A Globalização 
e as Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 2002, p. 358. Ainda, após denunciar os excessos de 
regulação que caracterizaram a modernidade, pela atuação do princípio do mercado e do princípio 
do Estado, Santos defende que uma nova teoria da emancipação passa pela politização de todos 
os espaços estruturais de interação social, fortalecendo o princípio da comunidade, mediante 
uma ampla participação da população nas decisões públicas. SANTOS, Boaventura de Sousa. 
Subjetividade, Cidadania e Emancipação. Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n° 32, 
Junho 1991. 
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Na seara ambiental, a realidade do risco iminente de uma catástrofe é 
muito mais presente e dramática do que nos outros setores, visto que as mesmas 
têm ocorrido essencialmente em razão do desconhecimento a respeito do uso 
de novas tecnologias: a ciência que levaria ao progresso eterno passa a conduzir 
à destruição. Por tal motivo, a questão ambiental e a gestão de um patrimônio 
que passa a ser visto como de interesse público675 – diante do reconhecimento 
de sua finitude e da gravidade dessa possibilidade – apresentam-se como temas 
que precisam ser tratados e decididos por todos que possam ser atingidos pelas 
conseqüências funestas da degradação ambiental, buscando abarcar os diversos 
aspectos envolvidos em razão da complexidade676 do problema – e não somente 
por um pequeno grupo de cientistas.

 Nesse sentido, fala-se em gestão compartilhada do risco ambiental677, 
numa tentativa de buscar a administração de um bem por meio da reaproximação 
do Estado e dos cidadãos, de modo que ambos se compreendam como parceiros 
nessa difícil empreitada, ultrapassando a visão liberal moderna de oposição entre 
eles, assim como a perspectiva meramente prestacional por parte do Estado aos 
indivíduos. Portanto, a ampla abertura para a participação dos indivíduos nesse 
processo de controle do risco ambiental, em busca da preservação do equilíbrio 
ambiental para as presentes e futuras gerações – em última instância, tendo em 
vista a efetivação da sustentabilidade – é elemento essencial, já que somente 
dessa maneira poderá haver um verdadeiro comprometimento de cada para com 
tal objetivo, recordando-se inclusive a relevância do tema para a construção do 
(teórico) Estado de Direito Ambiental678.

675  A concepção de propriedade que o paradigma moderno sustenta é bem traduzida nas 
seguintes palavras: “o Código Civil de 1804 iria traduzir esta inspiração sobre o terreno mais 
concreto do direito positivo, garantindo a absolutividade, a exclusividade e a perpetuidade dos 
direitos do proprietário”. OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 62. As mudanças que transcorrem da emergência da sociedade 
de risco possibilitam uma lenta transformação nessa concepção tradicional de propriedade 
privada, agregando valores como o respeito a sua função social e, mais recentemente, a sua 
função ambiental. O processo em curso deve se orientar no sentido da busca pela conscientização 
de que a propriedade, em termos de recursos naturais, deve representar um patrimônio comum 
da humanidade, sobre o qual as presentes gerações recebem das futuras o direito de usufruir 
com responsabilidade.
676  Em termos simples, a complexidade da vida como um todo é a vertente que orienta a 
proposição de um paradigma que visa identificar as interligações e, igualmente, desconexões, 
existentes entre as coisas, a fim de possibilitar uma compreensão mais integral dos fenômenos. 
Para saber mais: MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 
2001.
677  “Portanto, somente com a mudança para a responsabilização solidária e participativa dos 
Estados e dos cidadãos com os ideais de preservação ecológica é que se achará uma luz no fim 
do túnel”. LEITE & AYALA, op. cit, p. 38.
678  Inobstante as diferentes designações – Estado de Direito Ambiental, Estado do 
Ambiente, Estado Socioambiental de Direito, dentre outras – dadas pelos autores que trabalham 
a temática, em termos gerais, todos eles retratam o processo lento e gradual (por vezes, utópico) 
da construção de um Estado que incorpore fortemente o valor da sustentabilidade aos valores 
da segurança jurídica e da justiça social – já sedimentados na composição do Estado em sua 
evolução (ao menos teórica) de Estado de Direito para Estado de Bem-estar social. Além disso, 
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 Assim, para a proteção do meio ambiente, na acepção da gestão 
compartilhada, exige-se a atuação estatal negativa – no sentido de se abster 
de medidas que possam causar dano ambiental – e positiva – no sentido de 
promover políticas públicas de gestão do meio ambiente, de fiscalizar, de 
produzir leis para tais objetivos, de julgar demandas que visem à prevenção ou 
recuperação de danos. Frente ao cidadão, também, mediante a sua participação 
direta ou colegiada nas situações acima referidas – desde que a própria legislação 
possibilite. É nesse momento que a reflexão se dirige ao artigo 12º, 1, da Diretiva, 
que frente a sua importância se opta por transcrevê-lo inteiramente:

Artigo 12.o Pedido de intervenção
“1. As pessoas singulares ou colectivas:
a) Afectadas ou que possam vir a ser afectadas por danos ambientais; 
ou
b) Que tenham um interesse suficiente no processo de decisão 
ambiental relativo ao dano ou, em alternativa;
c) Que invoquem a violação de um direito, sempre que o direito 
processual administrativo de um Estado-Membro assim o exija como 
requisito prévio, 
têm o direito de apresentar à autoridade competente quaisquer 
observações relativas a situações de danos ambientais, ou de ameaça 
iminente desses danos, de que tenham conhecimento e têm o direito 
de pedir a intervenção da autoridade competente nos termos da 
presente directiva”.
Compete aos Estados-Membros determinar o que constitui «interesse 
suficiente» e «violação de um direito».
“Para tal e para efeitos da alínea b), considera-se que têm interesse 
suficiente as organizações não governamentais activas na protecção 
do ambiente e que cumpram os requisitos previstos na legislação 
nacional. Também se considera, para efeitos da alínea c), que essas 
organizações têm direitos passíveis de violação679”.

 Frente ao afirmado até o momento e, mais uma vez, ressaltando o caráter 
difuso do bem ambiental ao ser compreendido como macrobem680, impõe-se 
refletir sobre as disposições a), b) e c) que, efetivamente, definem critérios de 
legitimidade681 para a realização de um pedido de intervenção. 

em sua composição, ao princípio democrático concede-se relevância primordial, em razão dos 
elementos aqui esboçados. Para saber mais: LEITE, José Rubens Morato. Estado de Direito 
Ambiental: uma difícil tarefa. In: LEITE, José Rubens Morato (Org.). Inovações em Direito 
Ambiental. Florianópolis: Fundação José Arthur Boiteux, 2000, v. 1, p. 13-40.
679  PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO, op. cit.
680  “Qualquer que seja o conceito que se adotar, o meio ambiente engloba, sem dúvida, o 
homem e a natureza, com todos os seus elementos. Desta forma, se ocorrer uma danosidade 
ao meio ambiente, esta se estende à coletividade humana, considerando tratar-se de um bem 
difuso interdependente”. LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. São Paulo: RT, 2000, p. 74.
681  Corroborando a interpretação de que tal artigo estabelece critérios de legitimidade: DIAS, 
José Eduardo Figueiredo. Aspectos contenciosos da efectivação da responsabilidade ambiental 
– A questão da legitimidade, em especial. In: GOMES, Carla Amado; ANTUNES, Tiago (Orgs.). 
Actas do Colóquio: a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências 
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a) Um dano ambiental, quando se refere ao meio ambiente em si, não afeta 
a todos ainda que indiretamente (diante do que a disposição seria dispensável)? 
Ou, tratando-se de dano ambiental na dimensão subjetiva (obedecendo à 
nomenclatura da Diretiva), não se estaria reduzindo a proteção ambiental 
preventiva a uma perspectiva antropocêntrica extrema682? Ainda que se aceite o 
último caso, seria adequado ou justificável exigir que o requerente demonstre a 
possibilidade de sofrer prejuízo por um dano ambiental iminente, considerando a 
dificuldade de comprovar a possibilidade de sua ocorrência683?

b) Faz sentido estabelecer que o requerente ressalte a existência 
de interesse para a realização do pedido, quando a proteção ambiental é 
essencialmente interesse de todos (nesse caso, disposição desnecessária)? 
Diferentemente, tratando-se de interesse jurídico na acepção tradicional, não 
caberia ao requerente comprovar possibilidade de dano pessoal – recaindo na 
disposição anterior? Por fim, como definir o que configura a suficiência de um 
interesse – a gravidade do dano iminente, a extensão, a perda econômica – e 
como atrelar isso à posição de uma pessoa singular ou coletiva sem recair nas 
argumentações referentes a um dano pessoal?

c) Como exigir a invocação a um direito violado quando se está tratando 
com um dano que ainda não ocorreu (ao menos em caso de dano iminente)? 
A ameaça do dano iminente já configuraria, de per si, a violação do direito ao 
sossego, à vida, ao meio ambiente? Nesse caso, faria sentido falar em indenização 
(ou reparação) por um dano que não ocorreu? A intenção do dispositivo não seria 
justamente trabalhar preventivamente, evitando a ocorrendo do dano e, portanto, 
a necessidade de reparação (ou indenização, que surge mediante a violação de 
um direito)?

Nota-se, logo, que uma leitura mais atenta do artigo 12º, 1, da Diretiva 
2004/35/CE conduz a perplexidades, demonstradas pelas variáveis interpretativas 
antes estampadas, sendo algumas delas de resultado inócuo e outras de 
conclusões ilógicas. Assim, a par da possível ausência de clareza na linguagem 
e/ou de impropriedades técnicas, o que se abstrai da intenção do legislador, em 
um primeiro momento, é a opção pela restrição das possibilidades de atuação 
do cidadão na gestão preventiva do risco ambiental – o que se torna mais 
grave diante da proeminência do papel da Administração no novo sistema de 
responsabilidade, conforme destacado por autores684 – o que vai de encontro 

Jurídico-Políticas, 2009.
682  Ou seja, proteger o meio ambiente somente quando um ser humano sofre danos 
diretos, traduzindo uma visao economicocêntrica. Defende-se a adoção do antropocentrismo 
alargado, nos termos definidos em LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; ________ (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 130 – 204.
683  Tal questionamento é extremamente oportuno, visto que a questão probatória é um 
dos tormentos em uma ação judicial de reparação de danos ambientais. Quando ele ocorre, já é 
necessário usar da probabilidade; se ele não ocorreu, torna-se ainda mais difícil.
684  Nesse sentido: GOMES, Carla Amado. De que falamos quando falamos de dano 
ambiental? Direito, mentiras e crítica. In: GOMES, Carla Amado; ANTUNES, Tiago (Orgs.). Actas 
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ao preconizado pelo Estado de Direito Ambiental, reformulado para atender às 
novas demandas da sociedade de risco.

Diferentemente da opção confusa, restritiva, centralizadora e 
antidemocrática adotada, poderia o legislador europeu ter optado por uma 
simples disposição que definisse a legitimidade de qualquer cidadão europeu685 
para tal pedido de intervenção, frente ao caráter do bem alvo de tutela e do 
dever do Estado em averiguar as diversas possibilidades de efetivação de um 
dano ambiental. Ao invés de facilitar e incentivar a atuação conjunta da população 
na gestão do bem ambiental, preferiu o legislador europeu uma posição mais 
conservadora em termos políticos e jurídicos, impondo a comprovação de 
requisitos técnicos a (talvez) demandarem a atuação de um advogado – o que 
traz entraves econômicos ao cidadão.

A tônica da discussão reside, na vertente aqui defendida, no fato de 
que o Princípio da Participação Popular é corolário necessário do Princípio 
Democrático, que certamente orienta os países-membros da União Européia; 
ao falar em proteção do meio ambiente, a compreensão sobre a importância 
do seu alargamento às dimensões mais vastas possíveis é praticamente 
um consenso entre os estudiosos da área686, visto que somente diante da 
possibilidade de verdadeiro engajamento no processo de decisão a pessoa pode 
se sentir responsável pelo cuidado de determinado bem. Inadmitir o Princípio da 
Participação Popular como derivação essencial do Princípio Democrático é adotar 
uma concepção formal, essencialmente procedimental de democracia687 – quando 
o momento democrático reduzir-se-ia às eleições realizadas periodicamente.  

do Colóquio: a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-
Políticas, 2009; KRÄMER, op. cit.
685 Quanto a esse aspecto, sabe-se que há discussões trazendo a possibilidade de se pensar 
em uma cidadania planetária, frente às configurações que o problema ambiental possui (MORIN, 
Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 
UNESCO, 2001). No entanto, para esse momento, tendo em vista o objetivo do artigo, entende-
se como mais cautelosa uma proposta nos termos em que foi formulada.
686 Apontando a relevância da participação popular no que concerne à questão ambiental: 
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2005; RODRIGUES, 
Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental. São Paulo: Max Limonad, 2002; MUKAI, Toshio. 
Temas atuais de direito urbanístico e ambiental. Belo Horizonte: Forum, 2004; MACHADO, Paulo 
Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: MALHEIROS, 2007; FIORILLO, Celso 
Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005; ANTUNES, 
Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005; LEITE, José Rubens 
Morato & AYALA, Patryck de Araujo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2004.
687 Seja a democracia liberal-pluralista, de caráter descritivo e que foca na competição 
eleitoral livre, esvaziando a idéia de “governo do povo” (Joseph Schumpeter), seja na democracia 
deliberativa, que pretende que as decisões políticas sejam fruto de uma ampla discussão, 
definindo um procedimento adequado para tal (Jürgen Habermas), a democracia em sua vertente 
emancipatória perde sentido, pois de uma forma ou outra é reduzida ao procedimento – de votar, 
ou de decidir, sem importar o resultado final. MIGUEL, Luiz Felipe. Teoria Democrática Atual: 
Esboço de Mapeamento. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, São 
Paulo, 1996.
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 Certamente, não é essa a concepção adotada por aqueles que defendem 
a construção de um Estado de Direito Ambiental, que representa uma noção 
teórica em vias (ou, ao menos, tentativa) de realização, buscando responder 
com novas soluções às novas demandas impostas pelas mudanças trazidas pela 
(nova) sociedade de risco global. A democracia que aqui se defende é aquela que 
associa os tradicionais esquemas representativos – indispensáveis no contexto 
dos grandes Estados contemporâneos – com oportunidades de democracia direta 
(pessoalmente ou via colegiados com participação da comunidade mediante 
composição paritária); é o que autores como Boaventura de Sousa Santos688 
e José Joaquim Gomes Canotilho689, na sociologia e no direito, chamam de 
democracia participativa.

 Não se entenda, porém, que esse caminho é fácil e que, por configurar uma 
diferente forma para solucionar os distintos problemas que a Modernidade nos 
deixou de herança, o mesmo represente a tendência hegemônica no mundo. Pelo 
contrário. Infelizmente, esse novo caminho apresenta-se como possibilidade de 
resposta aos problemas atuais pelo fato de que a corrente hegemônica é oposta 
e caminha no sentido de potencializá-los. Ou seja, aquele processo que agrava 
a situação é o mesmo que planta a semente para o nascimento de processos 
contrários, que virão questioná-lo. Essa relação dialética é muito bem abordada 
por Boaventura de Sousa Santos690 ao compreender a globalização em sentido 
plural, como as globalizações: a globalização hegemônica691 e a globalização 
contra-hegemônica, sendo esta o desenvolvimento de iniciativas que buscam 
uma reação aos fenômenos criados por aquela.

 O importante, nesse tempo e nesse espaço, é ressaltar que o gradual 
alargamento dos espaços de discussão, com a crescente sensibilização da 
população para a questão ambiental, possui o papel pedagógico de possibilitar o 
aprendizado de viver a democracia em todas as searas da vida. Nesse sentido, 
considerando os processos desempenhados pelas distintas globalizações, é 
preciso enfatizar que a democratização da democracia, a repolitização de temas 
expurgados dos espaços públicos de decisão, é uma das principais manifestações 

688 SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Democratizar a democracia: os caminhos da 
democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
689 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1995.
690 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura 
de Sousa (Org.). A Globalização e as Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 2002.
691 A globalização hegemônica teve seus termos definidos pelo Consenso de Washington 
cujas orientações principais podem ser assim resumidas: o consenso do Estado fraco, segundo o 
qual a economia dispensa atuação contundente do Estado, que deve também ser mínimo quanto 
ao seu papel social; o consenso da democracia liberal, que é centrada na liberdade política e 
econômica, não na justiça social, de modo que com facilidade se resume a uma formalidade; e 
o consenso do primado do direito e do sistema judicial, que determina que a segurança jurídica 
necessária para a realização dos negócios advém de um Judiciário previsível e legalista. Para saber 
mais: SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa (Org.). A Globalização e as Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 2002.
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da globalização contra-hegemônica692, que busca uma diferente racionalidade 
econômica, social, cultural, estabelecendo-se a partir de trocas de poder de 
autoridade partilhada, e não mais desiguais, hierarquizadas. E trocas de poder 
de autoridade partilhada nada mais são do que o objetivo almejado pela gestão 
compartilhada do risco ambiental: dividir responsabilidades, direitos, bônus e 
ônus entre todos os beneficiários do meio ambiente, sem esquecer-se do papel 
de guardião693 que o ser humano possui frente aos demais seres vivos.

3. CONVENÇÃO DE AARHUS/1998 X DIRETIVA 2004/35/CE: 
INCONGRUÊNCIAS 

 Após ressaltar o déficit democrático da disposição normativa em sua 
análise direta em contraponto com a noção de gestão compartilhada do risco 
ambiental, procurar-se-á identificar a existência de incongruências entre o diploma 
normativo em questão e a Convenção de Aarhus. Iniciar-se-á pela descrição dos 
pontos essenciais da Convenção a fim de compreender melhor sua importância 
frente ao tema para, então, retomar o artigo 12º, 1, da Diretiva, comparativamente.

 Primeiramente, cabe destacar que a Convenção de Aarhus694, 
resumidamente assim nomeada em razão do lugar de elaboração – Aarhus, 
Dinamarca, 25 de julho de 1998 – tem como designação completa Convenção 
sobre o Acesso à Informação, a Participação do Público no Processo de Tomada de 
Decisões e o Acesso à Justiça no Domínio do Ambiente, o qual, por si só, já define 
os aspectos principais a serem abordados pelo documento. Dessa forma, após 
traçar diversos Considerandos que justificam a assinatura da Convenção e fixam 
elementos de interpretação da mesma, inclusive destacando a sua importância 
para o fortalecimento da democracia na região da Comissão Econômica para a 
Europa das Nações Unidas (CEE/NU), no artigo 1º é definido o objetivo da avença:

Artículo 1. Objetivo

A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las 
generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que 
permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará 
los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, 
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales de conformidad con las disposiciones 
de la presente Convención”.

692 Destacando que essa, em termos de meio ambiente, possui bastante impacto em 
nível global, tendo em vista os movimentos sociais ecológicos – o que o autor chama de 
cosmopolitismo: “... cruzamento de lutas progressistas locais com o objectivo de maximizar o 
seu potencial emancipatório in locu através de ligações translocais/locais”. Idem, p. 69, grifo do 
autor.
693 Nesses termos posiciona-se Ost, ao falar da responsabilidade solidária que o ser humano 
tem entre si, frente à natureza. OST, op. cit.
694 COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA. Convención sobre el acceso a la información, la 
participación Del público en la toma de decisiones y el acceso a La justicia en asuntos ambientales, 
1999, [Online]. http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43s.pdf. Disponibilidade: acesso 
em 18 jul 08.

http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43s.pdf
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 Portanto, identificando-se três objetivos diferentes, certamente 
interligados, após definir alguns termos essenciais – como o sujeito passivo695 
dos direitos e o conteúdo da expressão informação ambiental696 – a Convenção 
organiza-se em três partes, além dos demais assuntos essenciais a tais tipos de 
convenção: a) sobre o acesso à informação ambiental (artigos 4º e 5º); b) sobre a 
participação do público (artigos 6º, 7º e 8º); c) sobre o acesso à justiça (artigo 9º).

 Como observado, certamente a presente Convenção possui objeto de 
regulação distinto da Diretiva em análise. Ainda no que se refere à participação do 
público – o que se assemelha mais com a hipótese do “pedido de intervenção” 
– o âmbito de aplicação não é o mesmo, visto que se refere: 1. Às hipóteses de 
instalação de empreendimentos específicos697 (constantes do Anexo I), quando 
de fato há uma população identificada como possível afetada pelo próprio 
projeto; 2. Na elaboração de planos, programas e ações referentes à questão 
ambiental, em que há um maior planejamento do momento de participação, 
inexiste urgência no atendimento e a descentralização698 é essencial ao bom 
funcionamento do sistema; 3. durante a elaboração de regulamentos e outros 
instrumentos normativos de aplicação direta, o que deverá ser feito de forma 
aberta a todos os interessados – mas que também não apresenta urgência na 
oitiva. 

 Então, afinal, frente a tantas diferenças, qual a finalidade de cotejar a 
Diretiva 2004/35/CE com a Convenção de Aarhus/1998? A razão de tal comparação 
é bastante simples: a Convenção de Aarhus/1998 é um diploma de vanguarda 
no que se refere à necessidade de transparência699, de democracia participativa 
(aliada à representativa) e de garantir o respeito ao legítimo direito à informação, 
inclusive por meio de ação judicial, corrigindo-se arbitrariedades realizadas pela 
Administração. Nesse sentido, ela pode ser tomada como paradigma pelas 

695 Trata-se do governo em qualquer esfera de atribuição (nacional, regional ou outro), 
estendendo-se também às pessoas singulares ou coletivas que desempenhem função da 
administração pública relacionada ao meio ambiente e àquelas que apenas prestem serviço de 
caráter público, desde que relacionados ao meio ambiente.
696 A Convenção adota corretamente um conceito amplo de meio ambiente, visto que 
compreende não somente os elementos físicos do mesmo, mas também as interações entre 
tais elementos e as condições de vida do homem, do que resulta uma definição complexa e 
transdisciplinar.
697 Semelhante às audiências públicas em procedimento de licenciamento ambiental no 
Brasil.
698 A participação direta é viável em nível local; além disso, somente através de órgãos 
colegiados com representação popular paritária. Tanto é assim que, no Brasil, o Sistema único de 
Saúde, com a finalidade de ser organizado com base nas especificidades de cada região/localidade 
do Brasil, tem como diretriz a descentralização de suas políticas, que devem ser construídas em 
conjunto com a população a partir dos Conselhos de Saúde; para o meio ambiente, a perspectiva 
deve ser a mesma.
699 É através da informação ambiental que a população se vê adequadamente munida de 
conhecimentos para atuar visando verificar o cumprimento dos princípios constitucionais que 
regem a atividade da Administração Pública: princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, 
princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência, entre tantos outros.
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normas elaboradas posteriormente700, visto que foi concebida com o intuito de 
impulsionar a democracia na temática ambiental – assim como a sensibilização 
do público para a causa701.

 Por tais motivos, considerando-se o complexo de noções e princípios 
(implícitos) constantes no diploma, as disposições da Convenção a serem 
destacadas são escolhidas por refletirem, ainda que com referência a questões 
específicas, a finalidade da norma como um todo. Seguindo sua teleologia, em 
conjunto, traduzem o sentido de abertura ao público para participar da gestão 
do meio ambiente. Enfim, a partir dessa rede de disposições autônomas e 
interdependentes, procurar-se-á formar o conteúdo central da Convenção a ser, 
por fim, cotejado com o artigo 12º, 1, da Diretiva.

 Nessa esteira, imperioso iniciar pelos Considerandos da Convenção 
que, como já dito, traçam a principiologia a orientar a interpretação e aplicação 
da norma. Dentre tantas frases relevantes, as quais destacam a importância 
dos três temas alvo de regulação, há os dois parágrafos seguintes, que são 
indispensáveis por focarem na necessidade de fomentar a educação ambiental, 
pressuposto para uma participação popular de qualidade, e por reconhecerem 
que é preciso realizar a divulgação dos procedimentos de tomada de decisão em 
que os cidadãos podem emitir sua opinião, assim como seu funcionamento.

Deseosas de promover la educación ecológica a fin de hacer comprender 
mejor lo que son el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y de 
alentar al público en general a estar atento a las decisiones que inciden 
en el médio ambiente y en el desarrollo sostenible, y a participar en 
esas decisiones,

Reconociendo también que el público debe tener conocimiento de los 
procedimientos de participación en la toma de decisiones en asuntos 
ambientales, tener libre acceso a los mismos y saber cómo utilizarlos”,

 A seguir, no artigo 3º, que define as disposições gerais, nota-se a clara 
intenção de salientar o dispêndio de tempo e recursos humanos no atendimento 
dos cidadãos, quando do exercício de qualquer um dos três direitos estabelecidos 
na Convenção, de modo a fortalecer o dever de prestar esse serviço/dever público 
à população. Ainda, por mais que a proibição de discriminação seja um direito 
reconhecido702, a Convenção não olvida de particularizar tal questão no que se 

700  A Convenção de Aarhus serviu de inspiração e exemplo para a elaboração da lei sobre 
informação ambiental do Brasil. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio 
ambiente. São Paulo: Malheiros, 2006.
701 “Reconociendo que, en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la información y 
una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores decisiones 
y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas 
ambientales, le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades 
públicas a tenerlas debidamente en cuenta”. COMISIÓN, op. cit.
702  Assim afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948: Artigo II. 
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, 
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou 
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 
Inobstante isso, acertou a Convenção em ressaltar esse aspecto – especialmente considerando 
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refere a tais direitos – demonstrando que não há argumento dessa índole que 
justifique a interdição do acesso à informação, participação e justiça.

“Artículo 3, 2. Cada Parte procurará que los funcionarios y las autoridades 
ayuden al público y le den consejos para permitirle tener acceso a La 
información, participar más fácilmente en la toma de decisiones y 
recurrir a la justicia en asuntos ambientales.

Artículoo 3, 9. Dentro de los límites del ámbito de aplicación de las 
disposiciones pertinentes de la presente Convención, el público 
tendrá acceso a La información, tendrá la posibilidad de participar en la 
toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales sin 
discriminación fundada en La nacionalidad, la ciudadanía o el domicilio, 
y en el caso de una persona moral, sin discriminación por el lugar en 
que tenga su sede oficial o um centro verdadero de atividades”.

 Seguindo nos dispositivos, com grande destaque pela semelhança que 
possui com o artigo 12º, 1, da Diretiva, servindo mais aproximadamente como 
paradigma, pelo fato de ambos definirem a legitimidade para o exercício de um 
direito frente à administração, há o artigo 4º, 1, nos seguintes termos:

“Artículo. 4. 1. Cada Parte procurará que, a reserva de lo expuesto en 
los párrafos siguientes del presente artículo, las autoridades públicas 
pongan a disposición del público, en el marco de su legislación 
nacional, las informaciones sobre el medio ambiente que les soliciten, 
en particular, si se hace tal petición y a reserva de lo dispuesto en el 
apartado b) infra, copias de los documentos en que las informaciones 
se encuentren efectivamente consignadas, independientemente de 
que estos documentos incluyan o no  otras informaciones: a) Sin que el 
público tenga que invocar un interés particular”. (grifo nosso)

 Conforme é possível observar claramente, a Convenção que trata sobre 
acesso à informação, participação e justiça optou por estabelecer uma ampla 
legitimidade, definindo expressamente a dispensabilidade de demonstração (nem 
mesmo a simples declaração) da existência de algum interesse; a informação é 
pública, refere-se a um tema que respeita a todos: presume-se que o cidadão 
possui interesse legítimo. Poder-se-ia objetar que, no entanto, há exceções a esse 
direito, conforme lista o mesmo artigo 4º, 4703. De fato, nenhum direito é absoluto 
– e a respeito disso a discussão seria longa demais para ser travada aqui704 – e 

os intensos fluxos migratórios existentes na Europa e as manifestações xenofóbicas observadas 
freqüentemente.
703  São oito hipóteses que permitem negar a divulgação da informação, quando ela tenha 
efeitos negativos para, dentre outras: “a) El secreto de las deliberaciones de las autoridades 
públicas, cuando este secreto esté previsto por el derecho interno; (...) c) La buena marcha de la 
justicia, posibilidad de que toda persona pueda ser juzgada equitativamente o la capacidad de una 
autoridad pública para efectuar una investigación de orden penal o disciplinario; (...) h) El medio 
ambiente a que se refieren las informaciones, como los sitios de reproducción de especies raras”. 
COMISIÓN, op. cit.
704  Com o fortalecimento dos direitos humanos em nível internacional e sua conseqüente 
incorporação nas Constituições Nacionais, surgiu o dilema da efetivação dos mesmos, e por fim 
dos conflitos entre eles (ponderação entre direitos fundamentais). Sobre o tema, destacam-se 
as obras de Robert Alexy; dentre outras: ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Porto 
Alegre: Livraria Do Advogado, 2008.
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é por tal motivo que há situações em que um cede em relação ao outro. Porém, 
tais conflitos entre direitos – e a prevalência de um deles no caso concreto – 
diferem substancialmente da hipótese de restrição a priori, legislativa, em nível 
abstrato, por meio de exigências inexplicáveis para a definição da legitimidade 
para o exercício de um direito. Inclusive porque, no caso de a informação ser 
negada administrativamente com base no elenco do artigo 4º, 4, da Convenção, o 
mesmo diploma705 reserva a garantia de recurso a tribunal judicial para a correção 
de possível arbitrariedade, se de fato essa ocorreu.

 Corroborando o raciocínio de que as restrições ao exercício desse direito 
devem se realizar no limite do extremamente necessário, o artigo 4º, 6706, garante, 
por fim, que quando somente parte de um documento não pode ser revelado, 
que seja disponibilizado o restante ao requerente, de modo a permitir sempre 
a maior publicidade e transparência possível das informações. Assim como, 
também, o artigo 5º, 2, que retrata expressamente essa ordem, nos seguintes 
termos: “2. Cada Parte procurará que, en el marco de la legislación nacional, 
las autoridades públicas pongan las informaciones sobre el medio ambiente a 
disposición del público de manera transparente y que esas informaciones sean 
realmente accesibles...”707.

 Por fim708, no que se refere à participação do público nos processos de 
tomada de decisão (agora considerados sem a distinção que a Convenção realiza), 
destacam-se por serem aplicáveis, ainda que indiretamente, a todos os casos de 
participação previstos, as seguintes disposições:

“Artículo 6. 3. Para las diferentes fases del procedimiento de participación 
del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo suficiente 
para informar al público de conformidad con el párrafo 2 supra y para 
que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo 
largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.

Artículo 6. 7. 7. El procedimiento de participación del público prevé La 
posibilidad de que el público someta por escrito o, si conviene, en una 
audiencia o uma investigación pública en la que intervenga el autor de la 
solicitud, todas las observaciones, informaciones, análisis u opiniones 
que considere pertinentes respecto de la actividad propuesta”.

 Da leitura atenta dos dispositivos, pode-se notar uma forte preocupação  

705  Art. 9º. 1. Cada Parte velará, en el marco de su legislación nacional, por que toda persona 
que estime que la solicitud de informaciones que ha presentado en aplicación del artículo 4 
ha sido ignorada, rechazada abusivamente, em todo o en parte, o insuficientemente tenida en 
cuenta o que no ha sido tratada conforme a las disposiciones del presente artículo, tenga La 
posibilidad de presentar un recurso ante un órgano judicial o ante outro órgano independiente e 
imparcial establecido por la ley.
706  Artigo 4º, 6. Cada Parte procurará que, si la información exenta de divulgación según el 
apartado c) del párrafo 3 y del párrafo 4 del presente artículo puede disociarse sin menoscabar 
la confidencialidad, que las actividades públicas faciliten el resto de la información ambiental 
solicitada.
707  COMISIÓN, op. cit.
708  Note-se que já foi feita a referência necessária sobre o direito de acesso à justiça, na 
nota de rodapé número 24.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Profissionais / Independet Papers

421

com a concessão ao público do tempo necessário, com as devidas informações, 
para conhecer a realidade ou o tema que será alvo de discussão, a fim de que 
a participação seja realmente efetiva, e não se reduza ao cumprimento de um 
simples passo burocrático para a final tomada de decisão (unilateral) pelo Estado. 
Além disso, também, abre-se espaço para manifestações de diversas espécies 
pela comunidade – inclusive pareceres, análises, outras informações – conferindo 
à mesma verdadeiro papel de sujeito709 da tomada de decisão, que ajudará a 
construir o procedimento para decisão final, que segundo consta expressamente 
da Convenção710, deverá levar em conta a opinião da população.

 Enfim, retornando a observação para o artigo 12º, 1, da Diretiva 2004/35/CE 
e tendo como paradigma a Convenção de Aarhus, considerando os dispositivos 
destacados como tradutores, em conjunto, da teleologia da mesma, nota-se a 
existência de incongruências entre as mesmas, frente às exigências definidas 
naquele dispositivo normativo. A interpretação realizada sobre o referido artigo 
conduz à compreensão da escolha por um caminho menos democrático, menos 
aberto à discussão – que segue em sentido oposto ao da Convenção de Aarhus 
que é indubitavelmente avançada em termos de busca pela consolidação da 
democracia.

 Nesse sentido, por mais um argumento, ressalta-se a pertinência da 
crítica que aqui se tece aos requisitos definidos pelo artigo 12º, 1, da Diretiva, 
para o exercício do pedido de intervenção. Por que motivo definir pressupostos 
como esses? Quem noticia à Polícia a ocorrência de um delito ou, de forma mais 
semelhante ao caso, a suspeita da realização de um delito, precisa comprovar 
que possui interesse no caso? Além disso, ainda que seja a possível vítima a 
noticiar, o bem mais relevante a ser lesado é a paz social e a ordem estatal, de 
modo que o interessado (por direito e dever) em realizar a persecução penal, 
com raras exceções, é sempre o Estado – e, portanto, o fato daquele que noticia 
ser afetado, ter interesse ou direito violado não possui relevância711. Assim, se 
nesse caso, em que o direito-dever de buscar a punição necessária e suficiente é 
do Estado não há qualquer formulação de requisitos de legitimidade, que razões 
seriam capazes de justificar o estabelecimento dos mesmos quando se refere a 
um bem que é comum, sobre o qual todos têm o direito de usufruir e o dever de 

709 O homem é um ser ontologicamente compromissado, esta é a maneira humana de existir. 
Por certo, os condicionamentos que o mundo construído pelo respectivo agir humano impõem ao 
seu atuar dificulta que o mesmo se assuma como sujeito histórico. É nesse contexto que Paulo 
Freire desenvolve sua concepção de educação, visando possibilitar a todos os seres humanos 
que se percebam como sujeitos da mudança, através da compreensão crítica da realidade: esta 
é a pedagogia da autonomia. Reconhece-se, portanto, a relevância da educação (ambiental) 
nesse processo. Para saber mais: FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra, 
2007; FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1999; LOUREIRO, Carlos 
Frederico Brito. Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental. São Paulo: Cortez, 2006.
710 Artigo 6o. 8. Cada Parte velará por que, en el momento de adoptar la decisión, los 
resultados del procedimiento de participación del público sean tenidos debidamente en cuenta.
711 A veracidade da notícia, a existência de indícios de materialidade, a necessidade de 
investigação é um segundo momento que cabe à Administração decidir; tais aspectos não podem 
ser levantados como motivos para a castração do direito de falar que a comunidade possui.
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preservar para as presentes e futuras gerações? Diante do abordado, parece que 
nenhum argumento é capaz de justificar tal posição legislativa.

4. CONCLUSÕES 

4.1 Ao analisar o artigo 12º, 1, da Diretiva 2004/35/CE, o trabalho verificou 
certo apego às noções tradicionais de legitimidade (processual), que requerem 
a verificação do cumprimento de requisitos formais – não afetos à diferente 
configuração da proteção contra o dano ambiental, já que foram concebidos para 
a proteção de direitos individuais (1ª dimensão de direitos). 

4.2 Destacou-se a adoção pelo legislador europeu de uma perspectiva mais 
centralizadora, de lenta abertura à participação popular, que não traduz 
suficientemente o matiz democrático exigido para a condução da questão na 
atual sociedade de risco. 

4.3 Por fim, ressaltou-se o caráter democrático que a Convenção de Aarhus, 
que aborda o acesso à informação, a participação e o acesso à justiça, carrega, 
destacando o fato de que a disposição normativa em comento vai de encontro às 
perspectivas de abertura da discussão de tal norma paradigma. 

4.4 Assim, concluiu-se, até o momento, pela inadequação do Artigo 12º, 1, da 
Diretiva 2004/35/CE frente às demandas geradas pela sociedade atual e, inclusive, 
pelo fato do mesmo contrapor-se aos objetivos definidos para a concretização do 
Estado de Direito Ambiental. 
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INTRODUÇÃO

A crescente conscientização da sociedade tem provocado sentimentos 
pela necessidade de mudanças quanto a destinação adequada dos resíduos 
gerados pelos elevados padrões de consumo à que estamos expostos, inclusive 
os da construção civil, segmento econômico que cresce vertiginosamente todos 
os anos no cenário brasileiro. 

Em função desse cenário e a fim de reverter o quadro de costumes culturais 
de destinação inadequada e inaceitável dos resíduos, invariavelmente lançados a 
céu aberto, em lixões, foi necessário o estabelecimento de parâmetros rigorosos. 

Assim, em 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 
instituiu a Resolução nº 307, que define, classifica e estabelece os possíveis 
destinos finais dos resíduos da construção e demolição, além de atribuir 
responsabilidades ao poder público municipal e também aos geradores de 
resíduos, quanto a sua destinação. 

Mais recentemente foi instituída a Lei Federal nº 12.305 de 2010, que 
estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dispôs sobre princípios, 
objetivos, instrumentos, responsabilidades (dos geradores e do poder público), 
gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, bem como sore os 
instrumentos econômicos aplicáveis.

O presente artigo tem o objetivo de demonstrar a importância de referida 
norma na adequada destinação dos resíduos sólidos da construção civil, tema 
inda pouco estudado e desconhecido pelos operadores do direito, com vistas a 
socializar e difundir informações, especialmente quanto a data limite e as formas 
para elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, quais 
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admitem inclusive o consórcio entre vários municípios, nos termos da Resolução 
CONAMA nº 307 de 2002, alterada pela Resolução Conama nº 448 de 2012. 

Vale frisar que após essa atualização, a Resolução Conama tornou-se 
importante ferramenta para o enfrentamento de um dos principais problemas 
ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 
resíduos sólidos da construção civil, prevendo a prática de hábitos de consumo 
sustentável, com responsabilidades para os Municípios, sendo assim, um grande 
desafio a formulação e implementação dos Planos Municipais de Gerenciamento 
dos Resíduos Sólidos da Construção Civil. 

1. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307 DE 2002: PARAMETRO GERAL 

A Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 6º, definiu a estrutura 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA712. Dentro do contexto de 
proteção e gestão ambiental introduzido no Brasil é fundamental o papel do 
CONAMA713, como órgão consultivo, deliberativo e também recursal. 

Como órgão versátil e técnico, em 2002 o CONAMA estudou e deliberou 
sobre parâmetros mínimos (conceito, diretrizes, princípios e classificação) para a 

712  Lei nº 6.938/81.  Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, 
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:
I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República 
na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os 
recursos ambientais;  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com 
a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua 
competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade 
de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as 
diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 
1990)
IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
- IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, 
com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas 
para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências; (Redação dada pela Lei nº 
12.856, de 2013)
 V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de 
programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação 
ambiental; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização 
dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.
713  6.938/81 ART. 6º, inciso II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, 
diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, 
no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8028.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8028.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8028.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8028.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12856.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12856.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804.htm#art1iii
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correta disposição final de resíduos da construção civil e volumosos.

A Resolução CONAMA nº 307 define, classifica e estabelece os possíveis 
destinos finais dos resíduos da construção e demolição, além de atribuir 
responsabilidades para o poder público municipal e, também, para os geradores 
de resíduos no que se refere à sua destinação, ou seja, dispõe sobre diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, 
disciplinando as ações necessárias para minimizar os impactos ambientais. Ou 
seja, passa a regular sobre tudo aquilo que pode causar degradação ambiental714 
ou poluição715, nos termos da Lei Federal nº 6.938 de 1.981.

Referida Resolução estabeleceu como princípios norteadores a não-
geração de resíduos e a proibição de disposição final em locais inadequados, 
como aterros sanitários, bota-foras, lotes vagos, corpos-d’água, encostas e áreas 
protegidas por lei, a exemplo das áreas verdes urbanas.

 Também instituiu o conceito geral e legal de Resíduos da Construção Civil 
como: 

“(...) provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação 
de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 
tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de 
obras, caliça ou metralha, (art. 2º, inciso I da R. Conama 307/02).”

Outro aspecto importante foi a classificação dos resíduos da construção 
civil em quatro diferentes categorias, a saber: Classe A, B, C e D. Vejamos: 

“Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 
tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação 
e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de 
terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 
etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 
Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 
como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 
(redação dada pela Resolução n° 431/11); 
Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

714  6938/81. Art. 2º, inciso II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente; 
715  6938/81. Art. 2º, inciso   III - 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; 
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tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a 
sua  ciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 
Classe D são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 
tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados 
ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos 
de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como 
telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros 
produtos nocivos à saúde. (redação dada Pela Resolução 348/2004)”

Flávia Piva Almeida Leite716 destaca a importância e o avanço que a 
Resolução CONAMA nº 307 representa no atual sistema normativo, tendo em 
vista a finalidade de diminuir a poluição provocada pelos descartes irregulares e 
clandestinos nas cidades brasileiras:  

“Esta Resolução constitui um avanço, pois disciplina as ações 
necessárias para minimizar os impactos ambientais, proibindo, 
inclusive, a disposição dos RCD em aterros de resíduos domiciliares 
(situação ainda muito comum) e em áreas de bota fora. Define, também, 
a responsabilidade das prefeituras em apoiar o pequeno gerador e, 
como responsabilidade do grande gerador, o controle e manejo dos 
resíduos, tendo como principal objetivo a sua não geração. Por outro 
lado, a classificação em tipos diferenciados ajudará o controle e manejo 
adequado dos resíduos, bem como o melhor reaproveitamento, quando 
sua geração não puder ser evitada. Cabe, enfim, aos municípios, 
imprimir em suas legislações o estímulo a não geração de resíduos 
como um fator primordial para a solução da questão, evitando o 
desperdício de recursos naturais, muitas vezes, não renováveis.”

Não há dúvidas que o grande avanço está na responsabilidade das 
prefeituras municipais estabelecerem, em seus territórios, legislação séria, forte 
e consistente, calcada no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
da Construção Civil, que deve incluir tanto o grande como o pequeno gerado na 
cadeia econômica717. 

A Caixa Econômica Federal718 elaborou o Manual de Orientação sobre o 
procedimento para solicitação de financiamentos para “Manejo de resíduos da 
Construção Civil”, em parceria com o Ministério das Cidades, com o intuito de 
financiar ações relacionadas à Modalidade de Resíduos da Construção Civil, que 
está sujeito, portanto, ao atendimento prévio dos seguintes requisitos técnicos 
e legais: 

“Que o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil exigido pelo CONAMA em sua Resolução nº 307, de 05 de julho 
de 2002, esteja instituído e implantado ou em fase de implementação 

716 LEITE, Flávia Piva Almeida. O dever dos municípios na gestão dos resíduos da construção 
civil. Âmbito Jurídico. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_
artigos_leitura&artigo_id=11360. Acesso em: 15.09.13. 
717 No ano de 2013 a temática das Conferências Municipais, Estaduais e Nacional é a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, principalmente para os catadores e recicladores.   
718 Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil. PINTO, Tarcisio de Paula; GONZALES, 
Juan Luís Rodrigo (coord.). Brasília: Caixa, 2005. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11360
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11360
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no município, para que seja assegurada a compatibilização entre a 
política para esses resíduos e as diretrizes do CONAMA apresentadas 
no primeiro volume deste manual;
Que o uso preferencial de agregados reciclados em obras e serviços 
públicos esteja regulamentado pelo poder executivo municipal, 
promovendo ambiente favorável à viabilidade e sustentabilidade 
econômica e financeira do empreendimento; 
Que os projetos e as operações previstas estejam em conformidade 
com as normas técnicas brasileiras;
Que os projetos e operações previstas estejam em conformidade com 
as diretrizes de licenciamento ambiental das instalações e atividades”

Mais recentemente, a Resolução CONAMA nº 307 foi alterada pela 
Resolução nº 448 de 2012, que modificou os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 
e revogou os artigos 7º, 12 e 13, com o intuito de dirimir os conflitos de ordem 
prática. A Resolução Conama 307 de 2002, já havia sofrido ao longo de anos 
várias outra alterações por meio das Resoluções nº 348/04 e 431/2011. 

A ideia central de toda a Resolução é a implementação da gestão dos 
resíduos da construção civil, que dar-se-á com a preparação dos Planos de 
Resíduos da Construção Civil719, a serem elaborados pelos Municípios. 

Eis o grande desafio, pois já se passaram mais de 1 década de sua exigência 
e inúmeros municípios brasileiros ainda não formularam ou executaram essa 
importante política pública, de forte matiz ambiental e social, que tem a árdua 
tarefa de obrigar os grandes e pequenos geradores a destinarem corretamente 
os resíduos que podem ser reutilizados e reciclados no originário da cadeia 
econômica da Construção Civil. 

2. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: NOVO MARCO 
REGULATÓRIO

Em 2010, com o intuito de regular as atividades que provocam a degradação 
ambiental, especificamente as formas de deterioração do solo, da água e da 
paisagem urbana, foi editada a Lei federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010.  

Conhecida nacionalmente como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela 
dispõe sobre princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 
relativas à gestão integrada e as responsabilidades dos geradores e do poder 
público no gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, e os 
instrumentos econômicos aplicáveis.

Mencionada legislação federal também trouxe o conceito legal mais amplo 
de resíduos sólidos, junto ao inciso XVI de seu artigo 3º. Vejamos: 

“material, substância, objeto ou bem descartado resultante 

719  Art. 5º É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção civil 
o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios 
e pelo Distrito Federal, em consonância com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. (nova redação dada pela Resolução 448/12).



428 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Profissionais / Independet Papers

de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 
final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 
a proceder, nos estados sólidos ou semissólido, bem 
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 
isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em 
face da melhor tecnologia disponível”.

Os resíduos sólidos, para os efeitos desta Lei, são classificados no artigo 
13, segundo os critérios da origem720, salientando os resíduos da construção civil 
na alínea “h”: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de 
terrenos para obras civis.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, também instituiu diretrizes a partir 
de seu artigo 14, que pedimos vênia para transcrever:

“Art. 14. São planos de resíduos sólidos: I- o Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos; II- os planos estaduais de resíduos 
sólidos; III – os planos microrregionais de resíduos sólidos 
e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas 
ou aglomerações urbanas; IV- os planos intermunicipais 
de resíduos sólidos; V – os planos municipais de 
gestão integrada de resíduos sólidos; VI – os planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos.”
 

Calha destacar que a política nacional estabeleceu diretrizes a serem 
incorporadas nas políticas municipais, no momento de elaboração dos planos 
municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, como também nos planos 
de gerenciamento de resíduos sólidos, sendo que o “planejamento municipal 
é fundamental par ao conhecimento da situação atual do manejo do resíduos 

720  Quanto à origem os resíduos podem ser: a) domiciliares: os originários de atividades 
domésticas em residências urbanas; b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, 
limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; c) resíduos sólidos 
urbanos: os englobados nas alíneas ‘a’ e ‘b’; d) resíduos de estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas 
‘b’,’e’,’g’, ‘h’ e ‘j’; e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea ‘c’; f) resíduos industriais: os gerados nos processos 
produtivos e instalações industriais; g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços 
de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama e do SNVS; h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis; i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; j) 
resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; k) resíduos de mineração: os gerados na 
atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 
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sólidos, para o provimento de estratégias, metas e ações visando ao cumprimento 
das obrigações trazidas pela Lei”721.  

3. O PAPEL DO MUNICÍPIO 

O resíduo da construção civil e volumosos de todas as classes (A, B, C, 
D), muitas vezes denominado entulho, tornou-se um problema grave para os 
Municípios brasileiros, pois sua elevada geração, decorrente do significativo 
crescimento do setor, associada à indiferença com que o problema vem sendo 
tratado pelos responsáveis pela gestão municipal dos resíduos sólidos resultam 
em grandes desafios ao cumprimento das exigência das Resoluções CONAMA, 
bem como da Lei Federal nº 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

 O primeiro grande gargalo passa pela adequação da legislação municipal 
em atendimento as novas diretrizes gerais, estabelecidas na Lei Federal de 2010.

O segundo desafio refere-se à elaboração dos Planos Municipais com 
pessoal qualificado, capaz de elaborar desenvolver e implementar modelos 
voltados para a realidade ou interesse local dos diversos Municípios. 

Por fim, o interesse do Executivo Municipal em formular e executar a 
Política Municipal de Resíduos Sólidos, introduzindo elementos normativos da 
Resolução Conama 307, modificada pela Resolução Conama 448 de 2012, que 
exige a elaboração de Planos Municipais de Gestão de Resíduos da Construção 
Civil no prazo de 12 meses, a partir da data da publicação da Resolução, e a 
implementação em até seis meses. 

O texto da Resolução Conama 448 foi publicado no dia 17 de julho de 2012, 
portanto já se passaram mais de 1 ano para que os Municípios elaborassem seus 
planos municipais722.  

O aspecto positivo foi à possibilidade dos municípios elaborarem os Planos 
Municipais de Gestão de Resíduos da Construção Civil em conjunto, formando 
consórcios, como se vê do parágrafo único do artigo 11 da Resolução 307, alterada 
pela Resolução nº 448: 

“Art. 11. Fica estabelecido o prazo máximo de doze meses, a partir 
da publicação desta Resolução, para que os municípios e o Distrito 
Federal elaborem seus Planos Municipais de Gestão de Resíduos de 
Construção Civil, que deverão ser implementados em até seis meses 
após a sua publicação. (nova redação dada pela Resolução 448/12)

721  OLIVEIRA, Thaís Brito; GALVÃO JUNIOR, Alceu de Castro. Planos Municipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos. In: Resíduos sólidos no Brasil. TONETO JUNIOR, Rudinei; SAIANI, 
Carlos Cesar Santejo; DOURADO; Juscelino (org.). Barueri, SP: Minha Editora, 2014.  
722  Art. 11. Fica estabelecido o prazo máximo de doze meses, a partir da publicação desta 
Resolução, para que os municípios e o Distrito Federal elaborem seus Planos Municipais de 
Gestão de Resíduos de Construção Civil, que deverão ser implementados em até seis meses 
após a sua publicação. (nova redação dada pela Resolução 448/12)
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Parágrafo único. Os Planos Municipais de Gestão de Resíduos de 
Construção Civil poderão ser elaborados de forma conjunta com outros 
municípios, em consonância com o art. 14 da Lei nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010. (nova redação dada pela Resolução 448/12)”

Essa previsão legal possibilita ao Município, sobretudo o de pequeno porte, 
que não tem estrutura financeira e corpo técnico qualificado, atuar e elaborar o 
Plano de gestão de forma conjunta com outros municípios, de acordo com o 
artigo 14 da Lei Federal nº 12.305 de 2010. 

O artigo 14723 especifica vários planos, onde destacamos o plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos.  

Por sua vez, o artigo 20 descreve quais são os sujeitos obrigados a 
elaborar os planos de gerenciamento de resíduos sólidos: os geradores de 
resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13724 e 
os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. 

Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços podem ser 
os que gerem resíduos perigosos; gerem resíduos que, mesmo caracterizados 
como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam 
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; as empresas 
de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama;  os responsáveis pelos terminais e outras instalações 
referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou 
de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as 
empresas de transporte; e os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se 
exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

O Plano Municipal deve ser elaborado com conteúdo mínimo, disposto no 
artigo 19: 

“Art. 19.  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 
tem o seguinte conteúdo mínimo: 
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 
território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos 
e as formas de destinação e disposição final adotadas; 
II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do 
art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções 
consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, 

723  Art. 14.  São planos de resíduos sólidos: 
I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 
II - os planos estaduais de resíduos sólidos; 
III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões 
metropolitanas ou aglomerações urbanas; 
IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos; 
V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; 
VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 
724  O art. 13 já foi mencionado acima. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art182�1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art182�1
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nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais 
estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano 
de gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de 
logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta 
Lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e do SNVS; 
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem 
adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007; 
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento 
de resíduos sólidos de que trata o art. 20, observadas as normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições 
pertinentes da legislação federal e estadual; 
VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 
operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público; 
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua 
implementação e operacionalização; 
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em 
especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores 
de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda, se houver; 
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e 
renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos; 
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma 
de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre 
outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados 
para disposição final ambientalmente adequada; 
XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público 
local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no 
art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos; 
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no 
âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas 
de logística reversa previstos no art. 33; 
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo 
programa de monitoramento; 
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos 
resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas 
saneadoras; 
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período 
de vigência do plano plurianual municipal.”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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Mais uma vez nos valemos da lição de Flávia Piva725, que firma que o 
“Município tem interesse local na coleta, transporte, tratamento e destinação 
final dos resíduos sólidos. Seu interesse predomina sobre os da União e dos 
Estados na matéria”.

É inquestionável o interesse local do Município na elaboração dos Planos 
Municípios de resíduos sólidos, bem como os da construção civil. 

Isso efetiva uma proteção maior para a comunidade e o ambiente local, 
como se vê dos ensinamentos de Celso Antônio Pacheco Fiorillo:

“Isso  possibilita mais efetiva tutela da sadia qualidade de vida, porquanto 
é no Município que nascemos, trabalhamos, nos relacionamos, ou 
seja, é nele que efetivamente vivemos. Na verdade, é o Município 
que passa a reunir efetivas condições de atender de modo imediato 
ás necessidades locais, em especial em um país como o Brasil, de 
proporções continentes e cultura diversificada”726.    

De todos os entes da federação, o Município é o que tem autonomia e 
interesse local em toda a cadeia, como frisado alhures. Antes existia um cuidado 
quase que exclusivo com os resíduos domiciliares. 

Além do mais, o discurso da falta de recursos ou estrutura para elaboração 
e execução dos Planos deve ser abolido pelos Municípios, pois a alternativa são 
os consórcios intermunicipais, como preconizado na Resolução Conama nº 307 e 
suas alterações, como também em atendimento as diretrizes da Política Nacional 
do Meio Ambiente.

Esse é o entendimento dos autores Thaís Brito e Alceu de Castro Galvão, 
como se vê da transcrição a seguir:

“A PNRS cita o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas 
de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das 
escaldas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos como 
um de seus instrumentos. Além disso, prioriza, na obtenção dos 
incentivos instituídos pelo Governo Federal, os consórcios públicos 
constituídos nos termos da Lei n. 11.107/2005, que trata sobre normas 
gerais de contratação de consórcios públicos, com o objetivo de 
viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que 
envolvam resíduos sólidos”727. 

725 LEITE, Flávia Piva Almeida. O dever dos municípios na gestão dos resíduos da construção 
civil. Âmbito Jurídico. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_
artigos_leitura&artigo_id=11360. Acesso em: 15.09.13.
726 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12. Ed. São 
Paulo: saraiva, 2011. P. 211.  
727 OLIVEIRA, Thaís Brito; GALVÃO JUNIOR, Alceu de Castro. Planos Municipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos. In: Resíduos sólidos no Brasil. TONETO JUNIOR, Rudinei; SAIANI, 
Carlos Cesar Santejo; DOURADO; Juscelino (org.). Barueri, SP: Minha Editora, 2014. P. 189.

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11360
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11360
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O que se busca é que o Município internalize esse custo sócio ambiental, 
como defendido pela doutrinada Patricia Iglecias, que pontua a responsabilidade 
pós consumo como mecanismo de solução: 

A implementação de métodos de produção e consumo ambientalmente 
equilibrados depende da internalização dos custos ambientais na 
cadeia produtiva. Com efeito, as externalidades negativas ambientais 
provocam o deslocamento dos custos de produção e preços de venda; 
como os custos ambientais de produção pesam, em principio, sobre 
a coletividade – e não sobre os indivíduos beneficiados com esta 
produção – os preços finais do bem fabricado serão menores que 
seus custos totais. Como consequência, o mercado não será capaz 
de conduzir a eficiência econômica, gerando excessos de consumo e 
danos ambientais contraproducentes, a chamada falha de mercado728. 

Não há mais como adiar uma política emergencial em decorrência das 
transformações urbanísticas e estruturais que fomentam o mercado econômico 
da construção civil no Brasil.  O prazo já esgotou!!!   

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

4.1 O segmento econômico da “construção civil” é grande geradora de resíduos 
sólidos que necessita internalizar na cadeia produtiva os custos sociais ambientais 
que lança no ambiente urbano. 

4.2 As Resoluções do CONAMA nºs 307/2002 e 448/2012, que tratam de resíduos 
da construção civil são pouco estudadas e desconhecidas pelos operadores do 
direito, dos técnicos e gestores municipais, o que dificulta a sua implementação.

728  LEMOS, Patricia Faga Iglecias. Resíduos Sólidos e responsabilidade pós-consumo. São 
Paulo: RT, 2011.  p. 121.  
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INTRODUÇÃO

 Vive-se atualmente uma corrida contra o tempo. Muito trabalho, muitas 
atividades que o dia é insuficiente para atendimento dos compromissos 
assumidos. E o objetivo dessa roda viva é ganhar dinheiro e em consequência 
adquirir mais. A pessoa é de acordo com o que ostenta e o consumo de produtos 
caros iguala as pessoas umas as outras. Por isso, à todo momento, criam-se 
inúmeras oportunidades, através de financiamentos, pagamentos parcelados, 
cartões de crédito, compras pela internet, comércio aberto em finais de 
semana e feriados, tudo para facilitar o consumo e satisfazer o sentimento de 
contentamento, mesmo que efêmero nas pessoas.

 Esse consumo desenfreado foi uma idéia implantada paulatinamente no 
cotidiano das pessoas a partir da segunda guerra mundial e hoje consumir é 
inerente das pessoas. Outra característica criada na sociedade contemporânea 
com o desenvolvimento da tecnologia é o cultivo ao individualismo. Não há mais 
as relações pessoais entre as pessoas, tudo é através da internet e das redes 
sociais. Nos encontros das pessoas, cada qual fica com seu aparelho eletrônico 
conversando com outras pessoas que não àquelas que estão juntas. Albert 
Einstein há muito tempo, escreveu sobre o desenvolvimento da tecnologia 
temendo que esta ultrapasse a interação humana.

 Essa forma de consumo ilimitado gerou a crise ambiental que hoje 
experimentamos, com inúmeras conseqüências, entre elas, a produção excessiva 
de resíduos sólidos. Exemplificando, basta pensar na produção de lixo diário de 
uma residência. O lixo é um dos problemas do século XXI somado a água, e, 
o Poder Público enfrenta dificuldades para gerenciar e armazenar os resíduos 
criados cada vez mais em maior escala.

 Para minimizar o problema dos resíduos em geral, foi criada a Lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, dispondo entre outras sobre os 
tipos de resíduos, a coleta, reciclagem, reaproveitamento, e, muito importante à 
gestão compartilhada dos resíduos entre todos os setores desde o fabricante até 
o consumidor final, visando padrões sustentáveis.

mailto:marylisa@unochapeco.edu.br
mailto:marylisa@unochapeco.edu.br
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 É nessa seara que a pesquisa se desenvolve, objetivando dar o enfoque 
sobre o problema dos resíduos sólidos, que deixou de ser local para atingir o 
planeta de forma global, a necessidade de conscientização e a busca conjunta da 
sociedade e do Poder Público por soluções sustentáveis.  

OS RESÍDUOS SÓLIDOS – GRAVE PROBLEMA DO SÉCULO XXI

Desde o século XVIII, várias invenções e inovações tecnológicas 
possibilitaram a produção mais eficaz de bens proporcionando mais conforto às 
pessoas e o consequente consumismo desses bens pela população, consolidando 
a modernidade industrial e a passagem desta para a sociedade de risco.

Esse processo de modernização pautado no desenvolvimento técnico-
econômico se deu – e continua ocorrendo – sem os devidos cuidados com os 
bens permanentes do planeta. A crença no progresso e a falta de cuidado com 
os bens naturais  desencadearam uma crise ambiental sem precedentes e, em 
razão do mau uso do meio ambiente pelo ser humano, hoje a população sofre 
com a poluição dos rios, do ar, pelos efeitos ocasionados pelo  desmatamento, 
pelo efeito estufa e pela produção de lixo, etc. Então, a sociedade transformou-
se em fonte geradora de riscos, ou seja, uma sociedade que com objetivo de 
desenvolver-se econômica e tecnologicamente, visando proporcionar mais 
conforto e facilidade, transformou-se em uma sociedade de risco.

 Apesar de todos os riscos que a sociedade produz diariamente, não se 
pode ter uma visão negativa da humanidade ou mesmo das futuras gerações. 
Mas sim, deve-se vislumbrar no horizonte uma oportunidade de dar a volta 
por cima, por meio de qualificação de gestão ambiental, criação de normas e 
programas de educação ambiental. É necessário salientar que a humanidade 
está se conscientizando do problema e buscando alternativas adequadas, através 
da aplicação do conhecimento já adquirido em todas as áreas (filosofia, direito, 
engenharia, etc.) de que somente ter-se-á vida se houver um meio ambiente 
sadio.

 No estágio em que a sociedade contemporânea se encontra em relação 
ao meio ambiente, no caso do estudo, o consumo excessivo e a criação diária 
de resíduos sem um planejamento para gerenciamento dos mesmos, necessita 
desenvolver a pesquisa no sentido de encontrar alternativas para combater essa 
crise ambiental. O homem tem plena ciência de que criou os riscos que hoje 
geram a crise ambiental. Aliás, não há risco zero. Há riscos advindos do mundo 
natural, mas, também, há aqueles riscos humanamente criados pela ação do 
homem, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E na sociedade em 
que vivemos, como referido, a existência de riscos é consciente pelo homem, 
é a sociedade de risco com sua principal característica a irresponsabilidade 
organizada, defendida por Ulrich Bech. 

 Mas, há um limite aceitável pela natureza em que há possibilidade de 
desenvolvimento da ciência e tecnologia pelo homem com sustentabilidade da 
natureza e garantia de vida saudável às futuras gerações. Esse caminho deve 
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ser encontrado pelo homem. E nesse momento, importante lembrar a pesquisa 
sobre a Teoria da Complexidade desenvolvida por Edgar Morin. Para este autor, o 
conhecimento humano é ilimitado e deve se dar a partir do conhecimento de si 
mesmo incluindo o auxílio das várias áreas do saber para enfrentar a complexidade 
dos problemas da humanidade. O cientista deve buscar sempre um novo olhar 
do mundo, abrir a janela e enxergar além, relacionar o homem com o ambiente 
em que vive em todos os seus elementos possíveis: história, política, costume, 
cultura, educação, economia, crença, entre outras.

 Dessa maneira, não há possibilidade de desenvolver uma norma, por 
exemplo, dissociada do ambiente em que vivemos. Os problemas existentes 
devem ser enfrentados no desenvolvimento do estudo, para que haja aplicabilidade 
e efetividade da lei criada. A norma está ligada diretamente à sociedade, pois, ela 
surge da necessidade social.

 E no caso da crise ambiental, a atitude predatória do homem em face da 
natureza fez emergir a urgência de desenvolver a pesquisa na área ambiental 
para elaboração de normas a regular os atos lesivos do homem em detrimento 
do meio ambiente com vista à sustentabilidade, unindo a lei aos elementos 
complexos acima mencionados.

Por tudo isso, a pesquisa em geral e principalmente na área ambiental, 
deve ser um estimulante e ao mesmo tempo um desafio para a busca constante 
do aprimoramento do conhecimento, necessitando de reflexão sobre a 
problematização, pois, que é mutável. Por sua vez, com relação ao método do 
conhecimento, ele deve colaborar a pensar por si mesmo para responder os 
complexos problemas ambientais existentes na sociedade.

 Dessa maneira, a pesquisa científica do Direito Ambiental com base na 
norma deve se dar no contexto do mundo concreto incluindo a sociedade de 
risco e toda a sua complexidade: social, política, econômica, cultural e ambiental, 
consideradas no espaço físico e no tempo, quer dizer, histórica e geograficamente 
localizadas, ou seja, os elementos complexos, uma vez que o Direito Ambiental 
surgiu da necessidade social e é para a sociedade.

 E nessa caminhada, diante desse crítico cenário, surge a preocupação 
com a criação de uma lei na tentativa de resolução do problema do lixo. Então 
foi editada a Lei 12.305/2010 – Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos com 
objetivo de enfrentar o problema existente em relação ao aumento, acúmulo e a 
destinação final dos resíduos sólidos, visando diminuir os índices de poluição e 
degradação do meio ambiente, eis que tem sido prejudicial para a saúde e vidas 
humanas.

Os produtos antigos primavam pela qualidade e durabilidade. A lâmpada 
quando surgiu tinha uma previsão de durabilidade de 1000 horas Contudo, com 
o desenvolvimento do poder econômico, o auge do emprego, se os produtos 
tivessem uma maior durabilidade o comércio iria se desenvolver de forma lenta. 
Então, se os produtos tivessem uma durabilidade menor, sua troca seria mais 
freqüente, e, com isso o comércio se desenvolveria, solucionando o problema 
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social existente, inicialmente, do pós-segunda guerra mundial.

 E isso foi o que aconteceu, os engenheiros, ao invés de desenvolverem 
cada vez mais produtos melhores, começaram a criar produtos com prazo de 
validade. E o conserto de peças dos produtos encareceu de tal forma que trocar 
uma peça danificada de um produto tem valor próximo ao de um produto novo. 
Isso faz com que as pessoas não consertem as peças danificadas e troquem 
os produtos com problemas por novos. Ou, ainda, simplesmente as pessoas 
prefiram trocar os produtos porque o mercado oferece um modelo novo, com 
uma pequena tecnologia a mais, mas, que tem quase a mesma função do 
modelo antigo. Todavia, esse produto velho está estacionado em algum lugar, 
prejudicando o meio ambiente. 

 No início, os países mais desenvolvidos enviavam o lixo desses produtos 
mencionados para países subdesenvolvidos imaginando livrarem-se do problema. 
Esse pensamento se sustentou até a década de 80. Atualmente, com a crise 
ambiental de forma global, sabe-se que não adianta enviar o lixo para outro lugar 
porque esse problema é de todos, é global, e, é fundamental encontrar meios de 
sustentabilidade do planeta sob pena de colocarmos em risco a vida das futuras 
gerações.

Apesar de um início de mudança de pensamento da sociedade 
contemporânea com relação ao meio ambiente, esta, pelo seu padrão cultural e 
pelo seu modo consumista, confecciona uma grande quantidade de produtos que 
são lançados diariamente no mercado e imensurável a quantidade de resíduos 
sólidos decorrente dos mesmos.

Os resíduos sólidos, considerando todos os tipos: doméstico, agrícola, 
industrial, comercial, hospitalar, etc., vêm sendo tratado na atualidade, como 
um problema socioambiental existente em toda sociedade contemporânea. Isso 
ocorre como acima mencionado, em virtude do padrão cultural e modo de vida 
relacionado ao consumo que à medida que este aumenta maior é o prejuízo da 
natureza.

E esta seara consumista surte efeitos que perpassa a pessoa do 
consumidor. E um dos efeitos mais evidentes é o descarte dos resíduos sólidos 
como conseqüência do consumo desenfreado. Exemplo dessa prática são os 
produtos eletrônicos a exemplo do computador, do celular, dos eletrodomésticos, 
entre outros que saem de linha em poucos meses, surgindo novos produtos com 
mais recursos, sucateando os existentes.

Essas atitudes trazem reflexos sociais à saúde pública, ao meio ambiente, 
entre muitos outros como consequência do manejo incorreto dos resíduos 
surtindo um alerta ao Estado sobre a necessidade de adotar medidas para 
reverter o problema.

Algumas dessas conseqüências diretas ou indiretas podem ser citadas 
entre outras: alagamentos, desabamentos, perda do patrimônio, infestação por 
doenças e contaminação de lençóis freáticos pelo chorume, trazem prejuízos 
imensuráveis a população e ao Estado que poderiam ser evitados.   
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Infelizmente os ideais praticados pelo sistema capitalista, o aumento da 
população, a globalização, a busca incessante das empresas pelo aumento do 
lucro com diminuição das despesas, a sociedade do espetáculo de massas, a 
busca por uma melhor qualidade de vida, são fatores que fundamentam o alto 
padrão de consumo vivenciado pela atual sociedade.

Nessa questão, o meio ambiente sofre em duas circunstâncias, ou 
seja, no momento da extração dos recursos naturais para confecção dos bens 
tecnológicos e no momento do descarte desses produtos quando sua utilização 
não é mais viável gerando nova ação sobre o meio ambiente.

A conclusão é lógica, tudo que é fabricado ou criado um dia será descartado 
e tornar-se-á resíduo, e, nesse momento a responsabilidade de todos é dar um 
destino ambientalmente adequado.

Como dito acima a quantidade de resíduos diários produzidos pela 
sociedade é imensa exigindo uma estrutura adequada para suprir essa demanda, 
pois, o modelo que vinha sendo utilizado era inexitoso com graves prejuízos ao 
meio ambiente.

Diante desse quadro, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre 
outras inovações, contempla o princípio da responsabilidade compartilhada 
responsabilizando os vários atores: fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores, titulares dos serviços públicos de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos e o Poder Público, no tocante a fiscalização, para que 
dentro da função de cada um possam contribuir para a sustentabilidade do 
planeta. 

Por resíduos sólidos, de acordo com a Lei da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos, pode-se compreender todo e qualquer material, inerte, 
minerais e orgânicos, resultante de uma ação humana ou da natureza, os quais 
não apresentam utilidade para a atividade fim que foram criados. 

Entretanto, esses resíduos, podem ser total ou parcialmente reutilizáveis 
em outras atividades, recebendo valor econômico e gerando renda. Essa 
reutilização dos resíduos é uma ação de proteção à saúde pública, bem como de 
economia de recursos naturais. Ressalta-se que a reutilização de alguns resíduos 
sólidos vem sendo uma prática cada dia maior na sociedade em que vivemos, 
através da separação dos vários fluxos de resíduos devido à divulgação, educação 
e conscientização do povo. 

A Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos trouxe princípios, objetivos 
e diretrizes que são importantes para administração adequada dos resíduos 
sólidos no país. Referida lei, igualmente, ressalta a importância da proteção do 
meio ambiente e a necessidade da intervenção de todos os responsáveis pela 
criação de resíduos sólidos, desenvolvendo ações ligadas a gestão integrada dos 
mesmos, objetivando a sustentabilidade da natureza. 

Entre outros princípios agregados pela Lei 12.305/10, o princípio da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, surge em um 
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momento de crucial importância para a sustentabilidade do meio ambiente. A 
quantidade de resíduos criada diariamente pelas empresas e pela sociedade 
está causando prejuízos imensuráveis à natureza que clama por uma solução 
urgente. Nesse contexto, responsabilizar o fabricante que criou o produto e o 
consumidor pela correta destinação é uma inovação já tardia pela situação em 
que se encontra a sociedade contemporânea.

Dessa forma, o ciclo de vida dos produtos, desde a retirada de matérias 
primas para a sua geração até o seu descarte ou a morte, como vem sendo 
designado o fim dos resíduos, é uma inovação da Lei da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos - Lei Federal n. 12.305/10, regulamentada pelo Decreto n. 
7.404/2010, que disciplina a matéria. 

 E o objetivo de se dar um destino correto aos resíduos é manter o direito 
das presentes e futuras gerações de usufruir de um meio ambiente saudável que 
possibilite a continuidade da vida com dignidade.

Os princípios, objetivos e diretrizes contidos na Lei da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos são instrumentos importantes para a adequada administração 
dos resíduos sólidos no país. 

Referida lei, igualmente, ressalta a importância da proteção do meio 
ambiente e a necessidade da intervenção de todos, ou seja, pessoas físicas 
e jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis de forma direta ou 
indiretamente pela criação de resíduos, desenvolvendo ações ligadas à gestão 
integrada dos mesmos.

Nessa linha, importante retomar, o princípio da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos que nada mais é do que viabilizar 
ações no sentido de controlar o fluxo dos resíduos desde a sua origem até o 
consumo, objetivando dar um descarte adequado. Esse descarte adequado 
seria a devolução dos produtos utilizados e das embalagens para o setor que 
os criou, devendo este efetivar o reaproveitamento, por meio da reciclagem ou 
reutilização, ou, então dar o destino adequado aos mesmos. 

E, importante ressaltar que a lei federal dos resíduos sólidos cria a obrigação 
do gerenciamento dos resíduos não exclusivamente ao poder público, como 
vinha ocorrendo, mas, também, dos fabricantes, das empresas, da sociedade e 
dos consumidores. Estes últimos, os consumidores, deverão se responsabilizar 
pelo correto descarte dos resíduos, através do sistema de logística reversa, por 
meio do acondicionamento dos resíduos recicláveis e reutilizáveis para entrega 
na coleta seletiva, e, quando não dispuserem de meios adequados, deverão 
remanejá-los aos postos colocados à disposição pelos fabricantes, a exemplo 
das pilhas, pneus, baterias, entre outros.

 Para implementação da legislação com eficácia o decreto que a 
regulamenta prevê  infração administrativa ambiental para as infrações à norma. 
Sendo que num primeiro momento será aplicada a penalidade de advertência e 
na reincidência haverá aplicação de multas.
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Há que se considerar, nesse particular, o tamanho do nosso país, o 
Brasil, que pela grande extensão de terras, o Poder de Polícia, muitas vezes não 
é eficaz. Todavia, há uma aliada importante a relacionar que é a educação. As 
escolas estão, desde os primeiros anos, ensinando as crianças que cuidar do 
meio ambiente é importante para manutenção da qualidade e da própria vida. E 
essa educação já está fazendo a diferença. Dessa forma, não somente a norma 
com coação e sanções, mas, também, a educação, caminhando juntas rumo a 
sustentabilidade do Planeta. 

 Não é possível impedir os avanços advindos do desenvolvimento 
econômico e tecnológico em todas as áreas. Contudo, é necessária a utilização 
e a aplicação dos mecanismos legais existentes para controlar e gerir os riscos 
gerados pelos resíduos sólidos, com intuito de manter a sustentabilidade do meio 
ambiente, garantindo, padrões de segurança, adequado em sociedade complexa 
e globalizada, converte-se em desafio para o campo jurídico e social.

 A União, Estados e Municípios, estão, dentro de suas competências, 
buscando meios para a eficaz aplicação da lei dos resíduos sólidos. No Estado de 
Santa Catarina o modelo é de regionalizar. Ou seja, agrupar municípios, elegendo 
um pólo, para gerenciar a coleta dos vários fluxos de resíduos, possibilitando 
a correta destinação dos mesmos. Esse agrupamento de municípios leva em 
conta o oferecimento dos serviços, tais como: saneamento, tratamento da água, 
entre outros.  

Importante lembrar o acima exposto que a quantidade de resíduos 
produzidos diariamente pela sociedade e empresas é muito grande. E, todo 
produto criado em algum momento de sua vida será descartado tornando-se 
resíduo. Entretanto, esse descarte deve ser feito de forma ambientalmente 
adequada. A correta destinação dos resíduos é responsabilidade de todos não 
podendo ser negligenciada quer pelo poder público, quer pelas pessoas jurídicas, 
quer pelos consumidores diretos e indiretos.  

Assim, observa-se que todos os atores do ciclo de vida dos produtos, 
mencionados no princípio da responsabilidade compartilhada, devem agir em 
conjunto. Ou seja, não adianta o fabricante cumprir a sua parte se o empresário 
ou o consumidor não faz a sua. Para que esse instituto atinja sua meta, todos 
devem trabalhar juntos a favor de um meio ambiente saudável.

 E o objetivo é a destinação final dos resíduos ambientalmente adequada. 
E essa destinação correta é um dos passos do ciclo de vida dos produtos por 
meio de seu tratamento ou recuperação, verificando se este pode ser reciclado, 
reutilizado, recuperado ou aproveitado.

 Dessa forma, a destinação final ambientalmente adequada é o acoplamento 
de metodologias destinadas ao aproveitamento máximo dos resíduos sólidos 
agrupados, cuja finalidade é a redução total ou parcial do volume de resíduos 
sem utilidades. Por outro lado, igualmente, há o papel da educação que imprime 
na sociedade desde os primeiros anos escolares o dever de cuidar do meio 
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ambiente para manutenção da qualidade de vida e da própria vida das futuras 
gerações.

CONCLUSÃO

 Nesse trabalho buscou-se mostrar o caminho traçado pelas sociedades que 
escolheram o modelo de desenvolvimento econômico com base no crescimento 
infinito. Tudo começou em razão do desenvolvimento tecnológico, da expansão 
do mercado, da mecanização das indústrias, do aumento populacional, do 
desemprego nos períodos pós-primeira e segunda guerra mundial. Entretanto, 
o pensamento e atitude consumista foi se alojando de forma permanente na 
sociedade moderna aliada ao pensamento antropocêntrico de que a natureza 
está a serviço do homem e o consumismo hoje se tornou um problema em razão 
da crise socioambiental instalada.

 Os avanços da sociedade com o desenvolvimento tecnológico  trouxeram 
benefícios, mas, por outro vértice, permitiram o desenvolvimento de armas 
de destruição em massa, provocando profunda degradação da biosfera. O 
crescimento do comércio de forma global trouxe ganhos e perdas com zonas 
de muita pobreza, mais especificamente nos países do sul. Assim, tem-se 
que o desenvolvimento da sociedade foi em parte satisfatório, tendo, porém, 
que solucionar os problemas instalados no meio ambiente em razão desse 
desenvolvimento desenfreado, causando prejuízos elevados às presentes e 
futuras gerações.

Essas consequências maléficas que o modelo econômico adotado 
causou ao meio ambiente fez crescer novos pensamentos e a busca por novos 
paradigmas. Mas para adotar um novo modelo, e, abandonar o antigo, é necessário 
uma reforma da comunidade científica e na população como um todo para que 
essa transformação aconteça de forma eficaz na busca da sustentabilidade da 
economia e do meio ambiente.

Nesse sentido a edição da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
é emblemática, traçando objetivos, metas, inovando em princípios, a serem 
cumpridos e as correspondentes responsabilidades, tanto do Poder Público 
como do particular em união para o bem estar da natureza rumo a restauração 
da natureza.

Não há como dissociar o comportamento da sociedade contemporânea 
da atual crise ambiental. A mudança de paradigma é essencial. O homem tem 
que pensar em si e no meio ambiente, ambos deve andar em harmonia e em 
consonância com a questão econômica.

Somente normas coativas não serão suficientes para mudar uma cultura 
enraizada no comportamento individualista das pessoas que pouco pensam no 
outro. É preciso abrir os olhos, abrir a janela e olhar além do horizonte. Outro 
pensamento deve ser incutido na sociedade o de que o supérfluo não é necessário 
para nos sentir pertencentes a determinado lugar. Somos o que externamos por 
meio de atitudes e ações éticas e não o que ostentamos. 
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A cultura de levar vantagem com o menor preço, mas, com matéria prima 
mais agressiva ao meio ambiente deve ser mudada, pois, essa conduta está 
prejudicando a todos e o meio ambiente está respondendo a isso com catástrofes, 
tragédias, etc. Então porque aprender pela dor? 

Por isso, a educação aliada às normas ambientais, bem como ao esforço 
do Poder Público e do particular é um norte para a manutenção da qualidade de 
vida das atuais e futuras gerações.
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1. INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO DA QUESTÃO DA MOBILIDADE 
URBANA NO BRASIL

Os meios de comunicação expressam constantemente a crise de 
mobilidade que a metrópole paulistana tem vivido na última década. Noticiários 
de rádios, TV e jornais, divulgam repetidamente a questão das dificuldades 
em relação ao transporte coletivo e a mobilidade enfrentadas no cotidiano dos 
moradores da cidade. De acordo com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada), podemos observar que aumentou o número de usuários de ônibus e 
metrô e ocorreu uma maior mobilidade urbana para a população com renda de 
até 3 salários mínimos.729 Além disso, é grande a influência do empresariado na 
definição das políticas públicas de transporte da cidade. As políticas públicas de 
transporte coletivo sempre sofreram influência de lobby do setor privado.730

Esta pressão sobre os sistemas de transporte coletivo, já precários e 
muitas vezes submetidos à lógica privada do lucro,  tem levado a uma crise sem 
precedentes da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras.  O Caso de 
São Paulo é emblemático e por isso foi escolhido como ponto focal no presente 

729  Ermínia Maricato - Nossas cidades estão ficando inviáveis. Desafios do Desenvolvimento 
– Revista de informação e debates do IPEA, 2011, Ed 66, São Paulo. In. http://www.ipea.gov.br/
desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2508%3Acatid%3D28&Itemid=23  ; 
acesso em 20 de janeiro de 2014.
730  Ermínia Maricato - Nossas cidades estão ficando inviáveis.

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2508%3Acatid%3D28&Itemid=23
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2508%3Acatid%3D28&Itemid=23
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trabalho. A crise de mobilidade leva a uma crise de sustentabilidade e também a 
um aumento da desigualdade social já acentuado na sociedade brasileira. 

Um fator que ilustra estas disparidades é o tempo médio de deslocamento 
do paulistano para realizar suas atividades. Este tempo triplicou na última 
década.731 Considerando que 75% das viagens motorizadas da população com 
renda até três salários mínimos são feitas por modo coletivo e que na faixa de 
renda maior do que 12 salários mínimos esse percentual cai para apenas 21%, 
conclui-se que a crise da mobilidade é muito mais aguda para os usuários do 
transporte coletivo - a população de menor renda, usuária cativa e histórica dos 
meios coletivos.

Acrescente-se ainda que estes dados já preocupantes podem esconder 
uma realidade ainda mais desigual.  Isso por que a maior parte da população 
de baixa renda, reside em áreas periféricas dos grandes centros, em geral 
desabastecidas com os serviços públicos socioambientais, e também de uma 
boa rede de transporte coletivo. Pode parecer ironia, mas em grandes centros 
como a cidade de São Paulo,  a rede melhor estruturada de transporte coletivo 
acaba favorecendo setores já privilegiados que habitam regiões centrais da 
cidade. 

Para entendermos esse processo na história da urbanização brasileira e 
o direcionamento pelo setor privado, temos que recuar um pouco. Na década de 
1920, a influência veio por meio de empresas privadas do setor de bondes. Em 
1950, o modelo de bondes foi substituído, dando lugar à indústria automobilística e 
de pneus. Por outro lado, o aparato estatal realiza investimentos em infraestrutura 
para o setor e recontratações entre agentes públicos e privados no campo da 
gestão e do ordenamento jurídico do transporte e trânsito da capital.

A origem do sistema público de transporte estatizado se confunde com 
a própria constituição do Estado de Bem Estar, no pós-segunda Guerra Mundial. 
A crise dos anos da depressão nos países centrais resultou na nacionalização 
do setor, sob o argumento de seu caráter estratégico tanto para garantir o bem-
estar dos indivíduos, como a eficiência econômica das nações, na medida em 
que um transporte público barato e de qualidade libera tempo e recursos para 
serem alocados pelos consumidores, e no limite pelo próprio Estado, em gastos 
mais produtivos.

Até a década de 1920, o modo predominante de transporte era coletivo 
e sobre trilhos - bondes e trens. A cidade tinha, em 1933, uma rede de bondes 
com 258 km de extensão, três vezes maior do que a extensão atual do metrô. 

O sistema de bondes nessa época era responsável por 84% das viagens 
em modo coletivo, realizando aproximadamente 1,2 milhão de viagens/dia, em 

731  PEREIRA, Rafael Henrique Moraes; SCHWANEN, Tim. Tempo de deslocamento casa-
trabalho no Brasil (1992-2009): diferenças entre regiões Metropolitanas, níveis de renda e sexo. 
Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.- Brasília : Rio de Janeiro : Ipea 
, 2013. In. http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1813.pdf; acesso em 20 de 
janeiro de 2014.

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1813.pdf
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uma cidade que tinha, então, 888 mil habitantes. Os primeiros projetos viários 
significativos surgem na cidade de São Paulo na década de 1910, propostos por 
engenheiros da prefeitura. Eles constituíram a primeira alteração significativa na 
cidade, com o alargamento das vias Líbero Badaró e São João, que inauguraram 
o primeiro anel viário composto pelas vias Líbero Badaró, Boa Vista, Praça da Sé 
e Largo São Francisco.732 

Desde os anos 1920, um projeto de remodelação viária voltado para 
dar suporte e aumentar a velocidade de circulação de carros e caminhões foi 
sendo implantado na cidade, liderado por engenheiros e implementado por 
sucessivas administrações municipais e estaduais. A popularização da produção 
de automóveis iniciada por Ford, além de ampliar de forma gigantesca o mercado 
de consumo desses bens e denominar uma nova forma de organização da 
produção, transformaram não apenas a velocidade, mas também a cultura da 
mobilidade.

Na década de 1930, a Companhia de eletricidade da cidade de São Paulo – 
Light, que corria o risco de perder o monopólio, apresentou ao governo municipal 
um plano para a construção de uma rede de trânsito rápido com calhas para as 
linhas de bonde (algumas subterrâneas), o aumento do número de bondes, a 
construção de 65 km adicionais de trilhos e a criação de um sistema unificado de 
bonde-ônibus com a aquisição de 50 ônibus adicionais, requerendo o monopólio 
também da concessão do sistema de ônibus para a Companhia, contrato que foi 
rompido posteriormente.

O engenheiro Prestes Maia propôs o chamado Plano de Avenidas, que 
alavancou o crescimento da cidade ao longo das décadas seguintes. Grandes 
obras viárias permitiram a abertura do tecido urbano à circulação do automóvel, 
por meio de avenidas. Os bondes e trens tinham seu raio de influência limitado 
pela distância entre as estações. A flexibilidade do serviço de ônibus, juntamente 
com o modelo proposto por Prestes Maia, descongestionou e expandiu o centro.

Com o rompimento do contrato com a Light, o sistema de ônibus 
ganhou predominância absoluta na cidade. O sistema de bondes foi decaindo 
até desaparecer em 1968. A partir de 1948, constitui-se em São Paulo uma 
companhia pública de transporte coletivo, a chamada CMTC, que assumiu tanto 
os antigos ativos da Light como também parte da operação do sistema de ônibus, 
que já se havia introduzido na cidade. O transporte coletivo passa a ser operado 
pela CMTC e por mais 66 empresas privadas de ônibus, mediante contratos de 
concessão de trinta anos. Ou seja, as empresas privadas detinham 75% dos 
veículos e a CMTC os 25% restantes.733

732  Sobre este tema ver:  CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Acessado por meio do 
site Observatório Cidadão Nossa São Paulo (<www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/regioes.
php?regiao=33&tema=13&indicador=119>). Acesso em 20 de janeiro de 2014.
733  Estudo histórico sobre mobilidade urbana realizado pela Prefeitura de São Paulo em 
dezembro de 2012 (http://www.prefeitura.sp.gov.br); CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). 
Acessado por meio do site Observatório Cidadão Nossa São Paulo (<www.nossasaopaulo.org.
br/observatorio/regioes.php?regiao=33&tema=13&indicador=119>)

http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/regioes.php?regiao=33&tema=13&indicador=119
http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/regioes.php?regiao=33&tema=13&indicador=119
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/regioes.php?regiao=33&tema=13&indicador=119
http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/regioes.php?regiao=33&tema=13&indicador=119
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A partir da década de 1960, a questão do trânsito passa a se configurar de 
outra forma. Sua visibilidade passa a atingir a esfera pública e surgem pressões 
e maior atuação do Estado. Nesse mesmo período, o sistema viário principal é 
ampliado e abrange toda a região central da mancha urbana. Há um grande leque 
de investimentos em ampliação do sistema viário principal, representando um 
total de 27% do orçamento do município.

Em 1973, com a crise do petróleo o plano de vias expressas é suspenso, 
dando lugar aos discursos em favor do transporte coletivo. Os gastos no sistema 
viário diminuem em detrimento dos transportes públicos. Vale lembrar que o 
ônibus ainda era o modo de transporte coletivo quase que exclusivo, já que a 
participação dos trens no transporte urbano era muito inferior. Mesmo com a 
implantação do metrô, os ônibus continuaram a predominar no transporte 
coletivo da cidade. Entre 1960 e 1980, o transporte público em São Paulo se 
baseou em transporte sobre pneus. A maior alteração, contudo, ocorreu no uso 
do automóvel, que passou de 25,9% das viagens para 34,8%. Esse aumento foi 
viabilizado pelo processo de concentração de renda da classe média que passou 
a ter acesso facilitado ao automóvel particular. Esse fator prejudicou a velocidade 
de circulação dos ônibus. 

Os automóveis possuíam uma avançada tecnologia, o que aumentava sua 
velocidade de circulação, enquanto o usuário de transporte coletivo permaneceu 
preso à mesma alternativa tecnológica, não apenas por sua impossibilidade de 
mudar de modo de transporte, mas também pela relativa estagnação tecnológica 
do transporte coletivo. O sistema de ônibus paulistanos, da forma como é 
operado e controlado, caiu para o que há de mais arcaico em meio de transportes 
coletivos.734

A partir desse período, diversas gestões governamentais surgiram e com 
elas, significativos investimentos no sistema viário. Na gestão de Paulo Maluf 
(1993-1996) foram realizados grandes investimentos no sistema viário, mas as 
enormes quantias aplicadas nesses investimentos, beneficiaram exclusivamente 
o deslocamento de automóveis particulares, já que não é permitido o acesso de 
ônibus nas regiões em que foram feitas. Além disso, a gestão de Maluf acabou 
com a municipalização no sistema de transportes da cidade que havia sido 
implementada no governo de Luiza Erundina, em 1991, privatizou toda a frota da 
CMTC, que passou a ser chamada de São Paulo Transporte SA – SPTrans.

A análise sobre o percurso do projeto de mobilidade que vem sendo 
implantado na cidade de São Paulo desde o começo do século XX, culminou 
hoje na crise da mobilidade, no crescente aumento de tarifas e na estagnação 
de frota e tecnologia. A partir de 2005, os percentuais de investimento em 
transporte coletivo sofrem oscilações, até que, em 2007, na gestão de Gilberto 
Kassab, inicia-se uma nova tendência de crescimento progressivo, chegando a 
2009 com 93% do investimento direcionados para o transporte coletivo. Porém, 

734  Dados da ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos (www.antp.org.br).  
Acesso em 20 de agosto de 2013.

http://www.antp.org.br
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desses 93% de investimento em transporte coletivo, 46% são representados 
pelos subsídios concedidos e não na ampliação da capacidade e modernização 
do sistema.

2. O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Muito se discute a respeito de políticas públicas. Mas o que vem a 
ser tais políticas? Como avaliá-las? Existem diversas definições e modelos de 
análises sobre políticas públicas. Um dos grandes entraves é a lacuna da ainda 
escassa tradução para a língua portuguesa da literatura sobre políticas públicas.

Os fundadores desse campo de conhecimento são H. Laswell, H. Simon, 
C. Lindblom e D. Easton. Das diversas definições existentes, podemos extrair e 
sintetizar que políticas públicas são as decisões de governo que influenciam a 
vida de um conjunto de cidadãos. São os atos que o governo faz ou deixa de 
fazer e os efeitos que tais ações ou inações provocam na sociedade. O processo 
de políticas públicas numa sociedade democrática é extremamente dinâmico e 
conta com a participação de diversos atores em vários níveis. O desejável é que 
todos os afetados e envolvidos em política pública participem o máximo possível 
de todas as fases desse processo: identificação do problema, formação da 
agenda, formulação de políticas alternativas, seleção de uma dessas alternativas, 
legitimação da política escolhida, implementação dessa política e avaliação de 
seus resultados. Esta tarefa poderia ser definida como o Estado implantando 
um projeto de governo, por intermédio de programas, de ações voltadas para 
setores específicos da sociedade. A política pública permite distinguir entre o 
que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz.

Há que se fazer a distinção entre política pública e política de governo, vez 
que enquanto esta guarda profunda relação com um mandato eletivo, aquela, no 
mais das vezes, pode atravessar vários mandatos. Deve-se reconhecer, por outro 
lado, que o cenário político brasileiro demonstra ser comum a confusão entre 
estas duas categorias. A cada eleição, principalmente quando ocorre alternância 
de partidos, grande parte das políticas públicas fomentadas pela gestão que 
deixa o poder é abandonada pela gestão que o assume. 

Políticas públicas tornaram-se uma expressão de domínio comum nos 
últimos anos. Estão presentes nos discursos eleitorais e governamentais, no 
debate público, na academia e nas organizações politicamente organizadas da 
sociedade. Essa expressão parece estar voltada ao “bem público” e ao “bem-
estar social”. 

O pensamento conservador, representante de significativa parcela da 
sociedade brasileira, e paulistana em particular, aproveita-se desses consensos 
para imprimir suas demandas. Cada etapa do ciclo das políticas públicas (agenda, 
formulação, implementação, monitoramento e avaliação) abre espaço para 
intervenções de diversos grupos. Isso implica a adoção de “vetos”, que se dão 
de formas distintas dependendo da correlação de forças e dos recursos de poder 
dos atores em disputa.  O que acontece na realidade é uma enorme gama de 
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variáveis e interesses, que congregam desde a capacidade técnica de elaborar e 
implementar um dado programa, as contendas orçamentárias, e as combinações 
e recombinações de interesses em cada etapa do ciclo. 

Para aprofundar essas questões, Leonardo Secchi735 faz um estudo sobre 
os modelos organizacionais e relacionais existentes na história da administração 
pública da Europa e dos Estados Unidos. O modelo organizacional burocrático 
weberiano se destacou e atingiu proporções consideráveis nas administrações 
públicas no século XX. A ênfase de tal modelo está no controle, na formalidade, 
na impessoalidade e no profissionalismo, e o chefe é a autoridade central.

O modelo brasileiro tendeu a combinar a descentralização de receitas com 
a centralização da autoridade sobre as decisões de arrecadação e de gasto, ou 
seja, a limitação da autonomia dos governos subnacionais para a regulamentação 
da cobrança de impostos e do destino do gasto. Na história brasileira, ocorreram 
muitas rupturas nos sistemas tributário e fiscal. A partir dos anos 1990, a União 
passa a ter exclusividade na cobrança de contribuições. Esse foi um dos principais 
instrumentos do governo federal para compensar as perdas fiscais decorrentes 
da descentralização fiscal de 1988.736 

De acordo com Leonardo Secchi, durante a década de 1930, ocorreram 
reformas administrativas no Brasil, que marcaram a transição de modelos pré-
burocráticos para o modelo burocrático de administração pública. Entretanto, 
esse modelo vem passando por mudanças que culminam em novos modelos 
organizacionais e de relacionamento. No caso brasileiro é justamente aqui que 
se encontram um dos maiores percalços, pois as reformas da administração 
pública podem tornar-se facilmente políticas simbólicas de mero valor retórico.  
Podemos observar políticos, empreendedores e funcionários de carreira usando 
as reformas administrativas como argumento para manipular a opinião pública a 
respeito das organizações públicas. Muitos esforços na reforma da administração 
pública acontecem mais em favor de autopromoção e retórica do que em fatos 
concretos.737 

O enfrentamento de problemas de grande magnitude como a questão 
da mobilidade urbana e do transporte coletivo, implicam necessariamente 
conflitos – o quanto será investido numa dada política, quantidade e qualificação 
de servidores envolvidos em sua consecução, entre outros.

735  SECCHI, Leonardo. Modelos organizacionais e reformas da administração pública. Rev. 
Adm. Pública [online]. 2009, vol.43, n.2, pp. 347-369.
736  ARRETCHE, Marta. Quem taxa e quem gasta: a barganha federativa na federação 
brasileira. Rev. Sociol. Polit. [online]. 2005, n.24, pp. 69-85.
737  SECCHI, Leonardo. Modelos organizacionais e reformas da administração pública.
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3. ENTRAVES E PRESSÕES DO SETOR PRIVADO NAS POLITICAS PÚBLICAS 
DE TRANSPORTE E SEGURANÇA DA CIDADE DE SÃO PAULO

As políticas públicas de transporte coletivo sofrem constante influência 
do lobby do setor privado. Observa-se ao longo da história, que a indústria 
automobilística procura vetar toda e qualquer medida e, sobretudo programas 
governamentais consistentes que inibam seus negócios. Exemplo claro sobre 
essa questão pode ser colocado com as propostas e reformas ocorridas na 
gestão Marta Suplicy (2001 – 2004). Foi criado o chamado Sistema Interligado - 
mecanismo que incluía o bilhete único e a ampliação dos corredores de ônibus 
já existentes.738

A iniciativa permitiu um melhor planejamento do transporte, a renovação 
da frota e a criação de estações de parada informatizadas. Surgiram as vans de 
transporte regularizadas pela Prefeitura, chamadas de lotação. Também estava 
prevista a construção de 400 quilômetros de corredores de ônibus, 26 terminais, 
250 estações de parada informatizadas e a conclusão do então chamado Paulistão, 
que seria um corredor de ônibus elevado, que sairia da Vila Prudente até Cidade 
Tiradentes, no extremo leste da Capital. O custo previsto era de R$ 1,123 milhões 
com recursos vindos do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 

Houve uma enorme pressão por parte dos empresários sobre a 
administração da época. As empresas, tendo um número maior de veículos 
circulando, acabaram aumentando o valor de sua remuneração. De acordo com 
o edital de licitação, os valores seriam compostos pelo número de passageiros 
transportados acrescido de um valor chamado de conta sistema. A problemática 
dessa conta sistema se dá em torno de uma série de critérios que influenciam o 
cálculo, como manutenção, combustível, aquisição de novos veículos, etc. Com 
isso, o maior número de veículos circulando causa o grande congestionamento 
que percebemos em alguns trechos dos corredores nos horários mais intensos 
do trânsito. 

Em outubro de 2011 a Revista Adusp, sob direção de Maurício Hashizume 
realizou uma pesquisa sobre os interesses privados que condicionam políticas 
públicas de transporte urbano na cidade de São Paulo. Essa pesquisa concluiu 
que a substituição do Plano Integrado de Transportes Urbanos-Pitu 2020 — que 
tinha como meta para aquele ano a construção de 284 Km de metrô em São 
Paulo — é o indicador mais flagrante do fracasso dos gestores no setor. 

De acordo com Erminia Maricato, professora titular da FAU-USP739, 

738 Cf. HIGA, Carlos Vinicius. Políticas de transporte coletivo em São Paulo entre 2001 e 
2010 – Meio ambiente construído, sistemas técnicos e organização dos serviços de transportes. 
Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em Geografia Humana 
pela Universidade de São Paulo (USP – FFLCH), 2012.
739  Entrevista concedida por Ermínia Maricato a HASHIZUME, Mauricio. Interesses Privados 
condicionam políticas de transporte urbano. Revista ADUSP, out. 2011, São Paulo.  
Sobre isso e as manifestações ocorridas em junho de 2013 ver tb:  MARICATO, Erminia; HARVEY, 
David; ZIZEK, Slavoj; DAVIS, Mike; e outros.  Cidades Rebeldes. São Paulo:  Boitempo, 2013.
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um dos fatores responsáveis pelo fracasso seriam as demandas empresariais, 
que ocupam a “fórmula privada” de gestão do transporte público. Segundo 
projeções financeiras, o grupo privado brasileiro de concessões rodoviárias CCR 
(Companhia de Concessões Rodoviárias), que tem nas construtoras Camargo 
Corrêa e Andrade Gutierrez suas principais acionistas, deve arrecadar cerca de 
R$ 14 bilhões nos 30 anos que compreendem o período de contrato.740

4. QUESTÃO DE TARIFAÇÃO – “VIÁVEL OU DESVIÁVEL”?

O primeiro trimestre de 2011 foi marcado por diversos protestos, 
manifestações e discussões acerca do aumento tarifário da passagem de ônibus 
na cidade de São Paulo741, tanto pela sociedade civil quanto pelo poder legislativo 
municipal.

Essa questão, além de gerar insatisfação por parte da população, alarmou 
governos, analistas e empresas interessadas para a urgência de um olhar sobre o 
transporte coletivo. Diversas análises econômicas foram feitas sobre a questão 
do transporte público em São Paulo. Uma delas levava em conta a relação entre 
o salário mínimo e as tarifas, descontando a inflação, e foi realizada pela equipe 
do jornal Folha de São Paulo (2013). O INPC foi a medida de inflação selecionado 
para essa análise, já que abrange as famílias com rendimentos mensais 
compreendidos entre 1 e 5 salários-mínimos, cujo chefe é assalariado em sua 
ocupação principal e residente nas áreas urbanas das regiões da cidade de São 
Paulo. Diversos documentos oficiais demonstram um aumento anual na tarifação 
do transporte maior que o salário mínimo. Em todo o período, a variação de 1994 
a 2013 dos salários foi de 161,41%, enquanto a variação da tarifa real de metrô 
foi de 240,25% e a de ônibus foi de 308,29%.742

A partir destas informações conclui-se que o comprometimento do 
salário do trabalhador tem sido maior a cada ano, o que fere, fundamentalmente, 
seu direito de ir e vir. Direito esse que está garantido na Constituição Federal.

A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre as competências do 
transporte coletivo municipal em diversos artigos. O art. 172 dispõe sobre 
a competência da Prefeitura em “planejar, organizar, implantar e executar, 
diretamente ou sob regime de concessão, permissão, ou outras formas de 
contratação, bem como regulamentar, controlar e fiscalizar o transporte público, 
no âmbito do Município”. Segundo o art. 178, “as tarifas dos serviços públicos 
de transporte são de competência exclusiva do Município, e deverão ser fixadas 
pelo Executivo, de conformidade com o disposto no art. 7º”, que prevê que é 

740 Dados obtidos do CCR (http://www.grupoccr.com.br) e do Banco do Brasil (http://www.
bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimec/opa/dwn/ccr.pdf) 
741 Conforme Decreto 52.041, 28 de dezembro de 2010 que autorizou o aumento de R$2,70 
para R$3,00 a partir de 04/01/2011
742 DANA, Sammy. Análise das tarifas de transporte público e dos salários. In Blogfolha-  
Caro Dinheiro em 19 de junho de 2013: http://carodinheiro.blogfolha.uol.com.br/2013/06/19/
analise-das-tarifas-de-transporte-publico-e-dos-salarios/; acesso em 20 de dezembro de 2013.

http://www.grupoccr.com.br/
http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimec/opa/dwn/ccr.pdf
http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimec/opa/dwn/ccr.pdf
http://carodinheiro.blogfolha.uol.com.br/2013/06/19/analise-das-tarifas-de-transporte-publico-e-dos-salarios/
http://carodinheiro.blogfolha.uol.com.br/2013/06/19/analise-das-tarifas-de-transporte-publico-e-dos-salarios/
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dever municipal assegurar o exercício dos direitos coletivos e sociais em especial, 
inciso III, “locomoção através de transporte coletivo adequado, mediante tarifa 
acessível ao usuário”.

A cidadania integral e a concretização do princípio da igualdade deveria 
ser medida por meio da capacidade e necessidade da população em se deslocar 
para suas atividades diárias, além do custo relativo à renda per capita familiar para 
realizar tais deslocamentos. Deveria, mas infelizmente não é o correspondente 
da realidade brasileira.

É crescente a insatisfação com o papel das grandes corporações privadas 
nas economias que, a partir de meados dos anos 1990, sob o pretenso argumento 
da ineficiência de gestão do Estado, passaram a aumentar a sua participação no 
provimento de serviços públicos de diversas naturezas, como saúde, educação, 
segurança, água, eletricidade. No segmento do transporte coletivo as contradições 
aparecem de forma mais evidente. O aumento da participação do setor privado 
no setor de transportes urbanos e a piora na mobilidade nas grandes cidades nas 
últimas décadas são inegáveis. As mobilizações recentes trouxeram à tona as 
discussões sobre a natureza do sistema de concessões para o setor privado na 
área de transportes urbanos.

Na América Latina, salvo algumas exceções, nas últimas décadas cresceu 
a participação do setor privado no serviço de transporte público urbano das grandes 
metrópoles. É o caso da cidade do México, Buenos Aires, Bogotá, e na maioria 
das capitais brasileiras. São Paulo e as metrópoles brasileiras estão, porém, na 
contramão do modelo privado que se implementou nos países avançados, pois 
praticamente excluiu  suas empresas públicas da oferta do serviço municipal de 
transporte.

O sistema adotado no Brasil dá provas de enorme ineficiência na aplicação 
das receitas do setor, cuja destinação não tem sido visivelmente para a melhoria 
e inovação da rede. Muito pelo contrário, predominam carros com tecnologia 
antiquada na frota (na realidade, carrocerias de caminhões disfarçados de ônibus, 
altamente poluentes, sem conforto e segurança para o usuário), linhas irregulares 
e em número insuficiente para atender a demanda. Ademais, o sucateamento do 
serviço que resulta do processo de privatização, estimula a migração de parte 
dos usuários ao transporte individual (carros e motos, essencialmente). 

O lobby das grandes montadoras para evitar maior participação e 
regulação do Estado no setor é fato comprovado por inúmeros estudos nos EUA 
– não há motivo para que não seja este o caso da América Latina também, tendo 
em vista o fortalecimento do papel econômico das multinacionais automotivas 
nas últimas décadas no subcontinente.743 

Como justificativa da privatização, o argumento é de que o setor privado 
poderia operar com mais eficiência, introduzindo inovações no sistema de 

743  HIGA, Carlos Vinicius. Políticas de transporte coletivo em São Paulo entre 2001 e 2010 – 
Meio ambiente construído, sistemas técnicos e organização dos serviços de transportes.
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prestação de serviço de transportes urbanos. Os estudos e denúncias recentes 
nos mostram o contrário. Não apenas o setor privado não tem investido na melhoria 
do sistema, como há indicações de desvio de recursos para outras aplicações, 
externas a seu ramo econômico. Prova disso é que uma das grandes companhias 
de aviação do Brasil se constitui com capitais do setor de transportes.744

De acordo com matéria publicada na revista Exame (junho 2013), a 
prefeitura divulgou uma consulta pública com informações para elaborar o edital 
da concorrência dos novos contratos de transporte público em São Paulo.  Serão 
os maiores contratos realizados na história da Prefeitura: as duas consultas 
públicas (para empresas que operam 15 mil ônibus e 7 mil vans) somam R$ 46,3 
bilhões, valor maior que todo o orçamento da capital para 2013, de R$ 42 bilhões. 
As planilhas de custo e os dados georeferenciados das linhas não são abertos à 
população, dessa maneira não há como saber em quais critérios a prefeitura está 
se baseando para estabelecer contratos de tamanho valor.745

Lúcio Gregori, secretário de Transportes na cidade de São Paulo no 
governo Luíza Erundina (1989 a 1992), afirma em entrevista concedida ao jornal 
ABCD Maior que a política tributária no Brasil impede a aplicação da gratuidade 
no transporte coletivo, tão viável quanto o SUS (Sistema Único de Saúde), 
escolas públicas e coleta de lixo. O transporte coletivo teria se transformado 
numa atividade econômica atraente para o setor privado. Isso ocorre por causa 
do longo sistema de concessão de serviço público que pode chegar a 25 anos e 
a priorização do transporte individual motorizado. Lúcio ainda aponta uma crise 
financeira no Estado brasileiro, no sentido amplo (federal, estadual, municipal). 
As recentes desonerações tributárias direcionadas ao setor já tornam ilegal a 
manutenção das tarifas nos patamares vigentes no início do ano de 2013. 

Ainda no início de 2013 as empresas de transporte coletivo foram 
duplamente beneficiadas pelo governo federal com medidas de redução de 
tributos federais: a desoneração da folha de pagamentos, que passou a vigorar a 
partir de janeiro para o transporte rodoviário e desde junho para o metroviário e 
ferroviário; e a isenção de PIS e COFINS, resultante de medida provisória válida 
desde o fim de maio para todos os modais de transporte. Juntas, essas ações 
implicaram redução de 7,23% da carga tributária incidente sobre o preço das 
passagens.746

744  CREDÊNCIO, José Ernesto. Promotoria investiga fraudes em empresas de ônibus de 
São Paulo. Folha de São Paulo. Caderno Cotidiano, em 23 de junho de 2013.  In. Http://www1.
folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1299869-promotoria-investiga-fraudes-em-empresas-de-
onibus-de-sp.shtml; acesso em 21 de novembro de 2013.   
745  Revista Carta Capital Edição 754; Parem de subestimar o povo. Ninguém controla a rua. 
As tentativas até agora fracassadas de manipular os protestos.In. http://www.cartacapital.com.
br/revista/754.  Acesso em 18 de agosto de 2013. Vale acrescentar que tais informações são 
públicas e deveriam, por lei, estarem acessíveis à população.
746  Jornal ABCD Maior em 15/06/2013.Capa -  Tarifa municipal a R$ 3,20 entra em vigor 
neste sábado.  In. www.abcdmaior.com.br;  acesso em 18 de agosto de 2013.

Http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1299869-promotoria-investiga-fraudes-em-empresas-de-onibus-de-sp.shtml
Http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1299869-promotoria-investiga-fraudes-em-empresas-de-onibus-de-sp.shtml
Http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1299869-promotoria-investiga-fraudes-em-empresas-de-onibus-de-sp.shtml
http://www.cartacapital.com.br/revista/754
http://www.cartacapital.com.br/revista/754
http://www.abcdmaior.com.br
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5. A VELHA VIOLÊNCIA DITATORIAL - FRACASSO DA SEGURANÇA PÚBLICA

No mês de junho de 2013, o Brasil presenciou uma onda de protestos e 
manifestações por causa do descontentamento da população com o transporte 
público.  Onda que teve início em São Paulo com o movimento social MPL 
(movimento passe livre). Uma das propostas do movimento é a adoção da tarifa 
zero para o transporte coletivo. Esse movimento foi fundado em uma plenária no 
Fórum Social Mundial em 2005 e ganhou notoriedade ao participar da organização 
dos últimos protestos que aconteceram na cidade de São Paulo e repercutiram 
Brasil a fora.

A pauta inicial que legitimou os protestos era o aumento de R$ 0,20 
centavos das passagens dos ônibus. Frente a tudo o que foi exposto nesse artigo, 
em relação ao transporte público no Brasil, os protestos que eclodiram em São 
Paulo e no restante do Brasil foi um grito de protesto não só pelo aumento de R$ 
0,20 centavos na passagem, mas a ineficiência e mesmo, ausência de políticas 
públicas que contemplem o transporte como direito básico de qualidade de vida.

 A primeira manifestação aconteceu no dia 06/06/2013 na cidade de São 
Paulo, e foi reprimida a balas de borracha, a bombas de gás lacrimogêneo e muita 
violência por parte da polícia. O que se viu foram cenas que lembravam a ditadura 
militar. O que começou com o aumento da passagem do ônibus, se alargou, e 
virou um grito coletivo que tomou a Avenida Paulista e ecoou nas ruas do Brasil. 

Vale ressaltar que essa repressão militar que aconteceu em junho de 2013, 
se deu justamente no momento em que pela primeira vez, o país se debruçava 
sobre o passado ditatorial com a CNV (Comissão Nacional da Verdade)747 e 
buscava revelar a verdade sobre os mortos e desaparecidos na ditadura. Nesse 
mesmo momento, um aparato militar é colocado contra jovens desarmados que 
protestavam democraticamente e, na frente de todos e também das câmeras de 
televisão perpetra toda sorte de horrores que o Brasil conhece bem.

As cenas que o Brasil presenciou expõe a pior herança que trazemos 
do período da ditadura militar (1964-1985). A Constituinte de 1988, que afastou 
grande parte desse resquício autoritário, trazido de um dos piores períodos da 
história brasileira, enfrentou forte resistência militar quando tentou uma reforma 
na estrutura coercitiva que mantinha o sistema anterior. 

Luiz Eduardo Soares 748 analisa as estruturas organizacionais da segurança 
pública no Brasil, e aponta que no processo de transição para a democracia 
que aconteceu em 1930, elas permaneceram intocadas. As autoridades que se 
sucederam limitaram-se a recepcionar o legado de nossa tradição autoritária, 
reproduzindo suas características básicas, introduzindo meros ajustes residuais. 

747 A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12528/2011 e instituída em maio 
de 2012. Tem por finalidade apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de 
setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. (http://www.cnv.gov.br/)
748 SOARES, Luiz Eduardo. Segurança pública: presente e futuro. Estud.av. [online]. 2006, 
vol.20, n. 56, pp. 91-106

http://www.cnv.gov.br/
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O mesmo autor ressalta que a ascensão dos movimentos sociais e 
do associativismo, não mudaram os formatos obsoletos das instituições da 
segurança pública. O mesmo ciclo policial dividido, entre Polícia Militar e Polícia 
Civil – e toda a sua irracionalidade administrativa e formação incompatível com 
a nova realidade mostram que a transição democrática não se estendeu à 
segurança pública.

Alba Zaluar749 acredita que por ter empregado a tortura, as prisões ilegais 
e a censura, o regime militar abriu o caminho para a disseminação do crime 
organizado em vários setores. A polícia, com suas fracas técnicas de investigação 
não se modernizou, e tampouco seus métodos.

A violência da PM contra manifestantes expõe à sociedade um ponto 
fraco sempre escondido debaixo do tapete da corporação militar e desprezado 
pela Justiça. O aparelho repressivo da ditadura foi preservado e vem à tona, 
violento, arrasador, desmedido, em situações de conflito. Está na hora de 
construir instituições novas, de democratizar os aparelhos coercitivos do Estado 
que, por virem do passado autoritário, têm uma autonomia enorme em relação 
ao próprio Estado democrático. E a democracia, sem o apoio de instituições 
verdadeiramente democráticas, torna-se muito relativa. 

Segurança é resultante de políticas públicas preventivas eficientes 
como educação de qualidade, saúde de qualidade, habitação de qualidade. É o 
investimento na modernização tecnológica, aparelhamento da polícia, qualificação 
e efetiva valorização da classe dos policiais. Nada disso acontece no Brasil. 
Pelo contrário, o que se presencia é uma polícia com práticas ultrapassadas, 
desaparelhada e com salários vergonhosos. 

Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo750 sustenta que uma polícia mais bem 
preparada para atuar em democracia se faz necessária e já tem sido incorporada 
pelos gestores da segurança em alguns estados brasileiros. A implementação de 
políticas permanentes de formação, capacitação e aparelhamento das polícias civis 
e Militares é outra urgência que não pode passar despercebida.  As experiências 
de policiamento comunitário, a criação de uma base curricular unificada para a 
formação das polícias, incorporando o tema dos direitos humanos, as técnicas 
de policiamento preventivo e de mediação de conflitos, o investimento em 
inteligência para atuar contra o crime organizado e a lavagem de dinheiro, e o 
combate à corrupção policial, são questões incorporadas à agenda dos gestores 
públicos da segurança, e que devem ser permanentemente cobradas pela 
sociedade.

Em todos os temas abordados acima, a pergunta recai sobre quais ações 
devem ser adotadas para o controle da gestão pública. Neste sentido Ricardo 

749 ZALUAR, Alba. Democratização inacabada: fracasso da segurança pública. Estud. av. 
[online]. 2007, vol. 21, n.61, pp.31-49.
750 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Prevenção integrada: novas perspectivas para as 
políticas de segurança no Brasil. Rev. Katálysis [online]. 2006, vol. 9, n. 1, pp. 38-42.
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Ceneviva e Marta Ferreira Santos Farah751 realizaram uma pesquisa sobre o papel 
que os sistemas de avaliação de políticas públicas e programas governamentais 
podem desempenhar no aperfeiçoamento de mecanismos de controle da gestão 
pública. O objetivo foi o de verificar se a implantação de sistemas de avaliação 
contribui para reduzir a assimetria de informações entre cidadãos e políticos e entre 
políticos e burocratas. A análise mostrou que tais sistemas trazem transparência 
da gestão pública e podem vir a ser instrumentos para a responsabilização dos 
agentes públicos pelos resultados das políticas e programas governamentais.

Entretanto, e revelando os traços autoritários ainda existentes em 
muitas de nossas práticas politicas, quando, em 6 de junho de 2013, a população 
paulistana reagiu e tentou lutar pelos seus direitos básicos como o de mobilidade, 
a polícia paulista reprimiu com violência as manifestações, provocando uma 
ampliação dos movimentos de protesto não só em São Paulo, mas em todo o 
Brasil. A polícia militar agiu no centro da cidade com quase a mesma truculência 
com que cotidianamente age nas favelas e nas periferias de São Paulo e Brasil 
afora. A polícia fez, portanto, o que está acostumada a fazer no dia a dia das 
periferias e favelas, o que é ensinada e autorizada a fazer. Age dessa maneira 
há muito tempo, e é fato de que a segurança pública desse país não assistiu 
mudanças significativas desde que demos um passo rumo à democracia. As 
políticas públicas de segurança que estão em vigor, são idealizadas e efetivadas 
a partir de uma visão hierarquizada da cidade e dos cidadãos. As regras mudam 
do centro da cidade para as periferias.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 Os impasses na política de mobilidade urbana geraram uma crise 
sem precedentes na cidade de São Paulo e se reflete também em outras cidades 
brasileiras. O tempo médio de deslocamento do paulistano para realizar suas 
atividades, triplicou na última década, sendo que a crise da mobilidade é muito 
mais aguda para os usuários do transporte coletivo aumentando ainda mais a 
desigualdade social.

6.2 Os atuais governos somente poderão reformar e progredir nessa 
questão, se houver, no âmbito municipal protagonismo capaz de enfrentar os 
interesses estabelecidos. Nesse sentido, estratégias diversas podem ser adotadas: 
priorização do transporte coletivo com desestímulo/punição progressivos ao 
transporte individual; utilização do Estatuto das Cidades como referência para 
a reforma urbana; apoio à participação popular; descentralização, por meio das 
subprefeituras, o que implica orçamento, recursos humanos, capacitação técnica 
e participação das populações locais nas tomadas de decisão; transparência nas 
ações governamentais; e capacidade tecno/política para enfrentar os grandes 
interessantes dominantes. 

6.3 Nos dois programas analisados nessa pesquisa (mobilidade urbana 

751 CENEVIVA, Ricardo e FARAH, Marta Ferreira Santos. Avaliação, informação e 
responsabilização no setor público. Rev. Adm. Pública [online]. 2012, vol.46, n.4, pp.993-1016.
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e segurança pública), a visibilidade das ações governamentais e dos resultados 
dos testes de avaliação está aquém do esperado e isso impossibilita o uso 
dessas informações para a prestação e cobrança de contas.  O acompanhamento 
pela sociedade e o engajamento da população na cobrança da qualidade ficam 
comprometidos. O problema parece estar longe de apresentar solução.

6.4 As manifestações que o Brasil presenciou no mês de junho e julho de 
2013, apontam falhas gigantescas no sistema de mobilidade urbana em grandes 
centros, acompanhadas por práticas autoritárias da segurança pública. A crise nos 
transportes coletivos serviu como denúncia para uma outras crises: segurança 
pública e privatização dos serviços públicos.

6.5 O problema da segurança púbica ficava renegado à periferias e longe 
dos olhares midiáticos. Ao enfrentar a balas o direito legítimo e democrático de 
manifestação que a população tentou exercitar, podemos perceber o quanto as 
políticas públicas de segurança pública e mobilidade urbana estão interligadas e 
influenciadas por interesses privados.
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14. CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS À CONSTRUÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DO CONCEITO DE DANO AMBIENTAL 
COLETIVO EXTRAPATRIMONIAL

RODRIGO COSSO PIMENTA
Advogado, Pós-Graduado no Curso de Direito Ambiental Lato Sensu pela 

Faculdade de Direito Milton Campos, em Nova Lima/MG, em 2013

1. INTRODUÇÃO

Por definição Constitucional, o meio ambiente é um bem afeto à 
coletividade, pertencente às presentes e futuras gerações, essencial à sadia 
qualidade de vida e à perpetuação da mesma, pelo que é de suma relevância a 
sua proteção.

Essa proteção, por sua vez, admite, prioritariamente, a forma preventiva, 
que, em suma, traduz-se por medidas de controle do dano ambiental, evitando 
ou minimizando o mesmo, garantindo, nesse último caso, que a utilização do 
bem ambiental ocorra de forma sustentável, ocasionando o mínimo de lesão 
possível.

Repressivamente, o cuidado ao meio ambiente é feito através da 
responsabilização do(s) agente(s) lesivo(s), impondo aos mesmos a obrigação de 
reparar de forma integral o dano causado ao meio ambiente, em todas as suas 
extensões.

Todavia, parte-se do pressuposto de que o dano ambiental não é passível 
de reversibilidade integral. Consequências irreversíveis do dano ambiental 
impossibilitam a retomada do idealístico status quo ante de um determinado 
ecossistema afetado.

Nesse passo, quando a aludida irreversibilidade do dano torna inviável 
(ineficaz) a reparação do dano patrimonial ambiental, que, sem dúvida, deve ser a 
prioridade, a reparação ao menos do dano extrapatrimonial ambiental mostra-se 
como possibilidade, atenta ao princípio da reparação integral do dano ambiental 
e com embasamento legal no artigo 1º, I, da Lei nº. 7.347 (Ação Civil Pública).

Ressalte-se, no entanto, que a responsabilização pelo dano ambiental 
extrapatrimonial, constitui matéria só tratada recentemente pela doutrina e 
pela jurisprudência, razão pela qual pronunciamentos diversificados tem sido 
proferidos por quem a examina.

Assim, a nosso ver, a constante e crescente análise do tema é 
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absolutamente pertinente, vez que indefinições conceituais, decorrência natural 
de qualquer objeto de estudo relativamente novo, prejudicam a aplicação 
prática da teoria, contribuindo para o emprego errôneo do instituto, ou ainda o 
emprego viciado, impedindo a manifestação de todos os efeitos que lhe seriam 
provenientes. 

Com o presente estudo, portanto, tentaremos contribuir (ao menos 
um pouco), para uma melhor conceituação e consequente aplicação prática do 
dano extrapatrimonial ambiental coletivo, abordando as principais dificuldades 
encontradas pelo operador do direito referentes ao tema e as formas encontradas 
para buscar a respectiva reparação.

2. A TUTELA AMBIENTAL

Historicamente, ao se analisar a relação do homem com o meio 
ambiente, é possível perceber que o mesmo se tratava de um bem relegado a 
segundo plano, ao passo que a equivocada concepção de se tratar de uma fonte 
inesgotável de recursos fazia prevalecer a contínua exploração até a inevitável 
exaustão.

A desmedida exploração do meio ambiente, consequência natural da 
mercantilização e do chamado capitalismo predatório, revelou tratar-se de uma 
fonte de recursos esgotável. 

Apenas a partir do momento em que se percebeu o valor (econômico) 
e a importância do meio ambiente para a preservação e perpetuação da sadia 
qualidade de vida, foi que o cenário de inexistência de políticas legislativas 
de intervenção à devastação ambiental, fruto da despreocupada consciência 
ecológica, começou a se transformar, começando a surgir os primeiros pactos e 
primeiras normas de preservação dos elementos naturais, fontes esgotáveis de 
recursos.

Inclusive, sobre o tema, Sirvinskas, com propriedade, esclarece de 
forma bastante objetiva a relação entre o Meio Ambiente, a economia e a sadia 
qualidade de vida, asseverando que a qualidade de vida está intimamente ligada ao 
crescimento econômico, na medida em que o crescimento econômico, fundado 
na produção e consumo, depende essencialmente dos recursos extraídos do 
meio ambiente752.

No Brasil, a tutela do bem ambiental surgiu com os chamados direitos 
de terceira geração. Nos dizeres do Ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
José Augusto Delgado, são direitos novos, com profunda repercussão social, 
voltados para assegurar ao ser humano uma vida sã, sem, contudo, impedir o 
desenvolvimento comercial e industrial, bem como outras necessidades da vida 
em sociedade. Dentre esses direitos, destacam-se, além do direito ao meio 

752  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela Constitucional do Meio Ambiente: interpretação eaplicação 
das normas constitucionais ambientais no âmbito dos direitos e garantias fundamentais. 2a ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p.29.
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ambiente, os direitos do consumidor, os direitos da criança e do adolescente e o 
direito do idoso753.

Pressupõe-se a inexistência de vínculo jurídico ou fático entre as pessoas 
detentoras desse direito, que não obstante possuírem seus interesses individuais, 
o objeto desse interesse é indivisível. Daí a expressão direito coletivo. 

Ainda, a tutela ambiental está intimamente ligada à evolução do direito 
de propriedade: no momento em que o uso do bem ambiental ocorria de forma 
ilimitada e a expansão demográfica e consequentes apropriações mostravam-
se devotadas, restringiu-se o poder absoluto do proprietário da terra de usar, 
gozar, dispor e usufruir do bem sem qualquer restrição, criando limites a tal 
direito, especialmente em relação ao uso dos recursos naturais encontrados na 
superfície e no subsolo da propriedade privada (ideia de “função ambiental da 
propriedade”).

A Lei nº. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
definiu em seu artigo 3o, inciso I, o meio ambiente como sendo “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”.

Extrai-se do mencionado conceito legal o caráter de bem jurídico 
autônomo pelo qual passou a ser tratado o meio ambiente, merecendo proteção 
jurídica todo o bem ambiental ali definido e não mais apenas os elementos 
naturais protegidos por leis específicas, como os recursos minerais, a fauna, a 
flora etc.

Destaca-se a amplitude do conceito, que abarca a vida humana, animal e 
vegetal, considerando-se nele inserido “toda a natureza original e artificial, bem 
como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, 
a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico 
e arqueológico”754.

O caráter de direito coletivo foi consagrado com a inserção do meio 
ambiente no rol dos direitos protegidos pela Ação Civil Pública (Lei nº. 7.347/85, 
Art. 1º, I), sem prejuízo das demais ações cabíveis (partindo do pressuposto que 
todas as formas de proteção ao meio ambiente são válidas), instituto processual 
utilizado especificamente para a proteção dos direitos difusos. 

A definição da Lei nº. 6.938/81, bem como o caráter coletivo do meio 
ambiente, foram ambos recepcionados e consolidados pela Constituição da 
República de 1988, a primeira em que o legislador Constituinte utilizou o termo 
“Meio Ambiente”, elevando-o à condição de direito fundamental da pessoa 
humana, essencial à sadia qualidade de vida e perpetuação das presentes e 
futuras gerações (artigo 255, caput, da Constituição da República de 1988). 

753  DELGADO, José Augusto. Responsabilidade Civil Por Dano Moral Ambiental. Informativo 
Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, Vol. 19 – n. 1 – p. 81/153 / jan-jun 2008.
754  SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: REVISTA DOS 
TRIBUNAIS, 1981. p. 435.
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Com efeito, a mencionada norma Constitucional verdadeiro princípio 
geral expresso, ao passo que “toda atividade humana deve-lhe obediência; todos 
os atos dos Poderes Públicos e dos particulares não poderão ofender o meio 
ambiente; todas as normas jurídicas, inclusive as constitucionais, devem-lhe 
conformação (...)”755.

Não obstante, passou-se a prever ainda, constitucionalmente, a 
responsabilização penal, civil e administrativa dos agentes lesivos ao meio 
ambiente, pessoas físicas ou jurídicas, conforme §3º do mencionado artigo da 
Constituição da República756.

Aludida norma constitucional, em verdade, recepcionou a obrigação do 
degradador de reparar o meio ambiente lesionado, ou indenizar pelos danos 
ambientais causados, conforme já previa Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 
nº. 6.938/81), em seus artigos 4o, VII757 e 14, §1º758, de onde se extrai o Princípio 
da Reparação Integral do Dano Ambiental.

Nota-se, assim, que a partir do momento em que se consagrou o meio 
ambiente como direito fundamental do cidadão, tornou-se possível, de forma 
mais incisiva e efetiva, controlar a exploração ambiental, no intuito de amenizar 
os danos ambientais inevitavelmente causados pelas atividades humanas, bem 
como se tornou possível exigir formas de reparação mais efetivas contra o agente 
danoso.

3. O DANO AMBIENTAL

Em linhas gerais, valemo-nos do conceito de que “dano é a lesão de um 
bem jurídico, incluindo-se o moral e o patrimonial”759.

Consequentemente, partindo dessa ampla definição de dano, ao 
restringirmos o conceito para estudarmos os danos causados exclusivamente 
ao bem ambiental, constatamos que as extensões do dano ambiental também 
ultrapassam a esfera patrimonial.

Do ponto de vista do meio ambiente, a esfera material está diretamente 
ligada aos elementos físicos do mesmo – o macrobem ambiental, abrangendo 
os diferentes ecossistemas naturais e sociais em que se insere o homem e 

755  VITTA, Heraldo Garcia. O meio ambiente e a Ação Popular. São Paulo: SARAIVA, 2000. p. 
04.
756  Art. 255. (...) “§3º. 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.”
757  Art. 4o. “A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (…) VII – à imposição, ao poluidor 
e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”
758  Art. 14. (...) “§1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. (...).”
759  SIRVINSKAS, L. P. Op. cit. p.29.
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a ele se interage, permitindo o desenvolvimento das atividades humanas e a 
preservação das características naturais do entorno –, cuja reparação implicará, 
principalmente, a busca pelo status quo ante que, em linhas gerais, nada mais é 
que o retorno do ecossistema afetado a uma condição o mais próximo possível 
da anterior, privilegiando-se a restauração natural ou recomposição in natura760, 
visando à recuperação do equilíbrio e da capacidade ecológica funcional daquele 
ambiente natural afetado.

Nesta esfera, o dano ambiental afeta os recursos naturais e o equilíbrio 
ecossistêmico, como, por exemplo, quando ocorre a contaminação de águas por 
derramamento de óleos; a contaminação do lençol freático em virtude dos aterros 
de resíduos; a poluição atmosférica em todos os seus graus; o desmatamento; 
os efeitos da mineração761, etc.

Todavia, por essência, do ponto de vista do ser humano, o dano ambiental 
em sentido amplo, será, a priori, um dano extrapatrimonial, pois lesa, antes de 
tudo, um direito fundamental expresso na Constituição da República Federativa 
do Brasil (o meio ambiente – art. 225), sendo que os efeitos patrimoniais são 
percebidos pelo homem de forma indireta, especialmente nos casos em 
que o bem ambiental afetado estava gerando qualquer proveito econômico a 
determinado indivíduo ou coletividade.

Logo, na sua esfera extrapatrimonial, os danos ambientais referem-se 
aos prejuízos causados aos interesses das pessoas, “caracterizados pela violação 
a direito cuja integridade é de interesse comum e indispensável ao respeito à 
dignidade humana”762.

A noção do dano ambiental extrapatrimonial gera, talvez, a maior polêmica 
no estudo da efetividade e formas de reparação do dano ambiental, em razão da 
manifesta dificuldade de encontrar a melhor forma de reparação de um dano 
extrapatrimonial, cujos efeitos podem afetar a esfera íntima e moral do indivíduo, 
sendo o agente passivo direto do dano o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, ou seja, um direito coletivo, e não individual.

Nesse ponto, vale esclarecer, ainda, que o dano ambiental produz, de 
fato, efeitos no indivíduo, como, por exemplo, quando uma queimada destrói 
a plantação de uma fazenda, gerando prejuízos financeiros ao proprietário; ou 
quando os efeitos da poluição causam problemas à saúde física, suportando a 

760 Em breve síntese, a doutrina assinala uma ordem preferencial que a reparação do 
dano material ao meio ambiente deve observar, qual seja: (i) reparação in natura ou in situ, no 
próprio local degradado; (ii) reparação compensatória ou, simplesmente, compensação, pela qual 
reconstitui-se um outro local degradado, com características e funções ambientais equivalentes 
ao efetivamente afetado; e, por fim, (iii) a indenização, forma indireta de reparação, por meio 
da valoração do dano e pagamento em dinheiro, revertendo-se a quantia auferida ao Fundo de 
Reparação aos Interesses Difusos Lesados (Lei n. 7.347/85, art. 13).
761 Exemplos listados por STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. Cit. p. 127.
762 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti e FROZIN, Rodrigo 
Augusto Matwijkow. O Dano Extrapatrimonial Ambiental e o Posicionamento do Supremo Tribunal 
de Justiça. Revista NEJ - Eletrônica, Vol. 15 – n. 2 – p. 112/128 / mai-ago 2010. 
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vítima as despesas médicas, e o sofrimento da recuperação; etc. 

Todavia, até no caso dos exemplos citados, ainda quando o indivíduo 
lesado busca reparação, “o interesse protegido, de forma direta, é a lesão do 
patrimônio e demais valores das pessoas; e, de forma mediata e incidental, o 
meio ambiente da coletividade”763, razão pela qual afirmamos que os efeitos do 
dano ambiental são preponderantemente percebidos pela coletividade (como 
um todo ou determinada).

4. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL

Nos moldes atuais do Direito, o conceito de reparação está 
diretamente ligado à ideia de responsabilização do agente causador do dano. Tal 
responsabilização, ato contínuo, se concretiza pelos modelos da responsabilidade 
civil. 

Nesse ponto, importante fazermos a ressalva de que a aplicação da teoria 
da responsabilização civil, não só no âmbito do direito ambiental, como em todos 
os demais ramos do Direito, é, a nosso ver, absolutamente natural e eficaz. 

Especificamente sobre a reparação do dano ambiental através da 
responsabilização civil, os ensinamentos de Milaré:

“A reparação da danosidade, como qualquer outro tipo de 
reparação, funciona através das normas de responsabilidade 
civil, que, como se sabe, por sua vez funciona como 
mecanismos simultaneamente de tutela e controle da 
propriedade.

A responsabilidade civil pressupõe prejuízo a terceiro, 
ensejando reparação do dano, consiste na recomposição 
do status quo ante (repristinação = obrigação de fazer) ou 
numa importância em dinheiro (indenização = obrigação de 
dar).”764

Nota-se a aplicação sistêmica das normas do direito civil na esfera do 
direito ambiental, o que, a nosso ver, é essencial, na medida em que nem todas 
as extensões do dano, que serão vistas adiante, encontram no ordenamento 
jurídico ambiental, formas específicas para sua reparação.

Com efeito, a interpretação conjunta de duas ramificações do direito, 
visando à complementação das lacunas da lei, garante a reparação integral do 
dano ambiental. 

No ordenamento jurídico civil brasileiro, em suma, a responsabilidade 
civil baseia-se na verificação do ato ilícito e do nexo de causalidade entre este e o 
dano eventualmente causado, sendo necessário, conforme bem sintetizado nos 

763  LEITE e AYALA. Op. cit. p. 148.
764  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 7ª Ed., rev., atual. e reform. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
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ensinamentos de Stoco, que “para que ocorra a responsabilidade civil e surja o 
dever de indenizar há de se aderir à ilicitude do ato a um dano”765.

Ainda que por uma análise superficial possa parecer evidenciado apenas 
a necessidade de verificação do ato ilícito e do dano, o nexo de causalidade resta 
implícito, traduzindo-se pelo vínculo entre a conduta e o resultado, na medida 
em que o dano deve ser consequência direta do ato ilícito praticado, ou seja, 
determinado ato ilícito deve ter dado causa ao dano, não havendo que se falar 
em responsabilização civil se o ato ilícito não gerar dano, ou se eventual dano 
verificado for alheio ao ato ilícito praticado ou independente deste. 

Trata-se, pois, da responsabilidade civil subjetiva ou aquiliana, fundada 
na culpa do agente causador do dano, elemento essencial para que se fale em 
obrigação de reparar. 

Noutra senda, relembrando que a tutela ambiental surgiu diante da 
percepção de que os recursos naturais são esgotáveis, como forma de proteger e 
preservar o meio ambiente, restringindo e contendo a exaustiva e descontrolada 
exploração do bem ambiental, o modelo da responsabilidade civil subjetiva, 
mostrou-se impotente e ineficaz para tal fim.

Em primeiro lugar, porque a teoria da responsabilidade civil subjetiva, 
ao exigir a necessidade de verificação de três elementos, dentre os quais, o ato 
ilícito, mostra-se imprópria para a proteção e reparação do bem ambiental, pois 
demanda verificação do ato lesivo, sendo certo que, em matéria ambiental, um 
ato, apesar de danoso, passou por um processo de licenciamento por órgão 
competente e obteve a concessão das licenças necessárias para sua execução, 
desde a fase prévia até a operação da atividade objeto da licença.

Assim, nesses casos, tratando-se de conduta devidamente licenciada, 
impossível atribuir qualquer ilicitude, a priori, ao respectivo ato lesivo ao bem 
ambiental, pelo que, de acordo com o modelo clássico, portanto, o degradador 
ambiental que pratica ato licenciado nunca poderia ser compelido a reparar o 
dano por ele causado. Evidente, portanto, que trata de um modelo insuficiente/
incompatível no que diz respeito à tutela ambiental.

Como se não bastasse, Destefenni assevera que “a efetividade da 
responsabilidade civil ambiental depende da fixação de uma sanção que 
represente um desestímulo à prática de danos ambientais”766, e, partindo do 
mesmo pressuposto, a nosso ver, é pertinente a crítica de Leite e Ayala, referindo-
se também à impropriedade da teoria da responsabilidade civil subjetiva para a 
tutela ambiental, no sentido de que “o modelo clássico de responsabilidade civil 
(...) não inibia o degradador ambiental com a ameaça da ação ressarcitória”767.

765  STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência. 7a edição 
revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.
766  DESTEFENNI, Marcos. A responsabilidade civil ambiental e as formas de reparação do 
dano ambiental: aspectos teóricos e práticos. Campinas: BOOKSELLER, 2005. p. 244.
767  LEITE e AYALA. Op. cit. p. 130.
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Nesse liame, mencionando os ensinamentos do Ex-Ministro do STJ, 
Antônio Herman Benjamin, os referidos autores atribuem a fragilidade do modelo 
clássico de responsabilidade civil à dificuldade de prova acerca do nexo de 
causalidade e o dano, dificultando, portanto, a verificação da responsabilidade, 
ou ainda, pela dificuldade de implementação de tal modelo ocasionada por 
problemas de acesso à justiça.

Nota-se, portanto, que, para a efetiva proteção ambiental, a aplicação da 
reponsabilidade civil subjetiva para fins de reparação é ineficaz, uma vez que a 
verificação dos três elementos que configurariam a responsabilidade de reparar 
o dano causado ao bem comum é verdadeiro obstáculo para a configuração da 
responsabilidade de reparar o dano causado ao bem ambiental, conforme vimos 
alhures.

Outra crítica pertinente é feita por Steigleder, afirmando que o modelo 
tradicional da responsabilidade civil, objetivando a reparação do dano e punição 
do responsável, não se propõe à prevenção do risco ou à redefinição do modus 
operandi que determinou a produção do dano, pelo que, novamente, seria 
imprópria à tutela ambiental768.

Diante das apontadas inadequações do modelo tradicional da 
responsabilidade civil para a tutela ambiental, como forma de evitar a 
inimputabilidade do responsável pelo dano ao meio ambiente, mediante 
intensa construção doutrinária e evolução legislativa, amparou-se na teoria da 
responsabilidade civil objetiva, por meio da qual se encontrou uma forma efetiva 
de compelir o degradador ambiental a reparar o dano por ele causado.

Fiorillo ensina que a punição de forma objetiva do agente causador do 
dano ambiental, na prática, consiste em uma “técnica hábil para o desempenho 
de uma mais ampla cobertura para a reparação do dano”769; isso porque, na 
responsabilidade objetiva, não há gradação da participação do agente que contribui 
para o dano, sendo esse inevitavelmente punido pelo resultado, analisando-se, 
sem outras interferências, o dano e a autoria do evento danoso, apenas.

Toda essa reflexão encontra guarida, principalmente, no artigo 14, §1º, da 
Lei nº. 6.938/81, no artigo 225, §3º, da Constituição da República, que recepcionou 
o mencionado 14, §1º, e, finalmente, como não poderia deixar de ser, por se 
basear em um instituto do direito civil, no parágrafo único do artigo 927 do Código 
Civil, que dispõe que “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem”.

Importante ressaltar que os mencionados “casos específicos em lei”, 

768  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do 
dano ambiental no Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 178.
769  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 4ª Ed. São 
Paulo: SARAIVA. 2003. p. 29. 
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conforme disposto no artigo transcrito alhures, abrangem os casos de proteção 
ambiental, previstos na mencionada Lei nº. 6.938/81 – Política Nacional do Meio 
Ambiente.

Já mencionamos acima que a atividade licenciada não pode ser 
considerada antijurídica. Pois são justamente elas, as atividades passíveis de 
licenciamento ambiental, como por exemplo, as listadas no artigo 2o da Resolução 
CONAMA nº. 01/1986, os melhores exemplos das “atividades normalmente 
arriscadas e normalmente desenvolvidas” previstas no parágrafo único do artigo 
927, do Código Civil. 

Saliente-se que, entre outras atividades modificadoras do meio ambiente, 
o mencionado artigo 2o da Resolução CONAMA nº. 01/1986 lista a construção 
e operação de estradas de rodagem com duas ou mais faixas de arrolamento; 
aeroportos; aterros sanitários; mineradoras; usinas de geração de eletricidade de 
grande porte, qualquer que seja a fonte de energia primária; etc.

Tratam-se de atividades que declaradamente importarão em efetivo dano 
ao meio ambiente, seja em razão do porte (necessariamente ocuparão áreas 
imensas, ocasionando em grande desmatamento ou alagamento, prejudicando 
tanto a flora quanto à fauna), seja em razão do potencial poluidor da atividade em 
operação (prejudicando a água, o ar, a flora, a fauna etc.). Ainda assim, observadas 
as exigências legais – que, basicamente, referem-se à elaboração de um Estudo 
de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental prévios a 
qualquer licença – poderão ser licenciadas pelo órgão ambiental competente, até 
em razão de outros benefícios que tais atividades proporcionarão à sociedade 
(fala-se em atividade de utilidade pública).

Diante dessa reflexão, mostra-se mais que evidente a perfeita conexão 
entre a tutela ambiental e a teoria da responsabilidade civil objetiva. Nesse 
ponto, a responsabilidade civil ambiental assemelha-se à responsabilidade civil 
objetiva justamente por impor a obrigação de reparar ao degradador ambiental, 
independentemente da verificação de culpa do mesmo para a ocorrência do 
dano, fundando-se, também, no risco oferecido pela atividade ou conduta do 
agente degradador.

O risco é facilmente mensurado pela mera probabilidade de causar dano, 
ou seja, sem ainda existir o dano efetivo, que pode ou não consumar-se.

Sobre o tema, disserta Montenegro que diferentemente do perigo, 
tido como uma circunstância fática ameaçadora, natural ou não, “o risco é 
sempre conhecido, (...) sua ocorrência pode ser prevista e sua probabilidade 
calculada, ainda que não seja possível a plena avaliação da amplitude de suas 
consequências”770.

Concordamos ainda com os ensinamentos de Milaré, que assevera 
inexistirem dúvidas de que, para a efetiva tutela ambiental, a responsabilidade 

770  MONTENEGRO, Magda. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil. São Paulo: IOB 
Thomson, 2005.
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objetiva vincula-se à teoria do risco integral, segundo a qual “só é responsabilizado 
pelo dano quem criou a situação de risco para a sua ocorrência”, afirmando, ainda, 
que apenas a teoria do risco integral “atende à preocupação de se estabelecer 
um sistema mais rigoroso possível, ante o alarmante quadro de degradação”771.

Todavia, particularmente, a responsabilidade civil ambiental difere-se da 
responsabilidade civil objetiva, por fundar-se, também, em conceitos e princípios 
próprios do Direito Ambiental, como não poderia deixar de ser, notadamente, o 
Princípio da Reparação Integral do Dano (art. 14, §1º, Lei nº. 6.938/81 e art.225, 
§3º, CR/88) e o Princípio do Poluidor-Pagador.

Segundo Milaré, pela aplicação do Princípio da Reparação Integral, 
significa dizer: 

“(...) que a lesão causada ao meio ambiente há de ser recuperada 
em sua integralidade e qualquer norma jurídica que disponha 
em sentido contrário ou que pretenda limitar o montante 
indenizatório a um teto máximo seria inconstitucional; por isso 
mesmo, quando não for possível a reparação do dano, ainda será 
devida a reparação pecuniária correspondente, a ser revertida 
para os Fundos de Defesa dos Direitos Difusos, previsto no art. 
13 da Lei 7.347/1985.”

Outrossim, admitindo-se que durante a operação de qualquer atividade 
são verificadas externalidades negativas, percebidas pela sociedade, e não apenas 
pelo agente daquela atividade (por isso, externalidades), transformando-se o que 
antes era risco em efetivo dano (princípio do desenvolvimento sustentável), pelo 
princípio do Poluidor-Pagador, derivado do princípio da responsabilidade, “procura-
se corrigir esse custo adicional à sociedade, impondo-se sua internalização”, 
tendo como objetivo maior “fazer com que o poluidor passe a integrar, de forma 
permanente, no seu processo produtivo, o valor econômico que consubstancia o 
conjunto dos custos ambientais”772, incluídos nesses custos, aqueles advindos 
da  poluição (medidas de reparação, atividade pericial do Estado, etc.).

Nesse passo, a ideia de integração do valor econômico dos custos 
ambientais no processo produtivo da atividade lesiva ao meio ambiente, a nosso 
ver, permite claramente a percepção de que, precisamente por se tratar de um 
processo, e não simplesmente de um ato, várias são as pessoas que contribuem 
para esse resultado lesivo.

Justamente nesse ponto é que vamos notar a maior diferença entre o 
modelo da responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil ambiental: 
enquanto aquela se preocupa principalmente em assegurar que a vítima de um 
ato ilícito obtenha a devida reparação, a qual leva em consideração a teoria do 
risco integral e a impossibilidade de imposição de obrigação de reparar a quem 
não tem o dever de reparar, esta, por sua vez, soma ao risco integral a reparação 

771  MILARÉ, Édis. Op. cit. p. 1249.
772  MARCHESAN; STEIGLEDER e CAPPELI. Op. cit. p. 37.
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integral e de forma solidária entre todos aqueles que direta ou indiretamente 
contribuíram para o resultado lesivo ao meio ambiente, pessoa física ou jurídica.

Corroborando esse entendimento, Steigleder sintetiza que a 
“responsabilidade civil, voltada para a proteção do meio ambiente, vincula-se 
aos princípios da responsabilidade social e da solidariedade social, concebidos 
a partir da superação do individualismo no âmbito das relações econômicas”773.  

Ressalte-se que, conforme os ensinamentos de Benjamin, “a 
solidariedade, no caso, é não só decorrência de atributos particulares dos 
sujeitos responsáveis e da modalidade de atividade, mas também da própria 
indivisibilidade do dano, consequência de ser o meio ambiente uma unidade 
infragmentável”774.

Pela solidariedade dos poluidores pode vir a ser responsabilizado, 
inclusive, o ente federativo (União, Estado ou Município) competente para o 
licenciamento ou fiscalização da atividade lesiva e que, em afronta à obrigação 
decorrente da competência, deixou de licenciar ou fiscalizar a referida atividade. 

Com efeito, em observância sistêmica à Lei Civil, evidente que “a 
solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes” (art. 265, 
do Código Civil).

Pois a responsabilização solidária do agente lesivo ambiental decorre 
dos artigos 3o, IV e 14, §1º, Lei nº. 6.938/81, ao estabelecerem que poluidor é 
qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável 
direto ou indireto pela prática de atividade que gere de dano ambiental, sendo 
obrigado a indenizar ou reparar o mesmo, independente de culpa775.

5. DANO EXTRAPATRIMONIAL AMBIENTAL COLETIVO

5.1 O Caráter Extrapatrimonial do Dano no Direito Ambiental

Conforme já vimos, o dano ambiental possuem extensões 
extrapatrimoniais, ou seja, que ultrapassam os danos meramente físicos, 
alcançando a esfera extrapatrimonial.

O questionamento que fazemos e nos propomos a pelo menos tentar 
esclarecer neste momento é: o que se entende por dano extrapatrimonial, 
sobrepondo a análise do conceito de extrapatrimonial aos princípios norteadores 
do direito ambiental?

Pois bem. No ordenamento jurídico brasileiro, é expressivo o número 
de doutrinadores que interpretam a expressão dano extrapatrimonial como se 

773  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. Cit. p. 179.
774  BENJAMIN, Antônio Herman. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de 
Direito Ambiental: 9: 5-52, 1998, in ALVARENGA, Luciano José. Aspectos subjetivos e objetivos 
da responsabilidade civil por danos ambientais.
775  MONTENEGRO. Op.cit. p. 60.
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sinônimo de dano moral fosse, definindo-o, em síntese, como uma lesão à 
dignidade da pessoa humana.

Ilustrando essa nossa assertiva, vale mencionar o artigo de autoria do 
Ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, intitulado 
“Responsabilidade Civil Por Dano Moral Ambiental”776, já mencionado na 
presente monografia, no qual o autor, a todo tempo, reveza as expressões em 
comento utilizando-as como idênticas em significado; o artigo de autoria de Ana 
Maria Marchesam, Annelise Monteiro Steigleder e Silvia Camppelli, intitulado 
“Possibilidade de cumulação de obrigação de fazer ou não fazer com indenização 
nas ações civis públicas para reparação de danos ambientais”777, no qual as 
autoras também se referem à dimensão moral ou extrapatrimonial conferindo 
o mesmo sentido a ambas; bem como a obra de Moraes, no capítulo dedicado 
à diferenciação entre o dano patrimonial e o dano extrapatrimonial, que trata 
este último como dano moral, asseverando que “no momento atual, a doutrina e 
jurisprudência dominantes tem como adquirido que o dano moral é aquele que, 
independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, 
todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa”778.

Trata-se de interpretação com base em conceituação originária, extraída 
do texto expresso no artigo 5º, incisos V e X779, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, baseada em lesão a direito individual, relacionada a qualquer 
circunstância que atinja o ser humano, negando-lhe sua qualidade de pessoa, 
violando sua personalidade, senão vejamos:

Tal interpretação justifica-se ainda, a nosso ver, em razão do texto um 
tanto quanto errôneo do artigo 1o, caput, da Lei nº. 7.347/85 (Ação Civil Pública), 
com redação atual dada pela Lei nº. 12.529/11.

Aludida lei da Ação Civil Pública, dispõe sobre a tutela processual dos 
direitos difusos, entre eles o meio ambiente (art. 1º, I). Com as alterações da 
nº. 8.884/94 e, posteriormente, da Lei nº. 12.529/11, o artigo 1º, caput, da lei 
em comento passou a prever que “regem-se pelas disposições desta lei (...) as 
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais” (destacamos). 

Nota-se, assim, que, no intuito de ampliar o campo de abrangência da 
lei da Ação Civil Pública, já que a redação original limitava-se a dispor sobre a 
“responsabilidade por danos causados”, o legislador inseriu ao artigo em comento 
a expressão “danos morais e patrimoniais”, como se complementassem uma à 

776 DELGADO, José Augusto. Responsabilidade Civil Por Dano Moral Ambiental. Informativo 
Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, Vol. 19 – n. 1 – p. 81/153 / jan-jun 2008. 
777 Acessado via internet, http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/doutrina/id378.htm, em 
17/03/2013.
778 MORAES, Maria Celina Bondin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional 
dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 157.
779  “Art. 5º. (...) V – É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo além da 
indenização por dano material, moral e à imagem; (...) X – são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação; (...)”

http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/doutrina/id378.htm
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outra. Ocorre que, ainda que seja benéfica a intenção de expandir a abrangência 
da referida lei, pensamos que se equivocou o legislador, pois, pela nova redação 
do artigo 1º, caput, restringiu tudo o que não é dano patrimonial, a dano moral.

A utilização do conceito de moral como sinônimo de extrapatrimonial, na 
verdade, trata-se de uma inadequação técnica, na medida em que percebemos 
que no conceito de dano extrapatrimonial se inserem diversos outros valores, 
inclusive morais, de modo que se admitíssemos o dano extrapatrimonial apenas 
como dano moral, estaríamos restringindo o conceito ao valor semântico limitado 
da palavra “moral”.

Com efeito, a configuração dessa injusta limitação à potencialidade 
da expressão extrapatrimonial, é manifestamente prejudicial, pois gera a 
possibilidade e probabilidade de uma lesão extrapatrimonial diversa da moral não 
ser imputada com a devida obrigação de reparar.

Nesse ponto, temos para nós que o melhor exemplo de um dano 
extrapatrimonial diverso do dano moral, é o dano ambiental em si.

Assim, somos tendentes a concordar com Leite e Ayala, que afirmam 
que a interpretação mais adequada de dano extrapatrimonial, especialmente 
quando se lida com efeitos extrapatrimoniais do dano no direito ambiental, é 
aquela que traz consigo uma concepção aberta, permitindo uma amplitude de 
conceitos, sendo mais condizente considerar dano extrapatrimonial, toda lesão 
que não tenha uma concepção econômica.

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Mirra:

“O dano moral ambiental, como dano coletivo, consiste, em 
linhas gerais, na dor ou no sentimento de frustração da sociedade 
decorrente da agressão a um determinado bem ambiental, ao 
qual a coletividade se sinta especialmente vinculada, seja por 
laços de afeição, seja por algum vínculo de especial respeito. 
(...) verificada a ofensa à dignidade do povo ou a ocorrência 
de sentimento de frustração da comunidade, como reflexo 
da degradação de um determinado bem ambiental, estará  
configurado o dano moral ambiental.”780

Destarte, a ideia de que a expressão extrapatrimonial é abrangente, não 
se limitando à esfera moral do dano, é absolutamente necessária para que tal 
lesão não fique sem a devida reparação.

Tal fato é inadmissível, especialmente no âmbito do direito ambiental, 
onde um dos pilares básicos para a sua efetiva aplicação prática é justamente o 
princípio da reparação integral do dano pelo qual. Repise-se: o dano ambiental 
deve ser reparado em todas as suas extensões.

780  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade Civil Pelo Dano Ambiental e o Princípio da 
Reparação Integral do Dano. 7º Congresso Internacional de Direito Ambiental. Conferências / 
Invited Papers. p. 281/293. 
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5.2 O Caráter Coletivo do Dano Extrapatrimonial Ambiental

Com efeito, a despeito de decorrerem da degradação ambiental 
propriamente dita (fato direto), os efeitos extrapatrimoniais do dano ambiental 
afetam indiretamente o meio ambiente natural e suas características físicas, 
químicas e bióticas, causando prejuízos imediatos à coletividade de indivíduos, ou 
determinado grupo de pessoas, seres humanos, lesando seu direito fundamental 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o interesse dos que 
de alguma forma se relacionam com aquele meio ambiente degradado.

Saliente-se que, não obstante a regra constitucional expressa no sentido 
de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos (art. 
225, caput, CR/88), ou o fato de ter sido incorporado na lei que dispõe sobre o 
instrumento processual de defesa dos direitos difusos (art. 1o, I, Lei nº. 7.347/85), 
o caráter coletivo do dano ambiental decorre, ainda (e talvez, principalmente), 
do fato de o bem ambiental ser essencial à sadia qualidade de vida e, mais 
importante, à dignidade da pessoa humana.

Significa dizer que, para que haja dignidade, pressupõe-se que o sujeito 
de direito coexista com outros sujeitos iguais a ele, merecedores dos mesmos 
direitos, sendo parte integrante de um grupo social. 

Assim, mesmo que se admitam interesses individuais diversos, a 
verificação da dignidade é atinente à coletividade, ao grupo social, de modo que 
a violação a um direito que consista em afronta à mesma viola direito coletivo, 
independentemente de prejudicar ou não um interesse individual.

Desta feita, as sequelas do dano ambiental sempre serão percebidas por 
toda a coletividade, mesmo que, individualmente, sejam percebidos em graus 
de intensidade diversos, que variam de acordo com o interesse de cada sujeito 
daquela coletividade, em relação ao bem ambiental afetado.

Destarte, partindo-se desse pressuposto, resta ainda mais evidenciado 
que, referente ao dano ambiental, a esfera íntima abalada pelo dano ambiental 
não se resume à moral, não se configurando pela simples dor, angústia, etc., 
como acontece com o dano extrapatrimonial civil. Ao contrário, o caráter 
extrapatrimonial do dano ambiental configura-se pela lesão ao bem-estar da 
coletividade ao ver-se privada de gozar dos benefícios que o meio ambiente lhe 
proporcionaria se não houvesse sido degradado.

Para facilitar a compreensão acerca da configuração do dano 
extrapatrimonial ambiental, Sirvinskas menciona o exemplo de agricultores e 
pescadores de uma determinada comunidade, que dependem de um determinado 
rio para a execução de suas atividades, para irrigar a plantação e para pescar os 
peixes, e são prejudicados pela poluição daquele rio, causada por uma indústria 
química781.

Tanto no caso dos agricultores, quanto no caso dos pescadores, o dano 

781  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Op. Cit. p. 41.
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ambiental prejudicou a normal execução dos trabalhos daquela comunidade que 
dependia do rio para obter o proveito econômico e social das diversas famílias 
dos trabalhadores que exerciam as mencionadas atividades. 

Essa conclusão é corroborada pelo ensinamento de Leite e Ayala, que 
evidenciam de forma brilhante o caráter coletivo do dano ambiental:

“De fato, não se pode dissociar o social do individual, 
considerando que o ser humano sente os efeitos da lesão 
perpetrada em face do bem ambiental na coletividade. Com 
efeito, quando se lesa o meio ambiente, em sua concepção 
difusa, atinge-se concomitantemente a pessoa no seu status de 
indivíduo relativamente à cota-parte de cada um e, de uma forma 
mais ampla, toda a coletividade.
(...)
No contexto brasileiro, como já visto, á fundamento legal para este 
dano extrapatrimonial difuso ligado à personalidade, que tem seu 
escopo na proteção de um interesse comum de todos, indivisíveis 
e ligados por uma premissa de solidariedade (...). Sendo o direito 
ao ambiente um direito fundamental, conforme apreciado, pode 
ser também qualificado como direito da personalidade de caráter 
difuso, que comporta dano extrapatrimonial.
Deve-se registrar também que o dano extrapatrimonial 
ambiental não tem mais como elemento indispensável a dor 
em seu sentimento moral de mágoa, pesar, aflição, sofrido 
pela pessoa física. A dor, na qual se formulou a teoria do dano 
moral individual, (...) acabou abrindo espaço a outros valores que 
afetam negativamente a coletividade, como é o caso da lesão 
imaterial ambiental.”782

Com isso, consideramos restar clara a ideia já exposta anteriormente 
neste estudo, no sentido de que admitir-se a possibilidade de reparação do dano 
extrapatrimonial ambiental coletivo é forma útil a garantir a imputação da respectiva 
obrigação ao degradador ambiental, como resposta efetiva à inimputabilidade 
do mesmo na hipótese de irreversibilidade do dano físico causado, com a 
consequente ineficácia das formas de reparação naturais possíveis.

5.3 O Conceito do Dano Ambiental Extrapatrimonial Coletivo, Aceitação e 
Efetividade da Reparação

Com base no até aqui exposto, já podemos conceituar o dano ambiental 
extrapatrimonial coletivo, em suma, como a lesão de um direito fundamental que 
configura prejuízo imaterial, não econômico, percebido por toda a coletividade, 
de forma objetiva, independentemente dos interesses particulares que também 
podem, ou não, ser lesados, referindo-se exclusivamente à personalidade humana 
relacionada ao equilíbrio ambiental.

Ainda, amparando-nos da teoria da responsabilidade civil ambiental, 
para que reste configurado que determinada interferência ao meio ambiente 

782  LEITE e AYALA. Op. cit. p. 281-282.
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foi lesiva à personalidade humana, como mencionado, necessária a verificação 
dos elementos caracterizadores da obrigação de reparar, surgindo, nesse caso, 
a obrigação independentemente de culpa do agente, considerando, ainda, a 
responsabilidade solidária entre todos que de alguma forma contribuíram para 
a configuração do dano, sendo certo, também, que a reparação se efetivará por 
meio de indenização.

Sobre aludida verificação da interferência lesiva e consequente ocorrência 
do dano ambiental reparável – manifestação do dano extrapatrimonial ambiental 
(coletivo) –, Leite e Ayala salientam, ainda, que “a antijuridicidade, neste caso, não 
seria apenas a conduta contra legem, mas também as condutas antissociais que 
lesam ou limitam o pleno desenvolvimento da personalidade social e individual e 
da capacidade do ecossistema”783.

Evidente, portanto, que nos posicionamos do lado da doutrina favorável à 
aceitação da configuração do dano extrapatrimonial ambiental coletivo, na forma 
como o apresentamos, e a consequente obrigação de repará-lo.

Chegamos, assim, ao ponto de maior impasse perante a doutrina (até 
mesmo para os doutrinadores que defendem a ocorrência do dano em comento, 
com os quais concordamos) e jurisprudência atuais, que se refere à forma de 
reparação desse dano.

Se a reparação do dano extrapatrimonial individual, baseada na dor, 
angústia, mágoa, sofrimento etc. do indivíduo, já se mostra árdua tarefa, 
especialmente em relação à quantificação da indenização, que deve ser um 
valor justo, ao mesmo tempo de caráter remuneratório/compensatório à vítima 
e pedagógico ao agente danoso, em relação ao dano extrapatrimonial ambiental 
coletivo, cujos valores lesados além da moral, e cujos efeitos são percebidos por 
toda uma coletividade, independentemente dos interesses individuais, é muito 
mais difícil tal quantificação.

Nesse ponto, existe a corrente doutrinária “negativista”, atualmente já se 
tornando minoritária, que defende a impossibilidade de quantificação referente 
à lesão extrapatrimonial, que utiliza para alicerçar a tese, justamente o fato do 
obstáculo gerado pela dificuldade de se quantificar um prejuízo que não seja 
patrimonial.

Noutra senda, a corrente “positivista” da doutrina vem se firmando 
atualmente como majoritária, defendendo a possibilidade da quantificação do 
dano extrapatrimonial coletivo, e mais, propondo a forma de fazê-lo.

Dentro dessa corrente, Leite e Ayala, diante da impossibilidade de se 
criar uma fórmula exata para a apuração do quantum indenizatório, bem como 
diante da inexistência de critérios legais seguros para tal cômputo, com base na 
aplicação análoga do artigo 946 do Código Civil784, sugerem que tal reparação 

783  LEITE e AYALA. Op. cit. p. 289.
784  Art. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato disposição 
fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma 



474 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Profissionais / Independet Papers

deva ser feita por arbitramento, o que, inclusive, permitiria a natural variação dos 
valores a serem fixados, conforme verificação de critérios objetivos e subjetivos, 
caso a caso.

O arbitramento como forma de apuração do dano extrapatrimonial, 
é também sugerido por Moraes, considerando a mesma ideal, vez que a 
quantificação “fica exclusivamente ao arbítrio do juiz, não estando ele adstrito a 
qualquer limite legal ou tarifa pré-fixada”785, podendo, assim, variar conforme as 
especificidades do o caso concreto.

Ainda dentro da corrente positivista, há também doutrinadores que 
defendem a chamada tarifação legal dos danos extrapatrimoniais, como, por 
exemplo, Silva, que afirma que “a fixação de um teto mínimo e de um teto 
máximo na estimativa do quantum da reparação do dano moral, evidentemente, 
constitui medida válida para coibir abusos e excessos e deve ser adotada pelo 
legislador ordinário”786.

Todavia, somos tendentes a concordar com os primeiros autores, que 
optam pelo arbitramento como a melhor forma de solução do impasse da 
quantificação do dano extrapatrimonial coletivo.

Com efeito, ao nomearmos o arbitramento como solução, conferimos ao 
Poder Judiciário a importante missão de, conforme o caso concreto, encontrar 
meios de apuração do justo valor da indenização pelo dano extrapatrimonial 
ambiental coletivo, efetivando, na prática, toda a construção doutrinária relativa 
à mencionada espécie do dano que, conforme reiteradamente afirmamos neste 
estudo, é essencial para o cumprimento da reparação integral do dano ambiental, 
princípio basilar do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

Corroborando o nosso entendimento, mais uma vez vale a transcrição 
dos sempre pertinentes ensinamentos de Leite e Ayala:

“Somente com a reiteração dos pronunciamentos dos Tribunais 
no tocante à responsabilização civil dos causadores de danos 
ao meio ambiente, é que se atingirá efetivamente o idealizado 
pelo legislador. E somente assim é que se poderá amenizar 
os efetivos prejuízos a valores equiparados à dor causados à 
coletividade, por ofensa à qualidade de vida, ao mesmo tempo 
em que se impõe ao causador da lesão uma sanção pelo mal 
praticado, além de servir para desestimulá-lo a repetir a lesão 
ambiental.”787

Todavia, ao conferirmos ao Poder Judiciário o dever de quantificar o valor da 

que a lei processual determinar.
785  MORAES. Op. Cit. p. 167.
786  SILVA, Américo Luís Martins da. O dano moral e a sua reparação civil. 2ª Ed. rev., atual. 
e ampl. São Paulo: REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2005. p. 389.
787  LEITE e AYALA. Op. cit. p. 303.
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indenização, não quer dizer que a questão está solucionada. 
Em primeiro lugar, como bem ressaltaram os autores no trecho acima 

transcrito, a solução da questão depende, necessariamente, de reiterados 
pronunciamentos, para que surja uma jurisprudência firme sobre o tema, na 
qual o direito à indenização poderá se pautar – ideia de que poderemos contar 
com a garantia de que o dano extrapatrimonial ambiental coletivo será reparado, 
mediante a condenação do agente degradador do meio ambiente.

Ocorre que, de fato, ao judicializarmos a questão, surge um novo 
problema: o livre arbítrio do juiz.

Sem generalizar, muitos magistrados que atualmente apreciam 
questões envolvendo direitos ambientais em processos em que se pleiteia, 
além da reparação dos danos materiais (obrigação de fazer, reparação in natura 
do bem ambiental), a condenação dos agentes lesivos ao meio ambiente pelos 
danos extrapatrimoniais coletivos causados, interpretam a matéria com base na 
conceituação originária do dano extrapatrimonial (tratado no item 5.1, supra), 
tratando-o como “dano moral”, acreditando que, para a configuração do mesmo, 
faz-se essencial a prova da lesão causada à pessoa do indivíduo, ocasionando dor, 
angústia, mágoa, etc., elementos que, na verdade, como estudamos, prescindem 
para a configuração do dano ambiental extrapatrimonial.

Nesses casos, são prolatadas decisões judiciais em manifesto 
descompasso com o atual posicionamento doutrinário, o que ocorre porque os 
estudos sobre o tema evoluíram, surgindo uma nova espécie de dano que passou 
a ser aceita por toda a doutrina – o dano extrapatrimonial ambiental coletivo –, 
mas nem todos os magistrados conseguiram acompanhar a evolução doutrinária, 
acarretando o proferindo decisões ultrapassadas, não condizentes.

Lado outro, como não poderia deixar de ser, já existem, de fato, decisões 
acertadas nos nossos Tribunais Pátrios, em absoluta paridade com a doutrina 
atual, que aceitam e apreciam de forma detida o dano ambiental coletivo 
extrapatrimonial.

Cite-se julgado do mesmo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nesse 
sentido:

 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 
DESMATADA - DANOS MORAIS AMBIENTAIS - APELAÇÃO. - O 
dano extrapatrimonial não surge apenas em conseqüência da dor, 
em seu sentido moral de mágoa, mas também do desrespeito a 
valores que afetam negativamente a coletividade. A dor, em sua 
acepção coletiva, é ligada a um valor equiparado ao sentimento 
moral individual e a um bem ambiental indivisível, de interesse 
comum, solidário, e relativo a um direito fundamental da 
coletividade. - Configurado o dano extrapatrimonial (moral), eis 
que houve um dano propriamente dito, configurado no prejuízo 
material trazido pela degradação ambiental, e houve nexo causal 
entre o ato do autuado e este dano.”788

788  TJMG, Apelação Cível 0021170-13.2005.8.13.0132, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carreira 
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A expressa compreensão do magistrado no sentido de que a dor, na 
concepção coletiva, ultrapassa os valores individuais, sendo considerados valores 
e interesses comuns, relativos ao direito fundamental da coletividade, corrobora 
com toda a noção que se espera por dano ambiental coletivo extrapatrimonial 
exposta nos itens anteriores, bem como, especificamente no caso, contribuiu 
para a integralidade da reparação.

Por sorte, a jurisprudência dos tribunais superiores vem se firmando 
no sentido de confirmar entendimentos como o último transcrito, reformando 
os entendimentos em descompasso com as recentes conclusões doutrinárias 
sobre o tema. 

Destarte, podemos concluir que o entendimento doutrinário, que evoluiu 
e contribuiu para a verificação do dano ambiental coletivo extrapatrimonial, vem 
aos poucos sendo percebido pelos aplicadores do direito, já existindo julgados 
em que houve efetiva condenação do degradador ambiental ao pagamento de 
indenização pelo dano ambiental coletivo extrapatrimonial, nos mostrando que a 
reparação do mesmo tem-se mostrado efetiva.

Com o tempo, podemos esperar que cada vez mais decisões 
sejam proferidas no sentido de reconhecer o dano ambiental em sua esfera 
extrapatrimonial coletiva e cada vez menos surjam decisões que analisem a 
questão aos olhos do conceito original de dano moral, inviabilizando a efetiva 
reparação integral do dano ambiental, inclusive com a indenização pelos efeitos 
coletivos extrapatrimoniais do mesmo. 

6. CONCLUSÃO

6.1 O dano ambiental, por essência, gera maiores efeitos extrapatrimoniais 
que patrimoniais, haja vista que o meio ambiente não é, apenas, a natureza e 
seus elementos físicos. É, principalmente, um direito fundamental, diretamente 
atrelado à dignidade da pessoa humana e à perpetuação da vida.

6.2 Os efeitos do dano ambiental são sociais, percebidos por toda a coletividade, 
independentemente se o indivíduo tem relação direta com o bem ambiental 
afetado ou não.

6.3  A reparação ao dano ambiental deve ser integral, eficiente de tal forma a 
restituir o status quo ante ambiental em todas as suas dimensões, patrimonial e 
extrapatrimonial, de modo que a reparação do dano ambiental, apenas em sua 
extensão patrimonial/material – reparação natural –, é insuficiente.

6.4 A reparação do dano se dá com base na teoria da responsabilidade civil 
ambiental, a qual se difere da teoria da responsabilidade civil objetiva, por pautar-
se na teoria do risco integral que, somada ao princípio da reparação integral 
do dano, admite a responsabilização solidária de todas as pessoas, físicas ou 
jurídicas, que contribuíram para o dano ambiental.

Machado, DJ 16/09/2008. Disponível no site www.tjmg.jus.br, acesso em 10/04/2013.

http://www.tjmg.jus.br
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6.5 Conceituamos o dano ambiental coletivo extrapatrimonial como a lesão 
de um direito fundamental que configura prejuízo imaterial, não econômico, 
percebido por toda a coletividade, de forma objetiva, independente dos 
interesses particulares que também podem, ou não, ser lesados, referindo-se 
exclusivamente à personalidade humana relacionada ao equilíbrio ambiental.
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15. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE 
LANÇAMENTO DE EFLUENTE TRATADO DECORRENTE DO 
INTERESSE PÚBLICO LOCAL: O EXEMPLO DE CUIABÁ-MT

ROGÉRIO LUIZ GALLO 
Mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso - 

UFMT e Procurador do Estado 

TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA
Mestra em Direito Ambiental pela Universidade Estadual do Amazonas - UEA e 

Professora Universitária

1. INTRODUÇÃO

 Muito se discute a ausência ou inadequação dos serviços de saneamento 
básico nos municípios brasileiros, constituindo grande risco à saúde pública. 

Diante desse cenário, indaga-se: é possível o lançamento de efluentes 
tratados oriundos de estações de esgoto doméstico em galerias de águas 
pluviais, no âmbito dos licenciamentos de edificações/construções (licenças 
urbanísticas e ambientais) e demais empreendimentos imobiliários pelo poder 
público municipal.

Sabe-se que grande parte dos Municípios carece de planejamento e ações 
voltadas à infraestrutura e instalações operacionais de esgotamento sanitário, 
drenagem urbana, etc., sendo uma preocupação constante para a sociedade e 
órgãos de fiscalização (Ministério Público e Tribunal de Contas).

A ausência do poder público municipal nesse monitoramento e o 
lançamento sem o devido tratamento ocasiona o seu descarte in natura a céu 
aberto e nas galerias pluviais, afetando áreas protegidas como os cursos d’agua, 
nascentes, olhos d’água, etc.

Neste contexto, o objetivo do trabalho busca analisar a legislação federal, 
que possibilita o lançamento de efluente tratado em galeria de águas pluviais 
desde que o município não tenha rede pública de esgoto, podendo, ainda, o 
Município legislar suplementarmente e atendendo o seu interesse local e público, 
até o cumprimento das diretrizes e medidas estabelecidas na Lei 11.445/07, que 
institui as diretrizes para a política nacional do saneamento básico que determina 
a rede pública de abastecimento e esgotamento. 

A prestação do serviço público de maneira eficaz e universal é essencial à 
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materialização do princípio da dignidade do direito humano fundamental789, que 
considera a realidade local. Mais uma vez nos deparamos com a questão da 
“cidade ideal x cidade real”. O ideal é que todo Município tenha rede pública 
de abastecimento e esgotamento sanitário, mas até que esse ideário não se 
concretize o Município deve buscar alternativas tecnológicas sustentáveis, de 
modo a não prejudicar a população e o ambiente natural, sobretudo os cursos 
d’água e nascentes que cortam as cidades.      

Assim, procurou-se contextualizar inicialmente o tema escolhido em 
uma perspectiva legal, abordando a Lei Federal n.º 11.445 de 2007, que admite 
soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação 
final dos esgotos sanitários na ausência de rede pública de saneamento. Também 
enfatizando a relação da Lei 11.445/2007, com os recursos hídricos, no tocante a 
outorga da água.   

Após, com o conhecimento das possibilidades e entraves da legislação 
vigente, verificou-se o papel do Município no contexto do saneamento básico, 
salientando sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local, 
exemplificando a legislação do Município de Cuiabá, Lei Complementar n.º 044 
de 92, no art. 44, que excepcionalmente possibilita que “nas áreas não servidas 
por rede de esgoto, a Prefeitura poderá autorizar o lançamento de água servida 
e esgoto sanitário na rede de galerias pluviais, desde que sejam devidamente 
tratados e quando comprovada tecnicamente, através de estudo próprio, a 
incapacidade de absorção no solo”.    

É um assunto extremamente polêmico, desconhecido e pouco estudado 
pelos operadores do direito ambiental e técnicos municipais, sendo necessário 
um discurso coeso e sério sobre o saneamento básico, sobretudo sobre o 
lançamento de efluente tratado em galeria de águas pluviais, não como regra 
mas sim, exceção, até se ter o cenário ideal de universalização do serviço público 
de saneamento nas cidades brasileiras.  

2. LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 2007: DIRETRIZES GERAIS

A lei federal n.º 11.445, de 2007, trata do saneamento básico ou saneamento 
ambiental, como alguns costumam citar. É atividade humana extremamente 
técnica e repleta de conflitos de toda ordem, vez que pode ser fonte de lucro, 
produção de qualidade digna, enfim, um leque de relações sociais e econômicas, 
privadas e públicas790. 

A Política Nacional de Saneamento tem o propósito de contribuir para o 
aperfeiçoamento da sustentabilidade ambiental e sua interface e integração com 
as diferentes políticas relacionadas ao desenvolvimento das cidades sustentáveis, 

789  A ONU declarou o reconhecimento do “direito à agua potável e ao saneamento com um 
direito humano essencial para o pleno desfrute da vida e de todos os direitos humanos”. 
790  ALOCHIO, Luiz Henrique. Princípio da valorização e o direito ao saneamento. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo e Econômico. Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/
index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/viewFile/1202/1246. 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/viewFile/1202/1246
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/viewFile/1202/1246


480 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Profissionais / Independet Papers

à saúde humana e ao ambiente equilibrado.

Por isso é tarefa desumana o estabelecimento de cenário ideal que todo o 
município tenha   rede pública de esgotamento sanitário, sendo que essa realidade 
desejável mostra-se inatingível em algumas situações, vez que o lançamento de 
efluente em galeria pluvial é alternativa sustentável transitória até se alcançar o 
cenário ideal.  

 Por sua vez, a lei federal n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu artigo 45, descreve que, 
nas situações de ausência de redes públicas de saneamento básico, serão 
admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e 
destinação final dos esgotos sanitários, como se vê abaixo: 

“Art. 45.  Ressalvadas as disposições em contrário das normas do 
titular791, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação 
permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento 
das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do 
uso desses serviços. 
§ 1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão 
admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de 
afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as 
normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis 
pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.”

É uma situação excepcional a regra, mas que é possível e legal em 
determinadas quando ausentes redes públicas de saneamento básico, sendo 
uma situação transitória.  

Referida legislação federal foi regulamentada pelo Decreto Federal n.º 
7.217, de 21 de julho de 2010, que estabeleceu um item inteiro sobre os 
“Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário”, vejamos os artigos 9º, 10 e 11: 

“Art. 9o  Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário os 
serviços constituídos por uma ou mais das seguintes atividades:
I - coleta, inclusive ligação predial, dos esgotos sanitários;
II - transporte dos esgotos sanitários;
III - tratamento dos esgotos sanitários; e
IV - disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da 
operação de unidades de tratamento coletivas ou individuais, inclusive 
fossas sépticas. 
§ 1o  Para os fins deste artigo, a legislação e as normas de regulação 
poderão considerar como esgotos sanitários também os efluentes 
industriais cujas características sejam semelhantes às do esgoto 
doméstico. 
§ 2o  A legislação e as normas de regulação poderão prever penalidades 
em face de lançamentos de águas pluviais ou de esgotos não 

791  O Decreto Federal 7.217, de 2010, dispõe: “Art. 2º. (...)VII - titular: o ente da Federação que 
possua por competência a prestação de serviço público de saneamento básico”.
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compatíveis com a rede de esgotamento sanitário. 
Art. 10.  A remuneração pela prestação de serviços públicos de 
esgotamento sanitário poderá ser fixada com base no volume de água 
cobrado pelo serviço de abastecimento de água. 
Art. 11.  Excetuados os casos previstos nas normas do titular, da entidade 
de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana 
será conectada à rede pública de esgotamento sanitário disponível. 
§ 1o  Na ausência de rede pública de esgotamento sanitário serão 
admitidas soluções individuais, observadas as normas editadas pela 
entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas 
ambientais, de saúde e de recursos hídricos.  
§ 2o  As normas de regulação dos serviços poderão prever prazo 
para que o usuário se conecte a rede pública, preferencialmente não 
superior a noventa dias. 
§ 3o  Decorrido o prazo previsto no § 2o, caso fixado nas normas de 
regulação dos serviços, o usuário estará sujeito às sanções previstas 
na legislação do titular. 
§ 4o  Poderão ser adotados subsídios para viabilizar a conexão, inclusive 
intradomiciliar, dos usuários de baixa renda.” 

Sobre o assunto, o autor Luiz Henirque Allochio, em sua obra Direito 
do Saneamento, pondera que: “onde houver serviço de abastecimento de água 
ou serviço de esgotamento sanitário disponíveis, é obrigatória a ligação de toda 
edificação urbana permanente àquelas redes de serviço”792. 

Continua, referido autor, sobre a ausência de rede pública disponível: 

“Somente quando ausentes redes públicas de saneamento básico 
(art. 45, §1º) serão admitidas soluções individuais de abastecimento de 
agua e afastamento e destinação final dos esgotos sanitários.793” 

Nesse mesmo contexto, a Resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA n.º 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a 
Resolução n.º 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA, também estabelece o lançamento de efluentes em seu 
art. 6º:  

“Art. 6º Excepcionalmente e em caráter temporário, o órgão ambiental 
competente poderá, mediante análise técnica fundamentada, autorizar 
o lançamento de efluentes em desacordo com as condições e padrões 
estabelecidos nesta Resolução, desde que observados os seguintes 
requisitos:
I – comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado;
II – atendimento ao enquadramento do corpo receptor e às metas 

792  ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. Direito do Saneamento. Introdução à Lei de Diretrizes 
Nacionais de Saneamento Básico (Lei Federal n.º 11.445/2007). Campinas: editora Milenium, 
2007. p. 116.  
793  Idem.  
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intermediárias e finais, progressivas e obrigatórias;
III – realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, às 
expensas do empreendedor responsável pelo lançamento;
IV – estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento;
V – fixação de prazo máximo para o lançamento, prorrogável a critério do 
órgão ambiental competente, enquanto durar a situação que justificou 
a excepcionalidade aos limites estabelecidos nesta norma;
VI – estabelecimento de medidas que visem neutralizar os eventos 
efeitos do lançamento excepcional.”

Não restam dúvidas, assim, que o Município com base em seu 
interesse local e público, devidamente motivado, pode estabelecer parâmetros 
diferenciados, como nos ensina Nivaldo Brunoni:  

“Contudo, é preciso ressaltar que a emissão de dejetos pode ser 
vedada pela legislação municipal quando atinjam corpos d’água que 
servem para abastecer a população local. Neste caso, é inegável a 
prevalência do interesse local, em que pese a Lei 9.433/97 ter incluído 
no regime de outorga o lançamento de esgotos em cursos d’água (art. 
12, III). A cobrança, no caso, a cargo da União ou do Estado-membro, 
fica na dependência da inexistência de norma municipal coibindo a 
prática ou condicionando-a de forma mais severa794”.

Infelizmente, o serviço público de saneamento básico não está plenamente 
disponível para grande parte dos Municípios brasileiros, que se veem de mãos 
atadas pela ausência de estrutura financeira e técnica para suprir um serviço 
essencial e fundamental que ainda não encontra-se universalizado no território. 

O que fazer até estar disponível esse serviço público essencial? Neste caso, 
o Município pode legislar sobre o assunto suplementarmente e atendendo o seu 
interesse local, mesmo que seja uma política temporária, contudo, estabelecida 
em pisos mínimos de proteção795 aceitáveis,  sustentáveis e tecnologicamente 
amparados.  Este é precisamente o escopo deste estudo.

3.  COMPETÊNCIA  DO  MUNICÍPIO  PARA  LEGISLAR   SOBRE 
LANÇAMENTO DE EFLUENTE TRATADO DESDE QUE O SERVIÇO PÚBLICO 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NÃO ESTEJA DISPONÍVEL: INTERESSE 
LOCAL 

A Constituição Federal dispõe no seu artigo 30, que compete aos 
municípios, dentre outras atribuições: legislar sobre assuntos de interesse 

794  BRUNONI, Nivaldo. A tutela das águas pelo Município. In: Águas aspectos jurídicos e 
ambientais. FREITAS, Vladimir Passos de (coord.).  São Paulo: Editora Juruá, 2011. p. 122.  
795  “Verifica-se que o exemplo do saneamento básico demonstra a indivisibilidade e 
interdependência entre os direitos sociais e a proteção ambiental para a garantia de prestações 
materiais mínimas indispensáveis a uma vida digna, de modo a formatar o assim designado direito 
fundamental ao mínimo existencial socioambiental”.  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, 
Tiago. Direito constitucional ambiental. Estudos sobre a Constituição, os Direitos Fundamentais 
e a proteção do ambiente. São Paulo. Editora dos Tribunais, 2011.
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local796; suplementar a legislação federal e estadual no que couber; promover, no 
que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; promover a proteção do 
patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual. 

Além destas atribuições, o Município também tem, em comum com a 
União e com os Estados, a competência de: conservar o patrimônio público; 
proteger os bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas.

Ressaltamos os comentários do autor Nivaldo Brunini, sobre a 
competência do Município para legislar sobre águas e efluentes:

“Especificadamente sobre o tema água, verifica-se não ter o Município 
capacidade supletiva, uma vez que a matéria foi conferida de forma 
privativa à União; por conseguinte, a legislação sobre volumes de 
recursos hídricos e classificação das águas constitui monopólio da União. 
É preciso cuidar, no entanto, que questões como preservação de matas 
ciliares e emissão de efluentes domésticos e industriais são assuntos 
de insofistimável interesse local, já que é dever do Município manter a 
água potável – água em condições de ser destinada ao abastecimento 
doméstico, após tratamento convencional. Além disso, o Município, 
dentro de sua competência suplementar e com base no princípio da 
subsidiariedade, poderá estabelecer normas mais condizentes com a 
realidade ambiental local quando a legislação federal ou estadual não 
seja justificável797.” 

O jusambientalista Paulo Afonso Leme Machado, em sua obra clássica, 
sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, afirma a competência dos 
Municípios para legislar sobre lançamentos de efluentes residenciais e industriais, 
em razão do eminente interesse local, senão vejamos:      

796  “A autonomia municipal assenta-se em quatro capacidades básicas: a) auto-organização: 
cada município pode elaborar lei orgânica própria, regrando as normas básicas e indispensáveis 
a sua estrutura política organizacional; b) autogoverno: eleger o representante do Executivo 
e membros do Legislativo; c) autolegislação: elaborar leis que lhe competem exclusiva ou 
suplementarmente; d) auto-administração: gestão própria para as atividades de interesse local.
Com essa descentralização política, incorporou-se o princípio da “subsidiariedade”, segundo o qual 
cabe prioritariamente aos Municípios responder pelos interesses locais; aos Estados, responder 
pelos interesses regionais e à União, responder por aquelas demandas cujo atendimento não 
pode ser levado a cabo de forma satisfatória pelos demais entes federados. Parte-se da premissa 
de que o ente político local está em melhores condições de satisfazer eficientemente o interesse 
público, propiciando inclusive, uma maior participação popular.”  BRUNONI, Nivaldo. A tutela das 
águas pelo Município. In: Aguas aspectos jurídicos e ambientais. FREITAS, Vladimir Passos. São 
Paulo: Juruá, 2011. p. 86.   
797  BRUNONI, Nivaldo. A tutela das águas pelo Município. In: Águas aspectos jurídicos e 
ambientais. FREITAS, Vladimir Passos de (coord.).  São Paulo: Editora Juruá, 2011. p. 1295/96.  
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“À primeira vista ficaria o Município totalmente excluído do múnus de 
tratar da conservação das águas e da tarefa de tomar medidas para 
evitar a poluição dos recursos hídricos.
Não se pode, contudo, esquecer que a quantidade e a qualidade das 
águas dos rios, ribeirões, riachos, lagos e represas vão depender da 
implementação da política ambiental e da legislação existentes, com 
referencia especialmente ao ordenamento do território do Município.
Os efluentes domésticos e industriais são matérias de inegável 
interesse local. Assim, o Município pode suplementar, de forma mais 
restritiva, as normas de emissão federais e estaduais, como, também, 
poderá ter norma autônoma, desde que comprove o interesse local (art. 
30, I, da CF) e estejam a União e o Estado inertes no campo normativo.
Não pode, entretanto, o Município legislar sobre o volume dos recursos 
hídricos e/ou a classificação das águas, pois nesse caso estaria 
invadindo a competência privativa da União798.”

Para Paulo Afonso Carmona, o Município, embora ente federado, não 
poderia contrariar as normas gerais editadas pela União, conforme transcrição 
abaixo:

  
“(....) ou porque “embora o Município tenha, nos termos do art. 30, 
I, CF, competência para legislar sobre assuntos de interesse local, o 
exercício de tal atribuição não pode contrariar as normas gerais editadas 
pela União Federal, nem tampouco as normas específicas expedidas 
pelo Estado-membro” (RE n.º 280.867/PR).
Ora, a crítica que se faz é no sentido de que a competência municipal 
não é meramente suplementar de normas gerais federais ou de normas 
estaduais, pois não são criadas com fundamento no art. 30, II, CF, já 
que se trata de competência própria que advém do texto constitucional 
(arts. 182 e 30 VIII), pois o Município é, no Brasil, um ente federado799.“ 

Nesse aspecto, a Lei Complementar Municipal de Cuiabá n.º 04 de 1992 
(que institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações), permite, 
em casos excepcionais, o lançamento de efluentes nas áreas não servidas por 
rede de esgoto. Vejamos o parágrafo único do art. 44800, que “nas áreas não 
servidas por rede de esgoto, a Prefeitura poderá autorizar o lançamento de 
água servida e esgoto sanitário na rede de galerias pluviais, desde que sejam 
devidamente tratados e quando comprovada tecnicamente, através de estudo 
próprio, a incapacidade de absorção no solo.”  

798  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Recursos Hídricos: Direito Brasileiro e Internacional. 
São Paulo: editora Malheiros, 2003. P. 20/21. 
799  CARMONA, Paulo Afonso Caviachioli. As normas gerais. Alcance e extensão da 
competência legislativa concorrente. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011. P. 105. 
800  “Art. 44. É VEDADO o despejo de água servida e esgoto sanitário, a céu aberto ou na 
rede de galerias pluviais. Parágrafo único. Nas áreas não servidas por rede de esgoto, a Prefeitura 
poderá autorizar o lançamento de água servida e esgoto sanitário na rede de galerias pluviais, 
desde que sejam devidamente tratados e quando comprovada tecnicamente, através de estudo 
próprio, a incapacidade de absorção no solo.”  
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Pela leitura, o dispositivo municipal prevê a possibilidade do lançamento 
de efluentes na rede pluvial, desde que se comprove a incapacidade de absorção 
no solo e que o empreendedor faça previamente o devido tratamento, como uma 
situação excepcional, já que no caput proíbe o despejo de água servida e esgoto 
sanitário a céu aberto ou na rede de galerias pluviais, tópico que será melhor 
estudado no item específico.    

Pois bem, relembrando a lição do doutrinador Paulo Afonso Leme 
Machado, de se observar que o Estado de Mato Grosso não legislou sobre o 
lançamento de efluentes, pelo que a norma municipal goza de plena vigência, já 
que não há contrariedade com o parâmetro legislativo federal. 

Por fim, é de se destacar que não se trata de competência para outorgar 
o lançamento de efluentes801, pois esta é adstrita à União ou aos Estados, 
conforme disciplina o art. 30 da Lei Federal nº 9.433, de 97: 

“Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cabe aos Poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na esfera 
de sua competência: 
I – outorgar os direitos de uso dos recursos hídricos.” 

Mais uma vez nos valemos da lição do mestre Paulo Afonso Leme 
Machado802, sobre o conceito de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, 
verbis: 

“O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem 
como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos 
da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à agua (art. 11 da Lei 
9.433/1997). Essa norma legal é vinculante para a ação governamental 
federal e estadual na outorga de direitos de uso. Os Governos não 
podem conceder ou autorizar usos que agridam a qualidade e a 
quantidade das águas, assim como não podem agir sem equidade no 
darem acesso à agua.”  

O Ministério das Cidades e o Ministério da Saúde elaboraram o “Guia 
para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento”, que prevê que o sistema 
de esgotamento sanitário pode ser feito por meio de soluções unidomicilares ou 
mediante soluções coletivas (redes mistas ou do tipo separador absoluto).  

801  De acordo com o art. 12 da Lei 9.433/1997: “Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público 
os direitos dos seguintes usos hídricos: I – derivação ou captação de parcela de água existente 
em corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo produtivo” 
(derivação é a “transferência de águas de uma corrente para outra, podendo as correntes ser 
naturais ou artificiais”); II – extração e água de aquífero subterrâneo para consumo final de 
processo produtivo; III – lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos 
ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; IV- 
aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V- outros usos que alterem o regime, a quantidade 
ou a qualidade da água existente em corpo de água.  
802  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Recursos Hídricos: Direito Brasileiro e Internacional. 
São Paulo: editora Malheiros, 2003. P. 20/21.
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Desse modo, estamos diante de um conflito que tem, como pano de 
fundo, a falta de planejamento e infraestrutura das cidades, onde se propõe a 
cidade ideal sem, no entanto, considerar-se que a cidade real803 se apresenta 
como uma realidade por ora inexorável. E este é o grande desafio colocado ao 
dilema entre o crescimento natural das cidades e a necessidade de disciplina da 
transição para a cidade ideal, já que boa parte dos municípios, como já afirmado, 
não possuem sistema coletivo e público disponível para coleta e tratamento de 
esgoto sanitário. O que fazer, então?

Frear o crescimento das cidades, com o congelamento das aprovações 
de projetos e de habite-se até a solução ideal, ou apresentar alternativas técnicas 
exequíveis e efetivas para o tratamento do esgoto sanitário?

O estudo propõe analisar a legislação vigente do município de Cuiabá, 
cujo estágio de coleta e tratamento de esgoto sanitário, em âmbito coletivo e 
público, ainda se encontra em implementação, com cerca de 30% (trinta por 
cento) de coleta de esgoto por meio de rede pública. 

Conforme assinalado, em âmbito federal, a legislação sobre saneamento 
e resoluções do CONAMA estabelecem casos excepcionais para lançamento 
de efluentes tratado nas galerias de águas pluviais, desde que sejam adotadas 
medidas prévias e tecnológicas. Isto também é da competência do município804, 
haja vista o manifesto interesse local.      

À guisa de provocação para o próximo tópico, indaga-se: como fica parte 
da cidade não servida de sistema público de coleta e tratamento de esgoto? 
Ou como ficam os municípios que não possuem sistemas de tratamento? Eis a 
questão. 

803  A autora Isabel Campos Caldeira Brant faz uma breve ilação sobre a cidade real e a 
cidade ideal como “...‘A chamada cidade ideal nada mais é que um ponto de referência em relação 
ao qual se medem os problemas da cidade real’ (ARGAN, 1995, p. 73). Os problemas atuais 
da cidade real são inúmeros. Inserida no novo contexto de crise ambiental e energética, e no 
quadro que se delineia de crescimento do tecido urbano e superpopulações, as novas demandas 
do espaço e do homem, associadas à falta de recursos, entram na questão de uma forma 
inédita. Considerando que a maior parte das pessoas não inclui as favelas em suas “cidades 
ideais” (independentemente da sua transformação em espaços prósperos e dignos), lida-se 
aqui, principalmente, com a “cidade real”. BRANT, Isabel Campos Caldeira. A cidade ideal e uma 
alternativa de ocupação para as favelas. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, v.16, n.18+19, 
2009, p. 89. Disponível em:  http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/
article/viewFile/1202/1246.
804  “A realidade das condições péssimas de saneamento básico torna-se complexa quando 
se discute competência política entre entes federativos no que toca à prestação e à regulação 
de serviços de distribuição de água potável, coleta de esgoto, tratamento de resíduos sólidos 
urbanos (RSUs) e manejo de água pluvial – quatro pilares iniciais. O que, via de regra, atribui-
se competência geral para os municípios, entes carecedores de recursos públicos em razão 
inicial da distribuição dos repasses tributários, estes em grande fatia destinados à União”.  
FERNANDES, Diego da Rocha. Saneamento básico: pontos basilares para o desenvolvimento 
urbano sustentável. Disponível em:  http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12944&revista_caderno=5. 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/viewFile/1202/1246
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/viewFile/1202/1246
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4. O CASO DE CUIABÁ: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

A legislação ambiental do município foi editada na década de 90, 
acompanhando as tendências do cenário mundial e nacional voltadas a questão 
ambiental, a exemplo da ECO 92. 

Assim, a Lei Complementar n.º 004, de 1992, instituiu o código sanitário 
e de posturas do município, o código de defesa do meio ambiente e recursos 
naturais, o código de obras e edificações e dá outras providências.  

É uma Lei que normatiza o Gerenciamento Urbano do Município, 
definindo os direitos e as obrigações dos cidadãos e da Municipalidade, regulando 
as atividades comerciais, industriais, institucionais e de prestação de serviços, 
as infrações e as penalidades, no que diz respeito a proteção da saúde em todas 
as suas formas, as condições adequadas de habitação e saneamento básico e a 
defesa do meio ambiente e dos recursos naturais.

O art. 19 da Lei Complementar n.º 04, de 1992, no capítulo intitulado 
“saneamento básico e ambiental”, determina que é “dever do Município, da 
coletividade e dos indivíduos, promover medidas de saneamento, respeitando, 
no uso da propriedade, no manejo dos meios de produção, no exercício de suas 
atividades, as determinações legais, as regulamentações, as recomendações, as 
ordens, as vedações e as interdições ditadas pelas autoridades competentes”.

Na Seção IV, trata das águas pluviais que em seu art. 44, veda expressamente 
o despejo de água servida e esgoto sanitário, a céu aberto ou na rede de águas 
pluviais. Contudo, possibilita que, em situações excepcionais, o poder público 
poderá autorizar o lançamento de água servida e esgoto sanitário na rede de 
galerias pluviais.

Vejamos a redação do parágrafo único do art. 44:

“Art. 44. (...)
Parágrafo único. Nas áreas não servidas por rede de esgoto, a Prefeitura 
poderá autorizar o lançamento de água servida e esgoto sanitário 
na rede de galerias pluviais, desde que sejam devidamente tratados 
e quando comprovada tecnicamente, através de estudo próprio, a 
incapacidade de absorção no solo.”    

Destaca-se que a legislação proíbe tal conduta, autorizando o lançamento 
desde que atendidas às seguintes condicionantes técnicas: 

1) comprovação de incapacidade de absorção do solo;
2) lançamento de água servida e esgoto sanitário deve ser tratado;
3) comprovação técnica do tratamento do efluente que será lançado 

através de estudo próprio.

Observe-se que a referida legislação impôs ao administrador municipal a 
possibilidade de análise técnica do projeto de lançamento do esgoto devidamente 
tratado, em sistema individual, à galeria de águas pluviais, desde que fique 
demonstrada a incapacidade de absorção pelo solo.
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Édis Milaré ressalta que, para se ter sustentabilidade, é necessário a 
utilização de inovações científicas e tecnológicas, uma vez que “faz-se exigente 
o uso de inovações científicas e seus equipamentos tecnológicos que ampliem 
permanentemente a capacidade simultânea de consumo, recuperação e 
preservação dos recursos naturais, tendo em vista as infindáveis necessidades 
humanas das presentes e futuras gerações”805.  

O lançamento de efluente decorre de uma necessidade humana, que 
deve atender às diretrizes da política nacional de saneamento, e, quando da não 
existência do serviço público de esgotamento, em situações excepcionais e 
transitórias, desde que com a adoção de alternativas tecnológicas com o mínimo 
de impacto, o lançamento do efluente tratado pode ser lançado na rede de galerias 
de águas pluviais, com base em legislação municipal que trate da matéria.

 Sendo assim, é possível, de forma excepcional e transitória, aos Municípios 
legislarem estabelecendo a modalidade do lançamento de efluente em galeria 
de águas pluviais em locais desprovidas de rede pública de coleta e tratamento 
de esgoto, desde que devidamente tratado e monitorado pelo Poder Público 
Municipal.

 Até que se atinja a cidade ideal, com solução coletiva e pública de coleta e 
tratamento de esgoto sanitário, a razoabilidade indica que os municípios podem 
legislar permitindo soluções individuais de tratamento de esgoto, destinando-o, 
quando o solo for comprovadamente impermeável, na galeria de águas pluviais, 
impondo ao Poder Público, ainda, o dever de fiscalizar e monitorar a atividade.

Sem que existam tais regras excepcionais e transitórias, haverá um claro 
incentivo ao desregrado despejo de esgoto in natura nas galerias de águas 
pluviais, sem qualquer prévio tratamento, porque certamente a cidade real de 
que falamos continuará se erigindo sem qualquer controle ou preocupação 
ambiental.

O objetivo deste tópico, portanto, foi o de apresentar o caso de Cuiabá, 
em que a universalização da coleta e tratamento de esgoto por rede pública 
está prevista para ocorrer no horizonte de 10 (dez) anos, existindo, até que isto 
ocorra, normas específicas estabelecendo a possibilidade de, em locais ainda 
desprovidos de rede pública, sistemas individuais de tratamento e de lançamento 
do efluente tratado na galeria de águas pluviais.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

 Com base nos fundamentos contidos neste estudo, é possível articular as 
seguintes conclusões:

5.1. Os Municípios podem legislar sobre lançamento de efluente tratado em rede 
de galeria pluvial desde que ausente o sistema público de rede de esgoto, já que 

805  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: RT, 2005, p. 73.
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se identifica o interesse local806 e público, nos termos do art. 30, da Constituição 
da República de 1988, fundando-se, ainda, na competência legislativa de 
suplementar a Legislação Federal, que também prevê casos excepcionais de 
lançamento.  

5.2. Essa forma de destinação deve ter necessariamente caráter excepcional 
e transitório, por não se constituir na solução técnica ideal, de modo que deve 
estar prevista com essas característica no âmbito de um Plano de Saneamento 
do Município que preveja a solução coletiva e pública de coleta e destinação do 
esgoto sanitário.

5.3. O caso estudado foi o do município de Cuiabá, que possui legislação 
específica que trata do procedimento para lançamento de água servida e esgoto 
sanitário na rede de galerias pluviais, de forma excepcional, conforme prevê o 
art.º 44 da Lei Complementar n.º 004 de 1992 (que institui o Código Sanitário e 
de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, o Código de Obras e Edificações).

5.4. O estudo demonstrou que a rede pública de esgotamento não está disponível 
para toda a extensão do perímetro da cidade de Cuiabá, cuja universalização 
ainda demandará muitos anos até ocorrer, de modo que, em casos excepcionais, 
a legislação municipal possibilita ao Poder Público autorizar o lançamento de 
efluentes tratado em galerias pluviais, desde que não haja absorção no solo 
amparado por estudo específico. 

806  É entendimento do STF sobre o assunto:
Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que respeitem a edificações ou 
construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos relacionados à exigência 
de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a atendimento ao público.” (AI 491.420-
AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 21-2-2006, Primeira Turma, DJ de 24-3-2006.)
“A criação, a organização e a supressão de distritos, da competência dos Municípios, faz-se 
com observância da legislação estadual (CF, art. 30, IV). Também a competência municipal, para 
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano – CF, art. 30, VIII – por relacionar-se 
com o direito urbanístico, está sujeita a normas federais e estaduais (CF, art. 24, I). As normas 
das entidades políticas diversas – União e Estado-membro – deverão, entretanto, ser gerais, 
em forma de diretrizes, sob pena de tornarem inócua a competência municipal, que constitui 
exercício de sua autonomia constitucional.” (ADI 478, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 
9-12-2006, Plenário, DJ de 28-2-1997.)

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?classe=AI-AgR&processo=491420&origem=IT&cod_classe=510
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?classe=AI-AgR&processo=491420&origem=IT&cod_classe=510
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=478&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=1859
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INTRODUÇÃO

A fortaleza do nordestino e do gaúcho vem sendo retratada há muito 
tempo na literatura. No romance Vidas Secas, o jornalista Graciliano Ramos 
escreveu sobre o flagelo da seca no interior do Nordeste; a trajetória de Fabiano 
e sua família fugindo da falta de água, da escassez de comida, da miséria, ainda 
comovem gerações de brasileiros. Na mesma época, no Rio Grande do Sul, o 
médico Cyro Martins deu início à trilogia do gaúcho a pé, obras que se situam 
no denominado movimento literário regionalista dos anos 30-40 do século XX. 
Em especial, nos romances Sem Rumo e Porteira Fechada, o romancista gaúcho 
escreveu sobre o êxodo rural e da fuga do homem do interior (João Guedes) para a 
cidade. Um “gaúcho a pé”, sobrevivente das mazelas que assolaram a Campanha 
(Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul) gaúcha. Consideradas obras de fôlego 
e até hoje lidas (e admiradas), o que elas têm em comum, além do mesmo 
gênero literário e da construção de uma imagem de fortaleza do nordestino e do 
gaúcho? Indiretamente tratam, como cenário físico-geográfico, de regiões em 
que as constantes secas da época obrigaram à migração pela falta de água e 
comida – no caso de Fabiano – e pela escassa comida e ausência de perspectiva 
– no caso de João Guedes.

A literatura desses dois grandes escritores, então, retratou um período 
histórico em que a migração do Nordeste e do Sul era incipiente. Mesmo em uma 
região considerada próspera como a da Fronteira Oeste e Noroeste do Rio Grande 
do Sul, já na década de 40 do século XX, a ausência de chuva e a conseqüente 
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estiagem, provocava a fuga do homem do campo.807 Se, infelizmente, a seca e 
falta de água no Nordeste persiste como um dos maiores desafios na consecução 
de políticas públicas de prevenção e minimização dos danos (v.g., a celeuma em 
torno da transposição das águas do rio São Francisco), a escassez hídrica no 
Oeste e parte do Sul do Rio Grande do Sul ainda é tema relativamente novo. 
Dados climatológicos atuais, contudo, revelam que tanto o Semiárido nordestino 
como parte do estado do Rio Grande do Sul são regiões com uma enorme 
vulnerabilidade hídrica. No caso desse último estado, não só a qualidade da água 
– afetada pela poluição difusa, poluentes orgânicos persistentes e contaminantes 
químicos – mas a (escassa) quantidade de água pode levar à insegurança hídrica 
nessa região. 

Esse cenário de vulnerabilidade hídrica é atestado em pesquisas e 
relatórios divulgados pela Agência Nacional das Águas (ANA) e, embora a gestão 
dos recursos hídricos objetivando sanar problemas seculares, o quadro agravou-
se nos últimos anos. Não só pela ausência de efetividade social de dispositivos 
expressos na própria Lei dos Recursos Hídricos, mas também em razão de um 
novo fator que hoje há de ser considerado: as mudanças climáticas. O IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática), órgão da ONU, divulgou 
em Yokohama (Japão), no último mês de março, resultados de pesquisa sobre a 
incidência e agravamento das mudanças climáticas ao redor do globo e de como 
elas afetarão a vida dos seres humanos nos próximos anos, o que faz parte do 
denominado 5º Relatório do IPCC, o qual deverá ser objeto de discussões na 
COP 19, em Varsóvia, Polônia, a ser realizada em novembro de 2014.

A inter-relação entre as mudanças climáticas apontadas pelo IPCC e a 
questão da vulnerabilidade hídrica do Nordeste e do Sul do Brasil é, portanto, 
o escopo principal desse trabalho. A vulnerabilidade hídrica de tais regiões se 
agravará com a incidência das mudanças climáticas, pois tanto o Semiárido 
nordestino – devendo ser incluído o Norte mineiro se se tratasse de toda 
a região semiárida – como a região do Oeste gaúcho e catarinense serão os 
mais afetados pelas secas. A Agência Nacional de Águas (ANA) expressa em 

807  Carlos Alberto Tucci, professor de Hidrologia do Instituto de Recursos Hídricos da UFRGS 
e referência internacional na área de Recursos Hídricos, abordando sobre o quanto a variabilidade 
hidrológica pode afetar a sustentabilidade de uma sociedade, principalmente quando esta 
sociedade não está preparada para enfrentar as condições climáticas de longo prazo, expressa 
que o início da migração gaúcha para outros estados iniciou na década de 40:”Um importante 
componente deste processo esteve provavelmente ligado ao clima no início deste processo, já 
que a população não parecia tão grande para mobilizar a migração na década de 40”. Analisando 
dados sobre os níveis de precipitação pluviométrica anual desde os anos 20 e fazendo alusão à 
uma representação gráfica, o professor da UFRGS continua:”A média móvel (das chuvas) de 10 
anos mostra quando esta média é também menor que a média neste período. Na figura pode-
se claramente observar que na década de 40 a média móvel é a menor da série de 84 anos de 
1922 a 1986 e que depois deste período a média móvel praticamente ficou na média ou acima 
dela. Isto indica que os anos de 1942 a 1952 (11 anos) foram muito secos. Analisando-se os 
dados verifica-se que são 11 anos consecutivos abaixo da média e, portanto com período seco 
importante”. Em Blog do Tucci – Recursos Hídricos e Meio Ambiente. As secas no Rio Grande do 
Sul. Disponível em http://www.blogdotucci.com.br. Acesso em 20.04.2014.

http://www.blogdotucci.com.br
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um de seus documentos como áreas críticas de oferta hídrica, por exemplo, as 
bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina 
(Camaquã, Guaíba, Iguaçu, Itajaí, Mirim/São Gonçalo, Negro, Quaraí, Uruguai) e 
as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional (afluentes do São Francisco, 
Acaraú, Apodi/Mossoró, Aracatiaçu, Brígida, Capiá, Capibaribe, Ceará-Mirim, 
Coreaú, Curimataú, Curu, Garças, Ipanema, Ipojuca, Jacu, Jaguaribe, Litoral, 
Metropolitana, Moxotó, Papocas, Paraíba, Paraíba/Mamanguape/Gramame, 
Paraíba/Taperoá/Curimataú, Piranhas, Pontal, Potengi, São Miguel/Camurupim, 
Sirinhaém, Talhada, Traipu, Trairi, Uma),808 bem como fala em áreas críticas nos 
controle das cheias, as quais não são objeto deste estudo; ambas, portanto, 
caracterizadoras de um quadro de insegurança hídrica.

Em itens condensados foram trazidas ao presente trabalho as últimas 
projeções divulgadas pelo IPCC sobre as mudanças climáticas (item 1) e de sua 
incidência na América do Sul; a água e a vulnerabilidade hídrica – item 2; os estudos 
realizados pela Agência Nacional de Águas (ANA) acerca da vulnerabilidade 
hídrica das regiões antes referidas (Nordeste e Sul do país) – item 3; a ameaça à 
segurança hídrica em razão do agravamento das mudanças climáticas no Semiárido 
nordestino e na região Sul e o Plano Nacional de Segurança Hídrica – item 4 
e a urgente construção de novos reservatórios nessas regiões como medidas 
de prevenção e mitigação das secas e estiagens – item 4.1. Nas Conclusões 
articuladas há uma breve reflexão sobre cada um dos itens, expondo-se sobre a 
necessidade de articulação em torno do Plano Nacional de Segurança Hídrica e 
suas medidas preventivas como modo de combate ao (provável) conflito sobre 
a água. 

O que mais aproxima, hoje, o nordestino – principalmente o do 
Nordeste Setentrional – do gaúcho da Campanha (Oeste), sob uma perspectiva 
socioambiental, é a escassez hídrica e o agravamento desse cenário com as 
projeções do 5º Relatório do IPCC. O aquecimento global e seus nefastos efeitos 
– as mudanças climáticas – tornarão essas terras mais áridas e o ciclo hidrológico 
será modificado com as longas e persistentes secas e estiagens. A ausência de 
água comprometerá a saúde humana e a segurança alimentar, além de interferir 
no próprio ciclo natural da vida, seja ela humana ou não-humana.

Quando se sabe de tudo isso, do infortúnio que se aproxima, se questiona 
mais uma vez: o que a Academia pode fazer, além de alertar sobre tal cenário? 
Esse é um dos desafios que se impõem aos estudiosos; nossa resposta, ao 
final do trabalho, é a reiteração do que já fizemos em outro lócus809: a adoção de 
medidas preventivas que amenizem o agravamento da incidência das mudanças 
climáticas. 

Se na literatura os nordestinos e os gaúchos são descritos como homens 

808  In Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. Brasília: ANA, 2013, p. 196.
809  BOLSON, Simone Hegele.   As mudanças climáticas, o princípio da prevenção e as 
medidas de uma política da adaptação proativa: um novo desafio à sociedade brasileira. Anais do 
XX Congresso Nacional do CONPEDI, Vitória (ES), nov.2011. 
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e mulheres fortes, que enfrentam obstáculos instransponíveis como a sede e a 
fome, hoje, mais do que nunca, esse caráter quase mítico desses brasileiros será 
posto à prova por uma (iminente) realidade climática que exigirá dos mesmos 
uma (nova) estratégia de sobrevivência.

1. O 5º RELATÓRIO SOBRE IMPACTOS, ADAPTAÇÃO E VULNERABILIDADE 
ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DO PAINEL INTERGOVERNAMENTAL 
SOBRE MUDANÇAS  CLIMÁTICAS (IPCC)  DIVULGADO NO JAPÃO EM 
MARÇO/2014 E A ÁGUA NA AMÉRICA DO SUL

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) divulgou 
em Yokohama, no Japão, no final do mês de março de 2014, as projeções sobre 
as mudanças climáticas ao redor do mundo, condensadas sob capítulos e que 
fazem parte do 5º Relatório do IPCC,810 que será debatido na próxima Conferência 
das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima 
(COP-19), em Varsóvia, tendo em vista um novo acordo sobre o clima – e o 
estabelecimento de novas metas – em 2015.

No capítulo 27 do documento, que aborda especificamente sobre as 
projeções para as Américas do Sul e Central, foi destacada a atual vulnerabilidade 
hídrica nas zonas semiáridas das duas regiões e nos Andes tropicais. Em razão 
do câmbio climático haverá um agravamento na falta de água nessas regiões e, 
se confirmando as projeções, a segurança hídrica nas mesmas será afetada. De 
outro lado, também a previsão de inundações, em outras regiões, poderá colocar 
em risco o abastecimento doméstico e industrial de água, comprometendo, 
inclusive, a produção de alimentos.

Conforme Marcos Buckeridge, professor do Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo e um dos autores do capítulo 27 do relatório, “no fim 
das contas, os principais impactos das mudanças climáticas previstos para as 
Américas do Sul e Central estão relacionadas com a água”. 811

Quanto às projeções do IPCC e os impactos das mudanças climáticas 
para o futuro, afirmou José Marengo, pesquisador do INPE (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais) e um dos autores do capítulo 27: “Mesmo com as 
incertezas, já vemos sinais, por exemplo, nos padrões de seca. Grandes áreas 
da América e da África já sofrem com a seca, e os modelos indicam que isso 
pode aumentar no futuro se a concentração de gases de efeito estufa continuar 
subindo”.812

 Antes mesmo do encontro realizado em Yokohama neste ano, o Painel 
Brasileiro sobre Mudanças Climáticas (PBMC) já havia produzido um documento 

810 IPCC. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Disponível em: https://www.
ipcc.ch/report/ar5/wg1. Acesso em 19.04.2014.
811 In “Mudanças climáticas põem em risco segurança hídrica na América do Sul”. Disponível 
em http://www.planetauniversitario.com/index.php/cienciaetecnologia. Acesso em 21.04.2014.
812 José Marengo em entrevista ao blog do Planeta, Época. Disponível em http//www.epoca.
globo.com/blog-do-planeta/noticia/2014/04. Acesso em 21.04.2014.

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1
http://www.planetauniversitario.com/index.php/cienciaetecnologia
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de avaliação nacional sobre o impacto das mudanças climáticas em nosso país 
para a Conferência Rio + 20, no qual, a partir dos dados coletados e modelos 
estabelecidos internacionalmente, projetou-se para os cincos biomas (Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica) a incidência das mudanças do clima 
e de como tais áreas seriam afetadas pelo aumento da temperatura terrestre, 
com a diminuição das chuvas em determinadas regiões.

Para o bioma Caatinga, onde está a área do Semiárido nordestino, “um 
aumento de 0,5º a 1º na temperatura do ar e decréscimo entre - 10% e -20% 
na chuva durante as próximas três décadas (até 2040), com aumento gradual 
de temperatura para 1,5º a 2,5ºC e diminuição entre -25% e -35% nos padrões 
de chuva no período de 2041-2070”. 813 E, para o final do século (2071-2100), o 
quadro é pior: as projeções indicam condições significativamente mais quentes 
(aumento de temperatura entre 3,5º e 4,5º) e agravamento do déficit hídrico 
regional, com diminuição de praticamente metade (-40 a -50%) da distribuição 
de chuva.

Nesse mesmo documento, ao final, foi firmado pelos cientistas 
integrantes do PBMC que, embora a incerteza sobre os cenários das emissões 
globais dos GEEs (gases de efeito estufa), em geral “os resultados dos modelos 
conseguiram capturar muito bem o comportamento do clima presente (século 
XX) e, assim, a despeito das incertezas, as projeções das mudanças climáticas 
futuras ao longo do século XXI são plausíveis”.814 

Para além da plausibilidade de tais projeções, o presidente do IPCC, 
Rajendra Pachauri, disse em recente entrevista:

“As mudanças climáticas impactam todo o planeta. Posso listar as ondas 
de calor, os eventos de extrema precipitação e o aumento do nível do 
mar em 19 centímetros no decorrer do último século. Os impactos 
negativos das secas prolongadas na agricultura e nos estoques de água 
não podem ser minimizados. Não é preciso acreditar, basta ver. Não 
se pode desviar os olhos da realidade. O apocalipse é uma destruição 
instantânea. O que vemos é uma ruína gradual”815.

O divulgado pelo IPCC no mês de março/2014 reforça o que vem 
sendo divulgado desde o 4º Relatório, de 2007, vez que as mudanças climáticas 
fazem parte de uma nova realidade climática. O que deve ser buscado – nesse 
momento de constatação científica sobre o câmbio climático - são soluções para 
o enfrentamento das conseqüências dos efeitos das mudanças climáticas sobre 
os recursos hídricos. 

A questão é: o que pode ser feito e como pode ser feito? Os gestores 
dos recursos hídricos, o poder público e a sociedade civil hão de promover uma 
melhor governança dos recursos hídricos. Essa gestão compartilhada tem como 

813  PBMC, 2012: Sumário Executivo do Volume 1 – Base Científica das Mudanças Climáticas. 
Contribuição do Grupo de Trabalho 1 para o 1º Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro 
de Mudanças Climáticas. Volume Especial para a Rio + 20, PBMC, Rio de Janeiro, Brasil, p.16.
814  Op. cit. p. 17.
815  “É ciência pura, e não crença”. Páginas Amarelas, Veja, São Paulo, Abril, 9 abr.2014, p. 21.
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modelo as Diretrizes da União Européia para a gestão das águas (European 
Water Framework Directive), as quais têm entre os seus objetivos 1) água menos 
poluída como parte das heranças locais e regionais e parte das ações ambientais 
rumo à sustentabilidade; 2) disponibilidade de água de melhor qualidade para o 
abastecimento humano. Além disso, há programas e acordos entre os países 
europeus que tratam justamente dos impactos das mudanças climáticas sobre a 
água naquele território.

No caso da água e da vulnerabilidade hídrica de certas regiões, é preciso  
refletir sobre as projeções do IPCC e buscar a mitigação e adaptação às novas 
condições. No Nordeste  já existe programa de construção de cisternas e a 
mobilização de carros-pipa como meios da adaptação à seca e estiagem. No 
Sul, contudo, mesmo com programas de irrigação patrocinados pelo governo 
federal e estadual, as ações são raras para prevenir o que os estudos do IPCC já 
detectaram.

Por isso, tratando-se de uma nova realidade climática, que incidirá sobre 
o ciclo hidrológico, o diagnóstico sobre as regiões mais afetadas e consideradas 
com estresse hídrico; o planejamento, por meio de avaliação e seleção de 
técnicas viáveis a prevenir e mitigar a menor oferta que a demanda de água, 
e as estratégias de implementação de políticas públicas do setor águas darão 
suporte a um Plano Nacional de Segurança Hídrica. Plano esse que deverá levar 
em consideração as projeções do 5º Relatório do IPCC, posto que as mudanças 
climáticas já estão ocorrendo em nosso país.

2 A ÁGUA E A QUESTÃO DA VULNERABILIDADE HÍDRICA

A água é um bem comum mundial, segundo as lições de Ricardo 
Petrella816, e o Brasil, como se sabe, detém uma das maiores reservas de água 
doce do Planeta. A disponibilidade hídrica do Brasil é em torno de 13,8% e 70% 
desse volume está localizado na região amazônica. Há controvérsia em relação à 
natureza jurídica da água, vez que as discussões entre aqueles que a entendem 
como bem comum, bem público ou bem privado ainda permanecem; e são vários 
os posicionamentos que tratam a água como um bem-mercadoria, o que Petrella 
denomina de tendência da petrolização817 da água, pois para esta tendência o 
mercado representaria o mecanismo ideal de escolha dos bens e serviços a 
valorizar e utilizar. Já a tendência que entende a água como um bem comum 
mundial não obstante seja defendida em fóruns internacionais e pelos maiores 
experts sobre o tema, além de parcela considerável da comunidade científica, 
não alcançou o reconhecimento que merecia. A questão envolvendo a água e 

816  Diz o professor da Universidade de Louvain e ex-secretário geral do Comitê Internacional 
para o Contrato Mundial da Água que a tendência para o reconhecimento da água, do ar, da terra 
e da energia solar como bens comuns mundiais encontra o seu fundamento em uma tripla matriz 
cultural: uma matriz religiosa; uma matriz ecológica e uma matriz social. In: NEUTZLING, Inácio 
(org.). Água: bem público universal. São Paulo: Editora UNISINOS, 2004, pp. 15-16.
817  Idem, p. 16.
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o acesso à mesma é de tal complexidade que mesmo tendo sido aprovado o 
acesso à água como um direito humano fundamental pela ONU, disposição de 
tal importância ainda não foi internalizadas a contento pelas legislações nacionais.

Sobre a água como um direito humano diz Petrella:

“Considerando que a água é fonte essencial e indispensável à vida para 
todos os seres vivos, uma política da água é, sobretudo, uma política 
do direito à vida para os seres humanos. Ela não pode ser reduzida a 
uma política de gestão de um recurso natural. O acesso à água nas 
quantidades e qualidades suficientes á vida deve ser reconhecida 
como um direito constitucional humano e social. Os mecanismos de 
mercado são insuficientes e inadequados para administrar o direito à 
vida e assegurar o objetivo de viver em conjunto. Os mecanismos de 
mercado podem operar no momento em que se trata de um bem ou 
de um serviço apropriável e consumível a título exclusivo e excludente, 
o que não é o caso da água”.818

No Brasil há doutrina que defende o acesso à água potável como um 
direito humano de 6ª dimensão819 e se hoje ainda é visto como um posicionamento 
de vanguarda, não passará muito tempo para que o mesmo seja adotado, 
principalmente levando-se em consideração que a Resolução da ONU n. 18/1, 
de 12 de outubro de 2011,820 assim o prevê. Não se deve aguardar que o caos 
hídrico se instaure para que se reconheça, não só em nível internacional, o direito 
à água como direitos humano fundamental. É necessária uma visão prospectiva 
para além dos instrumentos de proteção existentes, pois os cenários, como os 
referidos no item anterior, são desalentadores em relação à segurança hídrica em 
tempos de câmbio climático. 

Para Passos de Freitas, “a água passou a ser um bem de domínio público 
e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, nos termos do art. 1º, 
incs. I e II da Lei 9.433, de 08.01.1997. Isso significa que o usuário deve pagar 
para utilizá-la.”821 Essa opinião expressa o caminho adotado pela nossa legislação 
acerca da água e, não sendo tão ampla como o defendido por Petrella, também 
não expressa uma opção estrita por um viés econômico-utilitarista; em realidade 
é um meio-termo, pois  reconhece o caráter público do recurso natural água e 
que sua utilização deve ser paga.

Os múltiplos usos da água – v.g. na agricultura – em um passado não 
muito distante não representavam riscos em relação à segurança hídrica, mas, 
hoje, com o aumento progressivo da produção de alimentos em razão da demanda 
mundial e o uso intensivo de água na agricultura, o que se vê é a degradação da 

818 Ibidem, p.24.
819 FACHIN, Zulmar e SILVA, Deisi Marcelino da. Acesso à água potável: direito fundamental 
de sexta dimensão. 2. ed. São Paulo: Millenium, 2012.
820 MELO, Milena Petters e GATTO, Andrea. Água como bem comum no quadro da 
governança democrática: algumas reflexões críticas a partir das bases da Economia Ecológica e 
sobre a necessidade de um novo Direito Público. Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica, Univali, 
vol. 19, n. 1, jan.-abr. 2014, p.98.
821 FREITAS, Vladimir Passos de. Águas – Considerações Gerais. In: _________ (coord.). 
Águas - aspectos jurídicos e ambientais. 2ª ed. 6ª tir. Curitiba: Juruá, 2007, p. 18.
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qualidade da água superficial e subterrânea. Além disso, a eutrofização (processo 
pelo qual todo o sistema de águas interiores passa com a descarga) de lagos, 
represas e rios é uma das conseqüências dos usos excessivos de fertilizantes na 
agricultura, os quais, combinados com alterações de drenagem, podem aumentar 
excessivamente o índices de estado trófico. Avaliação da água virtual (utilizada 
na agricultura), desenvolvimento de tecnologias para eliminar desperdícios, 
introdução do reúso de água na agricultura são algumas das soluções urgentes 
para a área.822

Não se pode olvidar que a crise da água, portanto, do século XXI é fruto 
de uma soma de fatores próprios de uma sociedade que, a partir do século 
XIX, deixou de ser eminentemente agrária e tornou-se urbana. A questão da 
“explosão” da urbanização está ligada com a vulnerabilidade hídrica de várias 
regiões do globo, pois a ação do homem sobre o solo pode produzir alterações 
substanciais nos processos hidrológicos terrestres, como redução ou aumento 
da vazão média, máxima e mínima de uma bacia hidrográfica e alteração da 
qualidade da água. O impacto do desenvolvimento urbano se constitui em um 
dos efeitos significativos sobre o ambiente, criando condições extremamente 
desfavoráveis sobre os rios na vizinhança dos centros urbanos.823 

A questão da vulnerabilidade hídrica, então, pode ser analisada sob dois 
aspectos: o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, a quantidade de água, qualitativamente aproveitável, suficiente 
à vida para usos domésticos é de 50 litros ao dia por pessoa – um pouco mais 
de 18 metros cúbicos por ano; admite-se, excepcionalmente, que, nos países 
pobres, 25 litros sejam suficientes.824 Isso expressa o quanto o ser humano, 
para viver com dignidade, precisa de água potável; com o aumento das fontes 
de contaminação, da diminuição da disponibilidade e do estresse hídrico em 
muitas regiões do planeta, a segurança hídrica será afetada. Ainda que com os 
planos de gerenciamento hídrico, que têm entre seus instrumentos o sistema 
de outorga, se implemente o que a Lei 9.433/97, Política Nacional dos Recursos 
Hídricos, previu em seus artigos 6º e 7º, é inegável que o gerenciamento das 
bacias hidrográficas nacionais ainda é deficiente,  e a (in)segurança hídrica é um 
dos grandes desafios do nosso século.

A ONU, reiteradamente, vem alertando sobre a vulnerabilidade hídrica nas 
várias regiões do globo, inclusive tendo divulgado projeções de que dois terços 
da população mundial enfrentarão, já em 2025, problemas no abastecimento de 
água. Esses problemas ocorrerão por conta de diversos fatores e especialmente 
em regiões que passam por longos períodos de seca, como o norte da África e o 
sudoeste da Ásia. Em outros países, como Estados Unidos, China e Índia, a causa 
da escassez está no consumo mais rápido que o reabastecimento, provocando 

822 TUNDISI, José Galizia. Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções. Estudos 
Avançados 22 (63), 2008, p. 10.
823 TUCCI, Carlos Morelli. Variabilidade climática na bacia do Prata. In: NEUTZLING, Inácio. 
Água: bem público universal ... p. 59.
824 PETRELLA, Ricardo.  Idem, p. 11.
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grandes perdas de volume d´água nas bacias hidrográficas. Também segundo o 
relatório do WWWAP (Programa Avaliação de Água no Mundo), as taxas de uso 
da água já são insuficientes em vários países: em algumas cidades da China, da 
América Latina e do Sul da Ásia, o nível dos aqüíferos cai mais de um metro por 
ano.825

Embora o Brasil ocupe o 23º lugar entre os países com mais água disponível 
por pessoa no mundo, de acordo com o “Relatório sobre o Desenvolvimento da 
Água no Mundo”, da UNESCO, a distribuição desse recurso natural no País é 
marcado pela desigualdade: 75% dos mananciais estão na região Norte, que 
tem menos de 10% da população; já a região Nordeste, com quase um terço da 
população do País, tem apenas 3,3% das disponibilidades hídricas. Outro dado 
relevante é de que o consumo de água per capita no Brasil dobrou nos últimos 
vinte anos, mas, no total, cerca de 40 milhões de pessoas vivem em domicílio 
sem rede ou que, mesmo servidos pela rede de abastecimento público, têm 
fornecimento intermitente.826

Diante desse quadro, há no Brasil uma situação paradoxal: ainda que exista 
uma grande disponibilidade de água doce, milhares de pessoas não têm acesso à 
água, passam sede e fome à beira de um oásis de fartura hídrica! Tal assertiva não 
é mera frase de retórica, pois a vulnerabilidade hídrica de determinadas regiões – 
o Semiárido brasileiro, incluído ao Nordeste a região do Norte mineiro -  é atestada 
por vários estudos já realizados pela ANA, universidades e ONGs. Logo, embora 
a disponibilidade de água, esta é em quantidade insuficiente para o atendimento 
da demanda, devido à distribuição espacial irregular dos recursos hídricos, à 
baixa produção hídrica de mananciais utilizados em períodos de estiagem e à 
deficiência de investimentos para aproveitamento de novos mananciais.827

Nos limites desse estudo, entretanto, se abordará a questão da 
vulnerabilidade hídrica sob o enfoque quantitativo somente em duas regiões 
do Brasil – o Semiárido nordestino e a Fronteira Oeste gaúcha -, cujo recorte 
geográfico se deu em razão das próprias projeções do IPCC sobre a incidência 
das mudanças climáticas na América do Sul.

Agregado às projeções do 5º Relatório do IPCC está o estudo realizado pela 
ANA – próximo item – em 2013 sobre a vulnerabilidade hídrica em decorrência de 
eventos extremos, os quais são a face mais visível da incidência das mudanças 
climáticas no Brasil.

825  URBAN, Teresa. Quem vai falar pela Terra? In: NEUTZLING, Inácio. Op. cit. p.102.
826  Idem, p. 107.
827  ATLAS Brasil: abastecimento de água: panorama nacional. Brasília: ANA; Engecorps/
Cobrape, 2010, v.1, p.13.
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3.  O ESTUDO REALIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS EM 
2013 E O DIAGNÓSTICO SOBRE A VULNERABILIDADE HÍDRICA EM 
DECORRÊNCIA DE EVENTOS EXTREMOS OCORRIDOS ENTRE 2009 E 2012

A Agência Nacional de Águas divulgou em 2013 um importante estudo 
realizado sobre os recursos hídricos no Brasil, a Conjuntura dos Recursos Hídricos 
no Brasil 2013. Nesse foi feito um levantamento sobre o número de municípios 
que decretaram SE (situação de emergência) ou evento de calamidade pública 
(ECP), devido a eventos críticos de seca e estiagem. A tabela 5.7 do referido 
estudo apontou que, por exemplo, em 2003 foram 889 eventos de estiagem; em 
2007 – 1176 e em 2012 – 2.235. O estudo, então, fez uma análise espacial desses 
eventos, baseada no percentual de municípios de cada estado que decretaram 
SE ou ECP em 2012 em relação ao total de municípios do estado e chegou à 
conclusão de que houve uma concentração dos registros no Nordeste (Ceará, 
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia) e no Sul (Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina)828. Em estados do Nordeste como a Bahia, o Ceará e a 
Paraíba, o percentual de eventos que decretaram SE ou ECP em razão da seca 
e estiagem, em 2012, foi de, respectivamente, 62% ; 95% e 88%; enquanto no 
Rio Grande do Sul foi de 76%.

Seguindo na análise desse estudo, também o mesmo apresentou 
um histórico dos principais eventos extremos ocorridos entre 2009 e 2012, 
especificando 1) o local; 2) cursos d´água afetados; 3) tipo de evento; 4) data; 5) 
descrição do evento; 6) os prejuízos. Neste quadro foi apresentado, entre outros 
eventos extremos ocorridos no período, o ocorrido na Região Serrana do Rio de 
Janeiro, em janeiro de 2011, considerada a maior tragédia climática do estado do 
Rio de Janeiro e do Brasil, em que, oficialmente, foram registradas 910 mortes, 
662 desaparecidos, 23.315 desalojados e 12.768 desabrigados em 15 cidades. 
No que tange ao presente estudo, interessa anotar o que foi apresentado sobre 
a Região Nordeste, cujos açudes foram afetados pela estiagem que ocorreu 
durante todo o ano de 2012 e abrangidos todos os estado daquela região, sendo 
que na coluna  dos prejuízo foi informado o que segue:

 “Registraram-se riscos para o abastecimento público, com interrupção 
do fornecimento de água em algumas localidades. Em dezembro 
de 2012, 50% dos açudes monitorados pela ANA apresentavam 
armazenamento interior a 40%”.829

Essas situações de anormalidade detectadas pelo estudo, denominados 
de principais eventos críticos em 2012, foram acompanhados e monitorados pela 
ANA a partir de um procedimento conjunto da agência, dos órgãos estaduais 
de recursos hídricos, dos operadores de rede de monitoramento e serviços 
meteorológicos, da Defesa Civil, entre outros. Inclusive, “no ano de 2012, até o 
mês de novembro, foram produzidos e replicados comunicados dessa natureza 
sobre o aumento das vazões do Baixo São Francisco, o enchimento da UHE 

828 In Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2013, p.185.
829  Idem, p. 191.



500 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Profissionais / Independet Papers

Santo Antônio, as cheias do Rio Acre, entres outros”.830

Nesse mesmo documento foram divulgados os dados sobre as bacias 
hidrográficas do Brasil, sendo que há números e mapas das áreas críticas de oferta 
hídrica, por exemplo, as bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul e 
oeste de Santa Catarina (Camaquã, Guaíba, Iguaçu, Itajaí, Mirim/São Gonçalo, 
Negro, Quaraí, Uruguai) e as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(afluentes do São Francisco, Acaraú, Apodi/Mossoró, Aracatiaçu, Brígida, Capiá, 
Capibaribe, Ceará-Mirim, Coreaú, Curimataú, Curu, Garças, Ipanema, Ipojuca, 
Jacu, Jaguaribe, Litoral, Metropolitana, Moxotó, Papocas, Paraíba, Paraíba/
Mamanguape/Gramame, Paraíba/Taperoá/Curimataú, Piranhas, Pontal, Potengi, 
São Miguel/Camurupim, Sirinhaém, Talhada, Traipu, Trairi, Uma),831 bem como fala 
em áreas críticas nos controle das cheias, as quais não são objeto deste estudo; 
ambas, portanto, caracterizadoras de um quadro de insegurança hídrica.

Portanto, esse documento, a Conjuntura dos Recursos Hídricos 2013, foi 
analisada junto com o divulgado pelo IPCC no 5º Relatório e constituiu o corpus 
documental de nossa pesquisa, atestando que regiões tão distantes quanto o 
Nordeste e o Sul do país serão as mais impactadas pelas secas e estiagens.

4. A AMEAÇA À SEGURANÇA HÍDRICA NO SEMIÁRIDO DO NORDESTE 
E OESTE GAÚCHO: A NECESSIDADE DE UM PLANO NACIONAL DE 
SEGURANÇA HÍDRICA (PNSH)

A segurança hídrica pode ser definida como a capacidade de se oferecer 
água em quantidade e qualidade à população. Há um conjunto de medidas e 
instrumentos que os governos adotam para assegurar à população o acesso à 
água potável. A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.984/2000) foi um 
dos instrumentos adotados pelo Brasil para bem gerir os recursos hídricos e sua 
implementação continua sendo um desafio. 

Compartilha-se da opinião de José Galizia Tundisi que afirma que deve 
existir uma governança da água, no sentido de que um recurso natural dessa 
envergadura há de ser gerido de forma conjunta e participativa pelo governo, 
iniciativa privada e usuários, afirmando que “essa participação deverá melhorar e 
aprofundar a sustentabilidade da oferta e da demanda e a segurança coletiva da 
população em relação à disponibilidade e vulnerabilidade”.832

A garantia da oferta de água para o abastecimento humano e para as 
atividades produtivas é uma questão de segurança hídrica. Em caso de secas 
e estiagens ou de qualquer outro desequilíbrio entre a oferta e a demanda de 
água que signifique restrição ao consumo a segurança hídrica será afetada. No 
artigo 4º, incisos X e XI da aludida Política Nacional de Recursos Hídricos inclusive 
estão expressas entre as atribuições da ANA (Agência Nacional de Águas) o 

830  Op. cit., p. 192.
831  In Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, p. 196.
832  TUNDISI, José Galizia. Op. cit. p. 21.
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“planejamento e promoção de ações destinadas a prevenir ou minimizar os 
efeitos de secas e cheias, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de 
Defesa Civil, em apoio aos estados e municípios”.833

Conforme se depreende dos itens anteriores, há regiões do Brasil em 
que os eventos extremos seca e estiagem são constantes. Infelizmente, nas 
bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional o nível pluviométrico diminui 
a cada ano, tanto que são consideradas áreas críticas de oferta hídrica. Esse 
mesmo problema vem assolando o Oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
tanto que em um mapa divulgado no documento antes referido – Conjuntura 
dos Recursos Hídricos 2013 - , os municípios do Nordeste e do Sul do Brasil que 
sofreram com a seca e estiagem durante todo o ano de 2012 e entre novembro 
de 2011 e janeiro de 2012, respectivamente, foram colocados em destaque lado 
a lado.

Os dados coletados, então, juntamente com as projeções de agravamento 
de eventos climáticos extremos no Sul da América do Sul, afirmados no 5º 
Relatório do IPCC, formam um cenário que há de ser considerado pelo Poder 
Público – em todos os seus níveis - , qual seja: a segurança hídrica está ameaçada 
e medidas de prevenção, adaptação e mitigação à esta nova realidade climática 
devem ser implementadas desde já. Entre essas medidas estão a construção 
de sistemas adutores, canais e eixos de integração de natureza estratégica e 
relevância regional; além dessas, medidas regulatórias de restrição de uso dos 
recursos hídricos em bacias hidrográficas  e de regras especiais de operação de 
reservatórios

O intuito de um Plano de Segurança Hídrica é a identificação das 
intervenções cruciais para a solução de problemas relacionados à garantia de 
oferta de água, ao controle de inundações e ao estabelecimento de um programa 
de ações em torno de suas concretizações, além de assegurar à população 
segurança hídrica através da garantia de que disporá de oferta de água e de 
proteção contra eventos externos.

O Plano Nacional de Segurança Hídrica se organizará segundo quatro 
importantes frentes de trabalho: 1) estabelecimento de critérios de seleção de 
intervenções para compor o Plano; 2) seleção de propostas de intervenção – 
entre as já existentes – que sejam chave para a solução de garantia de oferta 
de água ou de controle de inundações nas diversas regiões brasileiras; 3) 
identificação de lacunas de soluções para as áreas em que eventos extremos 
de seca ou inundação ocorrem com maior freqüência ou lacunas de soluções 
frente às necessidades de desenvolvimento regional, definindo o escopo para 
a realização de estudos complementares, estudos de viabilidade e projetos; 4) 

833  A Agência Nacional de Águas (ANA) e o Ministério da Integração Nacional – através da 
Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH) – estão implementando o INTERÁGUAS (Programa de 
Desenvolvimento do Setor Água), em que há, na atual fase, a elaboração de um Plano Nacional 
de Segurança Hídrica. Tal plano estabelecerá as diretrizes para o planejamento e execução de 
obras de infraestrutura hídrica em todo o país.
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elaboração de todos os elementos necessários para a realização das intervenções 
componentes do Plano.834

Esse plano deverá ser nos mesmos moldes do Plano Nacional de Gestão 
de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, de agosto de 2012, cujo objetivo 
precípuo é o de proteger vidas, garantir a segurança das pessoas, minimizar os 
danos decorrentes de desastres e preservar o meio ambiente; o Plano Nacional 
articula ações de diferentes instituições, divididas em quatro eixos temáticos – 
prevenção, mapeamento, monitoramento e alerta e resposta a desastres.

No caso do Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), há de ser levado 
em consideração que as relações mais desfavoráveis entre oferta e demanda de 
água concentram-se no Semiárido (região Nordeste e Norte do estado de Minas 
Gerais) e no Sul do país (estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina), o que 
é agravado pelos nefasto agravamento da incidência das mudanças climáticas.

4.1. A retomada urgente de uma política de reservatórios: precedência na 
construção dos mesmos na região do Nordeste Setentrional e Oeste Gaúcho 
como medida de prevenção e combate a secas e estiagens

Ao final de 2013, em audiência pública realizada na Comissão de Serviços 
de Infraestrutura do Senado Federal, o diretor-presidente da Agência Nacional 
de Águas (ANA) informou que o Brasil tem hoje, em média, água reservada 
para 43 dias. Ou seja, uma vez excluídos os reservatórios de energia elétrica, 
haveria menos de uma semana de garantia de água à população,835 isso significa 
o reconhecimento, por uma autoridade da área, de um verdadeiro estado de 
insegurança hídrica! Se um evento climático de grandes proporções atingisse 
nosso país, estaria estabelecido – também – uma catástrofe hídrica. 

Mas, ainda que um cataclismo não ocorra, as regiões, hoje, mais afetadas 
pela escassez hídrica são as do Nordeste Setentrional e Oeste Gaúcho, inclusive 
nessa última os rios possuem criticidade quantitativa também  devido à grande 
demanda para irrigação (arroz inundado). Tais regiões, a nosso ver, devem ser 
prioridade na consecução de políticas públicas preventivas e/ou de mitigação 
dos efeitos das secas e estiagens. Logo, o Plano de Segurança Hídrica deve 
estabelecer medidas prioritárias para regiões de insegurança hídrica.

O próprio diretor-presidente da ANA também afirmou na mesma 
audiência pública que “a construção de novos reservatórios é vital para a garantia 
da segurança hídrica do país”; portanto, não é possível aguardar que se instaure 
um caos hídrico nas regiões mais vulneráveis  – com potencial conflito pela água 
– para que se construam novos reservatórios. Trata-se  de medida urgente e 
necessária e a recente escassez no sistema Cantareira, em São Paulo, revelou 
que o estado de insegurança hídrica, devido à falta de chuvas em outras regiões 

834 In Conjuntura dos recursos hídricos 2013, p. 197.
835 Presidente da ANA reconhece necessidade de construção de reservatórios para 
segurança hídrica do país. In: http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/11/13



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Profissionais / Independet Papers

503

do país, deve ser considerado como um potencial fator de desencadeamento de 
conflito pela água.

5. CONCLUSÕES
“ Se não bastassem os alertas, tanto das ONGs e do movimento 
ambientalista quanto de cientistas, um relatório das Nações Unidas do 
ano de 2002 alerta para os riscos diante da falta de água ou de uma 
catástrofe hídrica no mundo, uma vez que, parcialmente, ela já está em 
curso. Ainda mais, de um lado, há as regiões desérticas, e de outro, o 
crescimento da poluição dos mananciais de águas potáveis, além do 
crescimento populacional. Esses três fatores provocarão uma pressão 
desmedida sobre os mananciais hídricos, cada vez mais prejudicados 
pela poluição por meio de resíduos líquidos e sólidos, uma vez que a 
tecnologia da despoluição ainda se encontra sob acesso muito restrito. 
O resultado da conjugação desses fatores implicarão crescimento 
exponencial da escassez de água, especialmente atingindo os setores 
mais empobrecidos”.836

5.1 A projeção do agravamento das mudanças climáticas na América do Sul 
pelo 5º Relatório do IPCC traz como uma das maiores implicações a questão da 
escassez da água. Segundo os cientistas do órgão é em torno do recurso natural 
água que se estabelecerão os maiores problemas, pois tanto o aumento das 
secas e estiagens como das chuvas e inundações fragiliza ainda mais o equilíbrio 
entre a oferta e a demanda por água.

5.2 A água, embora reconhecida como direito humano fundamental, de acordo 
com a Resolução 18/1, de 2011, da ONU, é considerada como bem público, e 
não como bem comum da humanidade. Sendo um recurso natural finito, sua 
utilização desmedida por determinados setores pode levar à vulnerabilidade 
hídrica de determinadas regiões; bem como a escassez hídrica também é fruto 
de eventos climáticos extremos como secas e estiagens.   

5.3 Segundo dados divulgados em Relatório da Conjuntura de Recursos Hídricos 
2013 pela Agência Nacional de Água (ANA) as regiões do Nordeste setentrional 
e Oeste gaúcho e catarinense foram as mais afetadas por eventos climáticos 
extremos – seca e estiagem – no período de 2011-2012 e suas bacias hidrográficas 
estão entre aquelas com escassez hídrica – áreas críticas de oferta hídrica.

5.4 Em uma análise conjunta do divulgado pelo IPCC, em março, no Japão, e 
do Relatório da Conjuntura de Recursos Hídricos 2013 verifica-se que as regiões 
do Semiárido nordestina e da Fronteira Oeste gaúcha encontram-se ameaçadas 
quanto à disponibilidade de água, vez que assoladas por secas e estiagem de 
forma persistente nos últimos anos.

5.5 Tais regiões, em virtude de um iminente estado de insegurança hídrica hão 
de ser prioridade na elaboração de um Plano Nacional de Segurança Hídrica. 
Esse plano deve constituir-se em um esforço integrado dos gestores dos recurso 
hídricos, do poder público e da sociedade civil em uma governança da água que 

836  RUSCHEINSKI, Aloísio. Os novos movimentos sociais na luta pela água como direito 
humano universal. In: NEUTZLING, Inácio. Água: bem público universal, p. 119.
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deverá prever medidas de prevenção, adaptação e mitigação aos efeitos das 
mudanças climáticas; a começar pela urgente construção de novos reservatórios, 
já que é um meio de garantir a segurança hídrica das regiões mais afetadas. 
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