
SÉRIE PRÊMIO
J O S É  B O N I F Á C I O
DE ANDRADA E SILVA

VOLUME 4

COORDENADORA
ANA MARIA DE OLIVEIRA NUSDEO

AUTORES

DESAFIOS PARA A GOVERNANÇA AMBIENTAL
30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO ECOLÓGICA:

PAULA MÁXIMO DE BARROS PINTO

GISELLE MARGARETH PILLA  BLANKENSTEIN

HEIDI MICHALSKI RIBEIRO

HUMBERTO FILPI

JULIANA CHERMONT PESSOA LOPES

LEONARDO MATTOSO SACILOTTO

MARIANA BARBOSA CIRNE



Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva
Volume 4

Autores
Paula Máximo de Barros Pinto.

Giselle Margareth Pilla  Blankenstein. Heidi Michalski Ribeiro.
Humberto Filpi. Juliana Chermont Pessoa Lopes.

Leonardo Mattoso Sacilotto. Mariana Barbosa Cirne.

Coordenadora
Ana Maria de Oliveira Nusdeo

Instituto O Direito por um Planeta Verde

2018

30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO ECOLÓGICA:
DESAFIOS PARA A GOVERNANÇA AMBIENTAL



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

3

SÉRIE – PRÊMIO JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA

Volume 4

30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO ECOLÓGICA:
DESAFIOS PARA A GOVERNANÇA AMBIENTAL

Copyright © by 

Paula Máximo de Barros Pinto.
Giselle Margareth Pilla  Blankenstein. Heidi Michalski Ribeiro.

Humberto Filpi. Juliana Chermont Pessoa Lopes.
Leonardo Mattoso Sacilotto. Mariana Barbosa Cirne, 2018.

Todos os direitos reservados. 

COORDENADORA 

Ana Maria de Oliveira Nusdeo 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

N975a Nusdeo, Ana Maria de Oliveira.
  
  30 Anos da Constituição Ecológica: Desafios para a
 Governança Ambiental./ Ana Maria de Oliveira Nusdeo
 (Org.). São Paulo : Inst. O direito por um Planeta Verde, 2018. 
 (Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva, Vol. 4)
 237 pp.: Il.: 

 ISBN 978-85-63522-51-1

 1. Legislação Ambiental. 2. Biodiversidade 3. Meio Ambiente. 
 2..  Nusdeo, Ana Maria de Oliveira II. Título.

 CDD 628



Paula Máximo de Barros Pinto, Giselle Margareth Pilla  Blankenstein, Heidi Michalski Ribeiro,
Humberto Filpi, Juliana Chermont Pessoa Lopes, Leonardo Mattoso Sacilotto. Mariana Barbosa Cirne

4

CONSELHO EDITORIAL DA 
EDITORA PLANETA VERDE 

MEMBROS

1.  José Rubens Morato Leite 
2.  Antonio Herman Benjamin 
3.  José Eduardo Ismael Lutti 
4.  Kamila Guimarães de Moraes 
5.  Solange Teles da Silva 
6.  Heline Sivini Ferreira 
7.  Ana Maria Nusdeo 
8.  Tatiana Barreto Serra 
9.  Luiz Fernando Rocha 
10. Eladio Luiz da Silva Lecey 
11. Sílvia Cappelli 
12. Paula Lavratti 
13. Maria Leonor Paes Cavalcanti 

Ferreira 
14. Patrícia Amorim Rego 
15. Marcelo Henrique Guimarães 

Guedes 
16. Patrícia Faga Iglecias Lemos 
17. Alexandre Lima Raslan 
18. Vanêsca Buzelato Prestes 
19. Álvaro Luiz Valery Mirra 
20. Marga Inge Barth Tessler 
21. Jarbas Soares Junior 
22. Sandra Cureau 
23. Giorgia Sena Martins 
24. Dalila de Arêa Leão Sales e 

Silva 
25. Analúcia de Andrade 

Hartmann 
26. Eliane Moreira 
27. Alexandra Faccioli Martins 
28. Andrea Lazzarini 
29. Ivan Carneiro Castanheiro 

30. Marcia Dieguez Leuzinger 
31. Carlos Teodoro José 

Hugueney Irigaray 
32. Patryck Araujo Ayala 
33. Ubiratan Cazetta 
34. Jose Heder Benatti 
35. Fernando Reverendo Vidal 

Akaoui 
36. Guilherme Jose Purvin de 

Figueiredo 
37. Annelise Monteiro Steigleder 
38. Ana Maria Moreira 

Marchesan 
39. Carolina Medeiros Bahia 
40. Danielle de Andrade Moreira 
41. Elizete Lanzoni Alves 
42. Fernando Cavalcanto 

Walcacer 
43. Melissa Ely Melo 
44. Nicolao Dino de Castro e 

Costa Neto 
45. Ricardo Stanziola Vieira 
46. Rogério Portanova 
47. Vladimir de Passos de Freitas 
48. Zenildo Bodnar 
49. Nelson Roberto Bugalho 
50. Marcelo Goulart 
51. Letícia Albuquerque 
52. Claudia Lima Marques 
53. Gilberto Passos de Freitas 
54. Marcelo Abelha Rodrigues 
55. Branca Martins da Cruz



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

5

APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos nesta obra 
os ensaios vencedores do VII Prêmio José Bonifácio de An-
drada e Silva, realizado pelo Instituto O Direito por um 
Planeta Verde, no ano de 2018, tendo como temática central 
“30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a gover-
nança ambiental”.

O Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva é um pro-
jeto que visa promover o desenvolvimento e o amadure-
cimento da pesquisa no Direito Ambiental, premiando os 
melhores ensaios acadêmicos em sete categorias distintas, 
quais sejam: estudante de graduação; estudante de especia-
lização; estudante de mestrado; estudante de doutorado; 
especialista; mestre; e doutor. Com isso, busca-se propiciar 
o amadurecimento do Direito Ambiental e fortalecer a efe-
tivação do sistema normativo, estimulando a pesquisa crí-
tica e o enfoque transdisciplinar, bem como a formação de 
novos operadores do Direito.

Anualmente, após a publicação do edital de divulga-
ção do Prêmio, o Instituto O Direito por um Planeta Verde 
recebe vários ensaios acadêmicos, em suas diversas cate-
gorias. Sob a coordenação da Professora Ana Maria de Oli-
veira Nusdeo, uma comissão julgadora composta essen-
cialmente por professores doutores em Direito dedica-se à 
avaliação cega por pares, chegando-se ao resultado final.

Vencido esse processo, enuncia-se, abaixo, os sete en-
saios vencedores do VII Prêmio José Bonifácio de Andrada 
e Silva, cada um deles compondo um capítulo da presente 
obra.

• Os direitos originários dos povos indígenas e as im-
plicações da inscrição de suas terras no cadastro ambiental 
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rural (CAR), de autoria de Paula Máximo de Barros Pinto, 
vencedora na categoria estudante de graduação.

• Os Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) no 
Código Florestal de 2012 e a descaracterização dos espaços 
territoriais especialmente protegidos, de autoria de Juliana 
Chermont Pessoa Lopes, vencedora na categoria estudante 
de especialização.

• A responsabilidade ambiental do consumidor: o 
direito e o dever fundamentais de participação na gestão 
dos impactos ambientais sob o marco do Estado de Direito 
Ecológico, de autoria de Humberto Filpi, vencedor da cate-
goria de Especialista.

• Demarcação de terras indígenas e a preservação da 
natureza no Estado de Direito Ecológico: um casamento de 
interesses, de autoria de Heidi Michalski Ribeiro, vencedo-
ra na categoria estudante de mestrado.

• O direito no deslinde das crises socioambientais: a 
judicialização da crise hídrica no estado de São Paulo em 
2013-2016, de autoria de Leonardo Mattoso Sacilotto, ven-
cedor na categoria mestre.

• Vetos em projetos de lei ambientais: desvelando um 
Poder Executivo desenvolvimentista e indiferente à Cons-
tituição Ecológica, de autoria de Mariana Barbosa Cirne, 
vencedora na categoria estudante de doutorado.

• Descarte de medicamentos industrializados para 
uso humano na cidade de São Paulo, de autoria de Giselle 
Margareth Pilla Blankenstein, vencedora na categoria dou-
tor.

Gostaríamos de parabenizar os vencedores do VII 
Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva pela excelência 
dos ensaios apresentados. Também nos cabe, nesse mo-
mento, agradecer aos membros da comissão julgadora, não 
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apenas pelo tempo que dedicaram à leitura e avaliação de 
cada um dos ensaios, mas também, e sobretudo, pela de-
dicação ao projeto. E como fruto desse esforço conjunto, 
podemos ofertar aos leitores da Editora Instituto O Direito 
por um Planeta Verde mais esta obra de indiscutível qua-
lidade.

São Paulo, 11 de maio de 2018.

Profª. Dra. Ana Maria de Oliveira Nusdeo
Presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde

Professora Associada dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)
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OS DIREITOS ORIGINÁRIOS 
DOS POVO INDÍGENAS E AS 

IMPLICAÇÕES DA INSCRIÇÃO DE 
SUAS TERRAS NO CADASTRO 

AMBIENTAL RURAL (CAR)

THE INDIGENOUS ORIGINAL RIGHTS AND THE 
CONSEQUENCES OF REGISTRATE ITS LANDS ON 

THE RURAL ENVIRONMENTAL  REGISTRY

Paula Máximo de Barros Pinto1

Graduanda em Direito pela PUC-Rio, pesquisadora de iniciação científica

RESUMO: O presente trabalho busca analisar o Cadastro 
Ambiental Rural, criado pelo Código Florestal de 2012,  no 
que tange a inscrição das Terras Indígenas em um sistema de 
cadastramento único, pensado a partir da racionalidade da 
propriedade privada e individual, e suas possíveis incompati-

1  O presente trabalho foi orientado pela Profa. Virgínia Totti Guimarães.
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bilidades com os direitos originários reconhecidos aos povos 
indígenas pela Constituição Federal de 1988.

PALAVRAS-CHAVE: Cadastro Ambiental Rural. Direito ori-
ginário. Código Florestal. Terras tradicionalmente ocupadas. 
Terras Indígenas.

ABSTRACT: This paper has the purpose to analyse the Ru-
ral Environmental Registry, created by the Forest Code of 
2012, regarding the registration of the indigenous land in 
a unified system, that was thought from the perspective of 
the individual and private property, and its potential in-
compatibilities with the original rights recognized to the 
indigenous peoples on the Federal Constitution of 1988. 
KEYWORDS: Rural Environmental Registry. Original rights. 
Forest Code. Traditionally occupied land. Indigenous land.

INTRODUÇÃO

 Em 2012, foi aprovada pelo Congresso Nacional e 
sancionada pela Presidenta Dilma a Lei 12.651, que subs-
tituiu o Código Florestal Brasileiro de 1965, mesmo com a 
manifestação da sociedade civil, povos tradicionais e cien-
tistas em sentido contrário. Fundamentando-se no falacio-
so discurso da rigidez da Lei de 1965 e sua difícil aplicação, 
a Bancada Ruralista2 propôs uma mudança estrutural na 
lei, no sentido da flexibilização dos limites ao uso da pro-
priedade privada da terra em detrimento da proteção à so-
ciobiodiversidade. 

 A nova lei pretende assegurar a manutenção da re-
lação fundiária rural no Brasil, baseada no latifúndio pro-
dutivo agrícola, caracterizada por Carlos Marés como fun-

2  Entende-se como Bancada Ruralista a Frente Parlamentar da Agropecuária, regu-
larmente instituída a cada mandato legislativo do Congresso Nacional. (MIRANDA, 
A. C. P., 2016.)
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dada no tripé: equipamentos movidos a energia fóssil, uso 
de agrotóxicos, biocidas e fertilizantes e, por fim, sementes 
transgênicas restritivas da biodiversidade (SOUZA FILHO, 
C. F. M. e ROSITO, F. D, 2016, p.7). Isso torna-se possível 
com a redução dos limites das áreas de vegetação nativa a 
serem preservadas nas propriedades privadas, bem como a 
regularização de passivos ambientais a partir da demanda 
do setor agropecuário, representado pela bancada ruralista 
no Congresso Nacional.

 Dentre as diversas novas previsões que merecem 
atenção na lei de 2012, este trabalho se aprofundará nas re-
lacionadas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), que ainda 
se encontra em fase de implantação, e tem como previsão 
para prazo final de cadastramento 31 de maio de 2018. O 
CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, 
obrigatório para todos os proprietários e posseiros rurais, 
que devem autodeclarar seus imóveis rurais e discriminar 
as informações ambientais consideradas relevantes pelo 
Código Florestal, como as áreas de preservação permanen-
te, a reserva legal e, quando houver, a área rural consolida-
da. Essas informações, reunidas em um banco de dados a 
ser disponibilizado para consulta pública, também podem 
ser utilizadas pelo Poder Público como mecanismo de con-
trole e monitoramento do desmatamento no Brasil (SICAR, 
2017).

 Com o objetivo de reunir em um único sistema na-
cional todas as informações dos imóveis rurais, serão ins-
critas no CAR as propriedades e posses privadas ou públi-
cas,  individuais ou coletivas, Unidades de Conservação, 
assentamentos de reforma agrária, Terras Indígenas e Qui-
lombolas, e terras dos demais povos e comunidades tradi-
cionais. Considerando essa diversidade de sujeitos que se 
relacionam com a terra nas áreas rurais do Brasil, surge o 
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desafio de integrar de forma coerente e consistente todos os 
imóveis em um registro único. Com um olhar mais profun-
do sobre o cadastro, como será visto adiante, percebe-se o 
tratamento homogêneo dado aos imóveis rurais, a partir da 
racionalidade da propriedade privada, individual e produ-
tiva.

A Instrução Normativa nº 2 do Ministério do Meio 
Ambiente regulamenta o Cadastro Ambiental Rural, e pre-
vê que compete à Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
tanto indicar as Terras Indígenas a serem inseridas no sis-
tema, quanto auxiliar os povos indígenas que já tenham 
suas terras demarcadas a se inscreverem. E, ainda, aponta 
o caminho para o cadastramento de povos e comunidades 
tradicionais, mediante o qual os povos indígenas que não 
tenham suas terras demarcadas poderão adentrar o siste-
ma.

A mobilização dos povos indígenas no processo cons-
tituinte de 1988 resultou em importantes dispositivos ju-
rídicos que traduzem o reconhecimento dos direitos por 
eles reivindicados, que estão organizados no Capítulo VIII 
- Dos Índios. 

O direito à terra é o ponto central da luta dos povos 
tradicionais, pois é na relação com o território que se garan-
te a reprodução cultural, a partir de seu uso segundo seus 
costumes e tradições. A Constituição assim reconhece, ao 
estabelecer regime jurídico para as Terra Indígenas, que as 
terras são bens da União Federal, inalienáveis e indisponí-
veis, destinadas à posse permanente e ao usufruto exclusi-
vo da coletividade que  tradicionalmente as ocupa3. 

3  Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocu-
pam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em ca-
ráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
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O direito dos povos indígenas sobre as terras tradi-
cionalmente ocupadas é de caráter originário, condição 
que decorre de prerrogativa histórica de relação com o ter-
ritório. O reconhecimento desse caráter nada mais foi do 
que tornar constitucional o Instituto do Indigenato, que 
entende a natureza primária e congênita do direito à terra. 
Além disso, o Estatuto do Índio assegura que esse direito 
independe da demarcação administrativa pelo órgão indi-
genista.

O presente trabalho pretende relacionar a inscrição 
dos povos indígenas no CAR com demais instrumentos ju-
rídicos constitucionais e infraconstitucionais que também 
estabelecem parâmetros da relação do Estado Nacional com 
os índios no Brasil. E, a partir disso, trazer à luz possíveis 
incompatibilidades entre a recente norma que regulamenta 
o cadastro com institutos jurídicos anteriores, porém, ainda 
não consolidados.

1. O NOVO CÓDIGO FLORESTAL E O CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL

A revisão do Código Florestal de 1965, que culminou 
na promulgação da Lei 12.651/2012, teve início com a de-
manda de setores do agronegócio para a flexibilização da 
proteção das florestas em benefício da produção agrícola e 
pecuária de larga escala. Os representantes desse setor no 
Congresso Nacional se fundamentavam na situação irregu-
lar dos proprietários rurais em relação à legislação de 1965, 
para encaminhar saída no sentido da redução da proteção 

à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias 
a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.§ 2º As 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes.§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis.”
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à natureza, a fim de que, na prática, esses proprietários se 
regularizassem4. 

A nova lei foi aprovada mesmo com a manifestação 
da sociedade civil5 e de cientistas em sentido contrário 
(ALEIXO DA SILVA, J. A., 2011). Para além do posiciona-
mento de atores do direito, como os juristas Paulo Affonso 
Leme Machado e Antônio Herman V. Benjamin, que se de-
clararam contrários às mudanças do código (WWF, 2011).

Dentre diversos problemas trazidos pela nova legis-
lação, talvez o mais representativo da lógica que permeia o 
código é o estabelecimento do instituto da Área Rural Con-
solidada, sendo esta a área do imóvel rural que apresentas-
se ocupação antrópica (construções ou atividades agrossil-
vipastoris) até 22 de julho de 2008, mesmo em áreas que o 
código florestal de 1965 vedava a supressão de vegetação. 
Uma das principais questões é que esses proprietários ou 
possuidores, que apresentam áreas rurais consolidadas, 
passam a ter um regime jurídico de recuperação da área 
degradada mais brando se comparado ao dos proprietários 
que cumpriam a legislação anterior. Em estudo realizado 
pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agríco-
la - Imaflora, do Royal Institute of Technology – KTH e da 
Universidade de São Paulo - USP/Esalq, estima-se que a 
flexibilização da área a ser recuperada tem como consequ-
ência a não recuperação de 41 milhões de hectares de vege-
tação (Observatório do Código Florestal).

Simultaneamente, o novo código diminui a Reserva 
Legal, que é a porcentagem de vegetação nativa que deve 
ser mantida na propriedade. Enquanto a legislação ante-

4  Reserva legal coloca na ilegalidade mais de 90% das propriedades rurais, afirma 
senador Aldo Rebelo (Agência Senado, 2011).
5  Resultados de pesquisa do Instituto Datafolha revelam que cerca de 80% da popu-
lação não aprova as mudanças no Código Florestal (SOS Mata Atlântica, 2011).
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rior determinava porcentagens distintas para cada Região, 
a nova estabelece 20% para todos os biomas, desde que não 
localizados na Amazônia Legal. Além de prever a possibi-
lidade da redução da Reserva Legal da Amazônia Legal de 
acordo com as características fundiárias do Município ou 
do Estado.

Nesse sentido, pode-se perceber que a lei atual acar-
reta na redução da manutenção da vegetação nativa e, 
consequentemente, proporciona mais área a ser destinada 
à produção. Não desconexo desta previsão, atualmente, 5 
anos após a aprovação da Lei 12.651/12, os índices de des-
matamento no Brasil apresentam níveis de crescimento 
preocupantes. Estima-se um aumento de aproximadamen-
te 75% do desmatamento de 2012 à 2016 (MIRANDA, G., 
2016).

Foram propostas quatro Ações Diretas de Inconstitu-
cionalidade para a Lei 12.651/12, as ADIs 4901, 4902, 4903, 
ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), e 
a ADI 4937, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL). Em fevereiro de 2018, os dispositivos questionados 
pelas ADIs foram julgados, em sua maioria, constitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto sócio-político no qual o código é inse-
rido, também se estabelece, pela nova lei, a criação do Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR). Em contrário senso a toda 
flexibilização do desmatamento proposto pela bancada 
ruralista, o CAR se propõe a ser instrumento de “controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate 
ao desmatamento”. 

Em 17 de outubro de 2012, foi editado o Decreto 7.830, 
que regulamenta o CAR, e estabelece que a inscrição será 
feita de forma autodeclaratória, isto é, os proprietários e 
posseiros de imóveis rurais são os responsáveis pela inclu-
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são de suas terras no CAR. A inscrição é feita com averba-
ção do perímetro da propriedade, área de vegetação nativa, 
área de preservação permanente, reserva legal e, quando 
houver, a área rural consolidada. E essas informações de-
claradas serão posteriormente confirmadas pelos órgãos 
ambientais estaduais e municipais, mediante plataformas 
de georreferenciamento, bem como a partir de realização 
de vistoria no imóvel. Ao reconhecermos as limitações e, 
principalmente, as imprecisões da fiscalização por satélite, 
assume-se a possibilidade do cadastramento de informa-
ções incongruentes com a realidade.

O Código estabelece o prazo de um ano para a inscri-
ção no cadastro a partir da implantação do Sicar, que tem 
como marco inicial Decreto 8.235/14. Assim, o prazo finda-
ria em 5 de maio de 2015. Contudo, esse prazo foi prorro-
gado por três vezes até o momento. Inicialmente a previsão 
de cadastramento era até 5 de maio de 2016, depois 31 de 
dezembro de 2017 (Lei 13.295/16) e, atualmente, até 31 de 
maio de 2018. Tendo isso em vista, o CAR ainda se encon-
tra em fase de cadastramento, sendo incertos seus efeitos 
concretos.

Os dados do sistema disponíveis hoje são encontrados 
no Sistema do Cadastro Ambiental Rural – Sicar - no qual 
ficam evidentes as falhas na estrutura de cadastramento e, 
principalmente, os conflitos fundiários presentes no Bra-
sil. No Boletim Informativo de cadastramento emitido em 
maio de 2017 pelo Serviço Florestal Brasileiro, constata-se 
que no Rio de Janeiro a área passível de cadastramento é de 
2.059.459 ha, enquanto a área já cadastrada é de 2.990.149 
ha, ou seja, mais de 100% da área possível. O mesmo acon-
tece ao analisarmos a Região Sudeste e Norte e, inclusive, 
sobre a área passível de cadastramento no Brasil (SICAR, 
2017).
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Tal fato decorre da sobreposição entre as terras decla-
radas, isto é, quando dois ou mais proprietários declararam 
individualmente a área como de sua propriedade ou posse. 
Considerando-se que serão inscritas no CAR as proprieda-
des e posses privadas individuais, as unidades de conser-
vação e as terras de uso coletivo por povos tradicionais,  o 
cadastro torna evidente conflitos relacionados a terra, ao 
constatar-se que 11.091.061,44 hectares de área declaradas 
estão sobrepostas a Terras Indígenas. E importa destacar 
que esse número diz respeito às terras indígenas reconhe-
cidas pelo Estado, desconsiderando as terras reivindicadas, 
ainda mais vulneráveis à lógica do CAR.

Cabe ainda apontar que podem ser encontradas no 
Sicar as informações das propriedades e posses já cadastra-
das, com exceção das Terras Indígenas e Quilombolas e dos 
demais povos tradicionais.

2. A RACIONALIDADE DA PROPRIEDADE 
PRIVADA E PRODUTIVA IMPOSTA PELO CAR

A Lei 12.651/12 estabelece no artigo 29 que “o Cadastro 
Ambiental Rural - CAR, (...) obrigatório para todos os imóveis 
rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais 
das propriedades e posses rurais”. 

A lei não explicita quais são os imóveis rurais a se-
rem inscritos no cadastro. Sobre isso, Carlos Marés propõe 
uma interpretação ampla no que tange a definição de todos 
os imóveis rurais, quando diz que “quando completado o sis-
tema, todas as terras rurais do Brasil estariam a ele integrado, 
excluídas as áreas urbanas, como tais usadas, porque mesmo as 
urbanas com uso rural estariam sujeitas a esta obrigatoriedade”. 
Assim, importa destacar que o conceito de imóvel rural na 
Lei 12.651/12 extrapola o estabelecido no Estatuto da Ter-
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ra6. Por isso, para fins de inscrição no CAR, devem ser con-
sideradas as características da terra, em detrimento de sua 
natureza jurídica (SOUZA FILHO, C. F. M. e ROSITO, F. 
D. (orgs.), 2016, p.19). E, portanto, é obrigatório o cadastra-
mento as propriedades e posses rurais individuais, as Uni-
dades de Conservação, as Terras Indígenas e Quilombolas 
e as terras dos demais povos e comunidades tradicionais.

Considerando as distintas formas de vínculo com 
a terra, é necessário distinguir os diferentes objetivos do 
cadastramento dessas propriedades. A inscrição da pro-
priedade privada tem como fundamento o controle e mo-
nitoramento do desmatamento, tendo em vista a relação 
majoritariamente produtiva que se mantém com o terri-
tório. Assim, o CAR estabelece a dicotomia do que deve 
ser preservado e o que pode ser desmatado. O Decreto 
7.830/12 indica, no artigo 3º, as informações da terra a se-
rem incluídas por seus proprietários e posseiros quando 
cadastradas, dentre elas, importa destacar, a Reserva Le-
gal. Esta diz respeito à porcentagem de vegetação nativa 
que o proprietário deve manter em seu imóvel rural. Em 
leitura em sentido contrário, a porcentagem complementar 
pode ser desmatada e utilizada. Tal categorização se perce-
be necessária quando consideramos as sociedades que se 
relacionam de forma predatória com a natureza, a partir da 
lógica da produtividade agrícola.

Sobre isso, Marés entende que o “CAR, portanto, tem 
a lógica da propriedade privada: cada propriedade deve cadastrar 
o perímetro e, internamente, as áreas de preservação permanente 
e indicar onde estão os 20% de reserva legal; o resto da área deve 
ser área de produção, desmatada e plantada”. 

6  Art. 4°, inciso I: “Imóvel Rural, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja 
a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroin-
dustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa 
privada”, Lei 4.504/64.
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Por outro lado, a inscrição das terras indígenas tem 
sua razão de ser fundada na manutenção do território 
como indígena, tendo em vista o baixo impacto ambiental 
decorrente do uso tradicional (SOUZA FILHO, C. F. M. e 
ROSITO, F. D. (orgs.), 2016, p. 22).  Isto porque os povos 
indígenas possuem práticas e conhecimentos que contra-
riam a lógica produtivista, e revelam outra forma de uso e 
ocupação do território fundada no uso coletivo e tradicio-
nal, sendo estes reconhecidos pela Constituição Federal de 
1988, quando  assegura aos indígenas o usufruto de suas 
terras “segundo seus usos, costumes e tradições”. Tendo isso 
em vista, percebe-se sem sentido a demarcação interna das 
terras, com a averbação da área de preservação permanen-
te e reserva legal.  

Contudo, a Instrução Normativa n° 2 do Ministério 
do Meio Ambiente não reconhece o uso da Terra Indígena 
segundo seus costumes e tradições. Pelo contrário, a nor-
ma equipara as terras coletivas de uso tradicional às pro-
priedades e posses rurais familiares. Isso ocorre quando 
a norma determina a discriminação das mesmas informa-
ções ambientais para ambas as terras, com a averbação das 
áreas de preservação permanente, a área de reserva legal, 
as áreas de servidão administrativa, áreas consolidadas e 
de uso restrito quando cadastradas as Terras Indígenas7. 
Assim, percebe-se que a racionalidade do CAR compreen-
de as Terras Indígenas demarcadas do mesmo modo que a 
propriedade privada e produtiva.

7 Art. 14. A inscrição no CAR da pequena propriedade ou posse rural familiar, que 
desenvolva atividades agrossilvipastoris, bem como das terras indígenas demarca-
das e das demais áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais, que façam uso 
coletivo do seu território, deverão conter as seguintes informações simplificadas: I - 
identificação do proprietário ou possuidor rural do imóvel rural; II- comprovação da 
propriedade ou posse rural; III - croqui, indicando a área do imóvel rural, as Áreas de 
Preservação Permanente, as áreas de remanescentes de vegetação nativa que formam 
a Reserva Legal, as áreas de servidões administrativas, áreas consolidadas e as áreas 
de uso restrito, quando houver”  I.N. n° 2, MMA.
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A atribuição da lógica da propriedade individual e 
produtiva para as terras dos povos indígenas pode ainda 
surtir efeito negativo no que tange a manutenção da rela-
ção dos indígenas com o território a partir dos seus costu-
mes e tradições. Se considerarmos que o manejo do solo 
e da floresta realizado durante séculos pelos indígenas de 
forma harmônica com a natureza não está em plena con-
formidade com as categorias do direito ambiental, simul-
taneamente à resistência dos órgãos ambientais no que diz 
respeito ao conhecimento da pluralidade cultural dos po-
vos tradicionais, é possível que a lei se aplique de maneira 
homogênea sobre realidades distintas (SOUZA FILHO, C. 
F. M. e ROSITO, F. D. (orgs.), 2016, p.22). O que resulta 
na possibilidade de fiscalização do poder público sobre as 
Terras Indígenas, a fim de exigir que suas práticas estejam 
de acordo com as categorias do Código Florestal pensadas 
para propriedades privadas e produtivas, sem considerar 
os modos de vida tradicionais.  

Aliás, previsão essa já indicada no artigo 60 da I.N. n° 
2/MMA, quando entende a possibilidade de passivo am-
biental em Terras Indígenas. Sendo esse suposto passivo 
ambiental das terras coletivas e de uso tradicional subor-
dinado à regularização ambiental nos mesmos termos “dos 
dispositivos adotados para a pequena posse ou propriedade rural 
da agricultura familiar, previstos nos arts. 61-A, 61-B e 61-C da 
Lei no 12.651, de 2012 com os benefícios e obrigações estabeleci-
dos para imóveis rurais de 4 (quatro) módulos fiscais.nos termos 
do referido artigo”. 
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3. O PAPEL DO PODER PÚBLICO NO 
CADASTRAMENTO DAS TERRAS INDÍGENAS

As terras dos povos indígenas serão inscritas no CAR 
por dois caminhos possíveis. A I.N. nº 2/MMA no artigo 
59 diz que “se consideram como inscritas no CAR as Terras In-
dígenas que compõem a base de dados do SICAR indicadas pela 
Fundação Nacional do Índio-FUNAI”. Isto é, as Terras Indí-
genas indicadas pela FUNAI serão automaticamente inse-
ridas no cadastro, sem que seus povos tenham que fazê-lo. 
No entanto, surge a dúvida do critério a ser utilizado para 
a indicação. 

Em documento disponível no site da FUNAI (FUNAI, 
2016), responde-se que já estão inscritas “todas as terras indí-
genas que tiveram seu Relatório Circunstanciado de Identificação 
e Delimitação (RCID) publicado pela FUNAI”. Ao analisarmos 
o Decreto Federal 1.775 de 1996, que estabelece o procedi-
mento administrativo de demarcação, depreende-se que o 
RCID é documento que decorre de estudo técnico interdis-
ciplinar, coordenado por antropólogo, a fim de identificar 
e demarcar a terra indígena a ser reconhecida. Mas é no  § 
7° do artigo 2° que se encontra o marco procedimental que 
determina as terras a serem inscritas pela FUNAI8, quando  
estabelece que compete ao órgão indigenista aprovar e pu-
blicar o RCID.

Isto significa que estão compreendidas as terras a par-
tir da fase de delimitação, e excluídas as que estão em fase 
de estudo e as reivindicadas. E, importa pontuar o atual 
momento político em que a FUNAI insiste em caminhar em 
sentido contrário aos interesses dos povos indígenas, tendo 

8  Art. 2° § 7° Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de assistência ao 
índio, este fará publicar, no prazo de quinze dias contados da data que o receber, 
resumo do mesmo no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federa-
da onde se localizar a área sob demarcação, acompanhado de memorial descritivo e 
mapa da área, devendo a publicação ser afixada na sede da Prefeitura Municipal da 
situação do imóvel, Decreto Federal 1775/96.
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em vista a redução da demarcação das Terras Indígenas ao 
longo dos anos (ISA, 2017) e, não dissociado, a sucessão de 
ruralistas na presidência da Fundação. A inscrição apenas 
das terras ora delimitadas implica na invisibilização da rei-
vindicação de centenas de povos indígenas pelo reconheci-
mento de suas terras pelo Estado.

Contudo, os povos indígenas cujas terras ainda se 
encontram em fase de estudos e em reivindicação devem 
fazer suas inscrições com auxílio institucional dos órgãos 
ambientais estaduais ou de organizações não governamen-
tais habilitadas (PIRES, V., 2017), tendo em vista o artigo 
30 da I.N. n° 2/MMA. O cadastramento será feito no Mó-
dulo de Cadastro de Povos e Comunidades Tradicionais 
(FUNAI, 2016). No entanto, a racionalidade empregada é 
substancialmente a mesma utilizada para a inscrição indi-
vidual da propriedade privada (SOUZA FILHO, C. F. M. e 
ROSITO, F. D. (orgs.), 2016, p.37). 

4.  O DIREITO SOBRE AS TERRAS INDÍGENAS

O reconhecimento das  terras indígenas pelo Estado é 
objeto central de reivindicação dos povos indígenas, pois a 
ausência do território com o qual o povo se identifica impli-
ca na perda de suas referências culturais (SOUZA FILHO, 
C. F. M., 2012, p.120). Como lembra Eduardo Viveiros de 
Castro, “ser indígena é ter como referência primordial a relação 
com a terra em que nasceu ou onde se estabeleceu para fazer sua 
vida. (...) A terra é o corpo dos índios, os índios são parte do corpo 
da Terra” (VIVEIROS DE CASTRO, E., 2016). 

A Constituição Federal de 1988 reconhece aos índios 
o direito de posse permanente e usufruto exclusivo das 
terras que tradicionalmente ocupam9. A Terra Indígena é 

9  Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocu-
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propriedade da União Federal  (artigo 20, XI da Constitui-
ção Federal) e destinada à posse permanente e ao usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos pelo 
povo que nela habita. A vinculação das terras indígenas à 
União tem como objetivo atribuir a esta a responsabilidade 
de preservá-las e mantê-las como indígena, assim, garan-
tindo os direitos dos povos sobre elas (SILVA, J. A., 2017, p. 
873). Disso decorre que as terras são inalienáveis, indispo-
níveis e os direitos imprescritíveis. Isto é, cabe unicamente 
ao povo que nela habita seu uso segundo seus costumes e 
tradições. Portanto, não compete ao Poder Público utilizá-
-las, tampouco cabe ao uso comum de todo povo brasileiro 
(SOUZA FILHO, C. F. M., 2012, p. 123).

A Constituição de 1988 também reconhece aos índios 
o direito originário sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam. Assim, entende-se que o direito dos indígenas de-
corre da condição histórica de ocupação e colonização das 
Américas, pois esses povos já se relacionavam e se identifi-
cavam com sua terra antes mesmo da existência do próprio 
direito (SOUZA FILHO, C. F. M., 2012, p. 122). Por tradi-
cionalmente ocupada, o § 2º do artigo 231 da CF propõe 
condições simultaneamente importantes, que são: as terras 
habitadas pelos povos em caráter permanente, as destina-
das às suas atividades produtivas, as destinadas à preser-
vação dos recursos naturais necessários a seu bem-estar e 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costu-
mes e tradições.

pam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em ca-
ráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias 
a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.§ 2º As 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes.§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis.



Paula Máximo de Barros Pinto, Giselle Margareth Pilla  Blankenstein, Heidi Michalski Ribeiro,
Humberto Filpi, Juliana Chermont Pessoa Lopes, Leonardo Mattoso Sacilotto. Mariana Barbosa Cirne

24

Sobre a ocupação tradicional, importa perceber que 
este caráter não diz respeito a uma condição temporal de 
estabelecimento no território, mas à forma de se relacionar 
com ele segundo seus usos e costumes (SILVA, J. A., 2017, 
p. 874). Considerando-se, sobretudo, o caráter heterogêneo 
das culturas dos povos indígenas, que impede o estabeleci-
mento de critérios prévios sobre a compreensão do que seja 
um modo de vida tradicional. Aliás, importa reconhecer 
que a ocupação tradicional não é imutável, pelo contrário, 
decorre da reprodução cultural dos povos, tendo em vista 
que esta se reproduz conjuntamente à identidade cultural. 
E a cultura não é estática, pois se transforma a partir do con-
tato com outras culturas, o que não significa de forma algu-
ma a perda de identidade (SILVA, J. A, 2017, p. 872 e 873).

5.  O INDIGENATO E OS DIREITOS ORIGINÁRIOS 
DOS POVOS INDÍGENAS SOBRE AS TERRAS 
TRADICIONALMENTE OCUPADAS

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que os 
direitos dos povos indígenas sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam são direitos originários, isto é, não dizem 
respeito a um direito adquirido através da lei, mas a um 
direito anterior à própria lei, e é por ela apenas reconheci-
do. A Constituição nada mais fez do que reconhecer uma 
condição histórica da relação dos índios com as terras nas 
Américas, que é anterior à colonização europeia e à impo-
sição das relações sócio-jurídicas dos brancos10 aos que aqui 
habitavam.

10  “O antônimo de “indígena” é “alienígena”, ao passo que o antônimo de índio, 
no Brasil, é “branco”, ou melhor, as muitas palavras das mais de 250 línguas índias 
faladas dentro do território brasileiro que se costumam traduzir em português por 
“branco”, mas que se referem a todas aquelas pessoas e instituições que não são ín-
dias. Branco é um conceito político, não cromático ou “racial”, ainda que a escolha 
da cor branca nada tenha de arbitrário no batismo do conceito” (VIVEIROS DE CAS-
TRO, E., 2016).
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Contudo, a Constituição Federal não foi o primeiro 
instrumento jurídico a reconhecer tal condição. Ela apenas 
consolida o Instituto do Indigenato, que aparece pela pri-
meira vez no Alvará Régio de 1 de abril de 1680 ao declarar 
os índios “primários e naturais senhores das terras”. Em 
um contexto de concessão das terras por meio das sesma-
rias, assegurava-se o direito originário dos índios em rela-
ção às terras concedidas (CUNHA, M. C., 1987, p. 59). 

O Indigenato não foi objeto de revogação por ne-
nhum instrumento jurídico posterior, pelo contrário, foi 
diversas vezes reafirmado ao longo da história brasileira. 
Os institutos do direito que trataram da relação do Estado 
Nacional com as Terras Indígenas passaram por diversas 
transformações no que tange sua forma, mas não quanto 
ao seu conteúdo. Este conteúdo diz respeito à circunstância 
histórica de ocupação da terra, que se traduz em um direi-
to próprio sobre elas, distinto do estabelecido para as rela-
ções de propriedade da Colônia, do Império e da República 
(COELHO DE SOUZA, M., (org), 2017, p. 16).

De acordo com José Afonso da Silva, os institutos jurí-
dicos estabelecidos para as terras reservadas aos indígenas 
são fundados no indigenato, que é “fonte primária e congê-
nita da posse territorial”. E, por isso, a posse atribuída aos 
indígenas é distinta da posse civil.

Isto significa que a posse de natureza indígena não 
se dá pela simples ocupação, tendo em vista que para se 
adquirir o título de posse no direito civil, é necessário o 
cumprimento de requisitos que atribuam legitimidade à 
ocupação. O que não faz sentido se tratando de terra in-
dígena, na medida em que esta posse não carece de legiti-
mação, se considerarmos seu o caráter congênito fundado 
no indigenato. Para o direito civil, a ocupação somada ao 
cumprimento dos requisitos resultaria em um título adqui-
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rido de posse, diferentemente do que ocorre sobre a posse 
indígena, que se estabelece a partir de uma relação primá-
ria e única com a terra (SILVA, J. A., 2017, p. 876).

O artigo 231, § 2º dispõe que as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente. Sobre 
isso, é importante perceber que o caráter permanente não 
se assenta em algum pressuposto do passado de ocupação 
do território (SILVA, J. A., 2017, p. 877).  Isto seria grande 
injustiça com os povos indígenas no Brasil constantemente 
submetidos a deslocamentos territoriais por parte do Po-
der Público, desde a política dos aldeamentos promovidos 
pelos colonos portugueses, até o deslocamento dos povos 
para construção de hidrelétricas, como Belo Monte. Sem 
subdimensionar os conflitos territoriais provocados pela 
grilagem de terras por particulares.

A ideia por trás da posse permanente se situa em 
uma garantia futura (SILVA, J. A., 2017, p. 877). E assim o 
é quando se faz uma leitura conjunta do direito originário 
e da previsão de inalienabilidade e indisponibilidade das 
terras indígenas, tendo em vista que a posse indígena é an-
terior ao seu reconhecimento pelo direito, e não é passível 
de apropriação ou transferência para particulares, sendo 
destinadas aos indígenas de forma permanente.

A fixação do  direito originário a partir das dinâmicas 
sócio-culturais tradicionais estabelecidas pelos povos com 
seus territórios era o paradigma vigente no ordenamento 
jurídico até o julgamento do caso referente à Terra Indíge-
na Raposa Serra do Sol pelo Supremo Tribunal Federal. O 
Acórdão da decisão da segunda turma do STF fixa a data 
da promulgação da Constituição Federal (05 de Outubro 
de 1988) como marco temporal para o reconhecimento do 
direito originário, isto é, para fins de vinculação dos direi-
tos reconhecidos aos povos indígenas, que necessariamen-
te teriam que ocupar suas terras em 05 de outubro de 1988. 
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Dentre as diversas questões problemáticas na deci-
são do STF, importa trazer luz à interpretação paradoxal 
proposta pelos Ministros no que tange a fixação do marco 
temporal na data de promulgação da Constituição, quando 
ela própria expressamente reconhece os direitos originários 
dos povos indígenas (SILVA, J. A., 2016, p. 8). E, assim o faz, 
pois assume que estes já existiam antes dela mesma. E por 
isso, a Constituição não estabelece requisitos temporais, e 
sim tradicionais, a partir da vivência de cada povo em seu 
território11. A decisão, que inicialmente foi proferida de for-
ma não vinculante a outros casos análogos, assim se tornou 
quando Michel Temer aprovou o Parecer da Advocacia-Ge-
ral da União.

O direito à posse permanente dos povos indígenas 
também está assegurado no Estatuto do Índio (Lei 6.001 de 
1973), que dispõe sobre a situação jurídica dos índios no 
Brasil e sobre as diretrizes estatais estabelecidas para rela-
ção desses povos com o Estado Nacional. De acordo com 
o artigo 2512, entende-se que o direito à posse permanente 
garantido pela Constituição independe de sua demarcação 
pelo órgão de assistência ao índio. Condição essa que tem 
como base a natureza jurídica da posse indígena que, como 
visto acima, se assenta no indigenato.

11  “É importante dizer que a Constituição não trabalhou com o marco temporal, não 
trabalhou com temporalidade, trabalhou com tradicionalidade, com o modo que 
as comunidade indígenas territorializam seus territórios, o modo como usam seus 
territórios, o modo como cada povo, comunidade faz seu território vivenciado. Em 
nenhum momento a Constituição trabalha com requisitos temporais, trabalha com 
requisitos de territorialidade do modo tradicional”. (ELOY, L. H., 2017).
12  “Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse perma-
nente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, 
independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência 
aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade 
da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido 
órgão, tomar qualquer dos Poderes da República”. Lei 6.001 de 1973.
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A partir dessa perspectiva, importa lembrar o estabe-
lecido pela Instrução Normativa nº 2 do MMA, já discorri-
do acima, no que tange ao regime de inscrição das Terras 
Indígenas no Cadastro Ambiental Rural. Pela I.N. compete 
à FUNAI o cadastramento apenas das Terras Indígenas já 
demarcadas. Previsão essa que vai de encontro ao direito 
originário dos povos às terras que tradicionalmente ocu-
pam, que é independente da conclusão do processo admi-
nistrativo de demarcação.

CONCLUSÃO

As terras no Brasil são objeto de disputa e de defla-
gração de conflitos desde a colonização. Apesar da dispa-
ridade de forças política e jurídica entre os sujeitos que se 
relacionam com a terra, os povos tradicionais resistiram à 
lógica hegemônica da propriedade privada produtiva,  e 
assim o fazem até hoje. O presente trabalho buscou analisar 
o CAR em perspectiva crítica no que tange às inscrições das 
Terras Indígena, a fim de perceber que o cadastramento em 
sistema único pode ir de encontro aos direitos reconheci-
dos a esses povos. 

Importante situar o CAR como um dos instrumentos 
de âmbito nacional criados pelo Código Florestal de 2012, 
sendo essa Lei proposta pela Bancada Ruralista com obje-
tivos evidentemente contrários à manutenção da sociobio-
diversidade no campo. Além disso, em análise conjunta à 
concentração fundiária que se apresenta no Brasil, perce-
be-se que quem mais se beneficia com as flexibilizações na 
legislação florestal são os proprietários privados de terras 
destinadas à produção agrícola. Nesse sentido, o cadastro 
surge a partir da demanda desses proprietários, que não 
respeitavam a Lei de 1965, para que a lei se adequasse à 
maneira como eles tratavam suas propriedades, e não o 
contrário.
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Na prática, o Cadastro Ambiental Rural é o instru-
mento que possibilita tornar concreto os institutos jurídi-
cos do Código Florestal, a partir do cadastramento para 
posterior fiscalização. E assim o faz a partir da racionalida-
de da propriedade privada e produtiva que o acompanha 
desde sua propositura no Congresso Nacional, tendo em 
vista que as informações ambientais a serem averbadas no 
cadastro, tais como a reserva legal e a área rural consolida-
da, só fazem sentido quando se trata de terras destinadas à 
produção agrícola. 

Contudo, a lei que regulamenta o CAR prevê meca-
nismo de averbação das Terras Indígenas de modo muito 
semelhante ao destinado às propriedades privadas indivi-
duais, sem levar em consideração sua relação coletiva com 
o território a partir do modo de vida tradicional dos povos 
que nela habitam. Isso porque a Lei 12.651/12 e as normas 
que a regulamentam não reconhecem explicitamente o uso 
da Terra Indígena segundo seus usos, costumes e tradições, 
como o faz a Constituição Federal. Pelo contrário, a Instru-
ção Normativa n° 2 do MMA equipara as Terras Indígenas 
às propriedades e posses destinadas à produção agrícola 
familiar em pelo menos dois momentos, quando estabelece 
no artigo 14 as mesmas informações a serem declaradas no 
CAR, concomitantemente à subordinação das terras de uso 
tradicional ao regime de regularização ambiental nos mes-
mo termos dessas.

Assim, a racionalidade da propriedade produtiva é 
imposta aos povos indígenas quando estes têm suas terras 
cadastradas. Fato esse, que vai de encontro aos distintos ob-
jetivos das inscrições, tendo em vista que as propriedades 
destinadas à produção são cadastradas a fim de possibilitar 
o monitoramento do desmatamento no Brasil, enquanto o 
cadastramento das Terras Indígenas deveria ser feito para 
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garantir a manutenção do território como Indígena.
Além disso, deve-se destacar a possibilidade de fis-

calização das terras indígenas pelo Poder Público, com o 
objetivo de assegurar que as áreas protegidas averbadas no 
cadastro estejam sendo utilizadas em conformidade com o 
estabelecido pela legislação. Contudo, conforme visto, essa 
possibilidade é manifestamente contrária à garantia consti-
tucional atribuída aos povos indígenas no que tange a utili-
zação de suas terras segundo seus costumes e tradições, es-
pecialmente considerando-se que os costumes e tradições 
indígenas muitas vezes não estão em conformidade com a 
legislação de proteção florestal, porém apresentam maior 
harmonia com a natureza se comparadas com as proprie-
dades que cumprem estritamente a lei. O que a princípio 
parece paradoxal, na verdade apenas revela a racionalida-
de sobre a qual o Código Florestal e o CAR se assentam.

Ainda no campo das normas jurídicas que corrobo-
ram com a relação fundiária do Brasil, a Instrução Normati-
va do Ministério do Meio Ambiente determina que a inscri-
ção da Terra Indígena só será feita quando esta já tiver sido 
demarcada. O que não leva em consideração a dificuldade 
dos povos em ter suas terras reconhecidas pelo Estado, e 
resulta na invisibilização dos povos indígenas cujas terras 
ainda se encontram em fase de estudo e em reivindicação.

A necessidade da demarcação prévia da terra para a 
inscrição no sistema caminha em sentido contrário ao dis-
posto na Constituição Federal e no Estatuto do Índio, tendo 
em vista que o direito originário às terras tradicionalmen-
te ocupadas independe de sua demarcação administrativa 
pelo órgão indigenista. 

Por fim, a inscrição das Terras Indígenas no CAR deve 
ser feita como forma de assegurar a terra como indígena, a 
partir de mecanismos de cadastramento que contemplem o 
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uso da terra considerando os costumes e tradições do povo 
que nela habita. Isso se tornará possível a partir da elabo-
ração de outra forma de cadastramento juntamente com os 
povos aos quais o CAR se destina, para a construção de 
um sistema que verdadeiramente contemple seus modos 
de vida. As Terras Indígenas devem ser inscritas no CAR 
como posse coletiva, com a delimitação apenas de seu perí-
metro, sem que haja a demarcação interna das áreas prote-
gidas, como a Reserva Legal e as Áreas de Preservação Per-
manente, para garantir aos povos o uso da terra segundo 
seus costumes e tradições.
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ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

PAYMENT FOR ENVIRONMENTAL SERVICES 
(PES) ON THE BRAZILIAN FOREST CODE OF 
2012 AND THE MISCHARACTERIZATION OF 
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RESUMO: O presente trabalho procura analisar a inserção 
dos pagamentos por serviços ambientais (PSA) no Código 
Florestal de 2012 e como estes contribuíram para a total des-
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caracterização dos espaços territoriais especialmente protegi-
dos. Conjugando a implementação desse modelo de financia-
mento aos proprietários rurais com as alterações trazidas pelo 
Código, percebe-se o desvirtuamento dos objetivos centrais 
das políticas de PSA, de Reserva Legal e de Áreas de Preser-
vação Permanente, que são a manutenção da biodiversidade e 
dos serviços ambientais promovidos pelos agentes de preser-
vação das florestas. 

PALAVRAS-CHAVE: Pagamentos por serviços ambientais. 
Áreas protegidas. Reserva Legal. Áreas de Preservação Per-
manente. Novo Código Florestal. 

ABSTRACT: The present paper aims to analyze the insertion 
of payment for environmental services (PES) in the Forest 
Code of 2012 and how their insertion contributed to a com-
plete mischaracterization of the specially protected areas in 
the Code. Combining the implementation of this model of fi-
nancing the rural landowners with the changes brought by 
the Code, it is noticeable the distortion of the political central 
objectives of the PES, the Legal Reserves and the Permanent 
Preservation Areas, which are the maintenance of the biodi-
versity and the environmental services promoted by agents of 
forest preservation. 

KEYWORDS: Payment for envionmental services. Specially 
Protected Areas. Legal Reserve. Permanent Preservation Are-
as

SUMÁRIO: Introdução; 1. Áreas Rurais Consolidadas, Reser-
va Legal e APP: o desmonte dos espaços territoriais especial-
mente protegidos no Código Florestal de 2012; 2. Pagamentos 
por serviços ambientais; 3. Pagamentos por serviços ambien-
tais no Código Florestal de 2012; 4. Os pagamentos por ser-
viços ambientais como forma de financiamento do produtor 
rural; 5. Os problemas da compensação da Reserva Legal pela 
Cota de Reserva Ambiental (CRA); e Conclusão; Referências 
Bibliográficas
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa analisar como a introdução 
dos pagamentos por serviços ambientais (PSA) e a cota de 
reserva ambiental (CRA) previstos na Lei 12.651/2012, co-
nhecida como ‘Novo Código Florestal’, culminaram para 
descaracterização dos instrumentos de reserva legal (RL) e 
de áreas de preservação permanente (APP), quando asso-
ciadas às mudanças legislativas provenientes dessa mesma 
lei. Pretende-se fazer uma análise das alterações trazidas 
pelo Código de 2012, em especial ao Capítulo X que trata 
“Do programa de apoio e incentivo à preservação e recupe-
ração do Meio Ambiente”. Tal análise se dará no que tan-
ge à proteção da biodiversidade brasileira contrapondo-a 
à justificativa geral para o incentivo aos pagamentos por 
serviços ambientais.

A economia verde e os pagamentos por serviços am-
bientais vêm ganhando força ao longo das últimas décadas 
em âmbito internacional, especialmente desde 2009, com 
a Conferência das Partes (COP 15) da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), 
em Copenhague. Em âmbito nacional, muitos projetos e 
contratos de pagamentos por serviços ambientais desen-
volveram-se no Brasil, resultando na mudança do Código 
Florestal em 2012. (FASE, 2014, p.14)

Importante afirmar que o Novo Código Florestal nas-
ceu de uma demanda do setor agropecuário por uma legis-
lação que diminuísse os padrões estabelecidos no Código 
anterior (Lei 4.771/1965), já que desde a edição do Decreto 
6.514/2008 inúmeros proprietários vinham sendo multados 
pela não averbação da reserva legal ou pelo não cumpri-
mento dos parâmetros da mesma.

A nova lei dividiu opiniões, podendo-se identificar, 
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em um extremo, os que viram um retrocesso e afrouxa-
mento da proteção das florestas, com graves consequências 
para a manutenção da qualidade de vida, além de conside-
rarem seus dispositivos inconstitucionais, e, de outro ex-
tremo, os que comemoraram o novo marco legislativo que 
ao representar menores restrições ao uso da propriedade 
rural, possibilitou maiores lucros aos grandes produtores. 
Entre esses dois extremos, inúmeras posições podem ser 
identificadas. 

Apesar das alterações já destacadas por muitos au-
tores do Direito Ambiental, o presente estudo, como dito 
anteriormente, visa analisar as previsões do Novo Código 
Florestal sobre os pagamentos por serviços ambientais e as 
cotas de reserva ambiental, novidades legislativas ainda 
muito pouco trabalhadas e que, tal como se argumenta nes-
se trabalho, contribuem para a descaracterização e o enfra-
quecimento de espaços territoriais especialmente protegi-
dos, notadamente a reserva legal e as áreas de preservação 
permanente. 

A financeirização da natureza pode ser entendida 
como o processo que abarca a criação de soluções para a 
crise ambiental mundial por meio da valoração econômi-
ca do meio ambiente, da qual se origina a ideia dos paga-
mentos por serviços ambientais, e que, tal qual o Código 
Florestal, também divide opiniões. Alguns veem os PSA 
como a solução das questões ambientais, especialmente 
no que tange ao avanço do aquecimento global, enquanto 
outras correntes, enxergam esse fenômeno de forma críti-
ca. Porém, dentro das soluções apresentadas para a crise 
ambiental, pode-se citar a criação do mercado de carbono 
e de commodities ambientais em âmbito internacional, desa-
guando no Brasil na forma do Capítulo X do Novo Código 
Florestal.
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Sendo assim, as análises empreendidas levarão, pri-
meiramente, a um breve histórico dos pagamentos por 
serviços ambientais, sua origem e aplicação no Brasil, le-
vantando-se uma série de questões no que concerne à apli-
cação da política de PSA no Código Florestal de 2012 e a 
como sua inserção enfraqueceu ainda mais os instrumentos 
de reserva legal e APP.

Por fim, analisa-se, de forma geral, a cota de reserva 
ambiental e a compensação de reserva legal por meio dela. 
Pretende-se demonstrar a incoerência da lei que, ao mes-
mo tempo em que afrouxou a proteção de áreas de reserva 
legal e APP, bem como consolidou o desmatamento e anis-
tiou proprietários rurais, também fragilizou, ainda mais, a 
manutenção do meio ambiente equilibrado ao estabelecer, 
por meio dos PSA, incentivos econômicos exatamente aos 
que não cumpriram com as normas florestais.

1. ÁREAS RURAIS CONSOLIDADAS, RESERVA 
LEGAL E APP: O DESMONTE DOS ESPAÇOS 
TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 
NO CÓDIGO FLORESTAL DE 2012

Apesar de não mais tão nova, a Lei 12.651/2012 con-
tinua a gerar discussões. Foi com grande frustração que a 
comunidade científica recebeu o julgamento do Supremo 
Tribunal Federal das ações diretas de inconstitucionalida-
de do Novo Código Florestal, em que residia a esperança 
de que certos dispositivos fossem declarados inconstitucio-
nais. Não foi o que ocorreu. Em matéria publicada pelo Ins-
tituto Socioambiental percebe-se que os pontos mais pre-
ocupantes do Código foram considerados constitucionais

Na sessão de hoje, acabaram sendo considerados cons-
titucionais, entre outros pontos: a anistia da obrigação 
de recuperar a Reserva Legal (RL) desmatada ilegal-
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mente antes de 22 de julho de 2008 em pequenos imó-
veis rurais; a possibilidade de que produtores rurais 
que desmataram ilegalmente suas APPs antes daque-
la data possam ter novas autorizações para desmata-
mento; a possibilidade de redução da RL na Amazônia 
Legal nos municípios ou Estados ocupados por Terras 
Indígenas (TIs) e Unidades de Conservação (UCs) em 
certa extensão do território; a permissão para ativida-
des agrícolas em encostas com mais de 45º e topos de 
morros (BRAGA, 2018).

Por ora, pode-se dizer que essa lei, além dos retro-
cessos já amplamente conhecidos por doutrinadores do 
Direito Ambiental trouxe inúmeras alterações nas normas 
florestais que ainda estão sendo estudados em profundi-
dade. 13

Em geral, pode-se dizer, que as normas do Código 
de 1965, mais especificamente os institutos das APP e RL, 
eram bem avaliados por setores das ciências biológicas e 
juristas, em detrimento das trazidas pelo Código de 2012. 
Com relação às áreas de preservação permanente a Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Aca-
demia Brasileira de Ciências (ABC) foram categóricos ao se 
manifestarem de forma negativa, no decorrer das discus-
sões, no que tange às alterações previamente mencionadas 

Um ganho marginal para os proprietários das terras 
na redução da vegetação nessas áreas pode resultar 
num gigantesco ônus para a sociedade como um 

13  O presente trabalho não visa fazer uma retrospectiva ou amplo estudo das altera-
ções do Código Florestal de 2012 em comparação ao anterior. Para o presente assun-
to, sugere-se conferir o trabalho “Novo Código Florestal: comentários à Lei 12.651, 
de 25 de maio de 2012 e à Medida Provisória 57, de 25 de maio de 2012” (MILARÉ; 
MACHADO, 2012). Além disso, também não se pretende fazer um estudo aprofun-
dado do julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade por entender que transporia o limite de páginas do presente 
artigo. As alterações brevemente mencionadas servem para a contextualização da in-
serção do tema dos pagamentos por serviços ambientais no Código e como a análise 
crítica dos mesmos precisa se dar a partir da conjuntura de retrocessos trazidos pelo 
Novo Código Florestal. 
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todo, especialmente, para a população urbana que 
mora naquela bacia ou região. Mesmo com toda a 
evolução do conhecimento científico e tecnológico, 
os custos para restaurar as áreas mais degradadas 
são ainda muito elevados, especialmente no caso 
das várzeas. Além do mais, nem todos os serviços 
ecossistêmicos são plenamente recuperados (SILVA, 
et al., 2011, p. 12).

Nesse estudo, verifica-se que as alterações legislati-
vas trazidas pelo Novo Código têm enorme impacto nos 
serviços ambientais oferecidos pelas APP, por diminuírem 
a proteção e permitirem a supressão dessas. Além disso, a 
partir desse comentário, percebe-se a negligência do legis-
lador com relação à proteção e tutela dos serviços ecossis-
têmicos gerados por essas áreas e sua importância para a 
vida e o bem estar da sociedade em geral.

O regime da reserva legal também sofreu alterações 
profundas no tocante à diminuição dos parâmetros de 
proteção estipulados pelo Código de 2012, em compara-
ção com o de 1965, além de sofrer com as novas regras de 
recomposição e compensação trazidas pelo Novo Código, 
como também pela consolidação das áreas desmatadas de 
RL até 22 de julho de 2018, com a introdução do instituto 
das áreas rurais consolidadas.

O argumento da inadequação do proprietário rural às 
normas do Código de 1965 permeou a alteração e flexibili-
zação da legislação florestal. Tal fato se torna evidente por 
meio da análise do dispositivo e regime jurídico, trazido 
pelo Código de 2012, intitulado de ‘área rural consolidada’ 
que se encontra definida no art. 3º, inciso IV.14

14  Art. 3, inciso IV, da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: área de imóvel rural 
com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, 
benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a 
adoção do regime de pousio
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Nas palavras de Marcelo Abelha elas são “uma das 
formas mais repugnantes já criadas pelo legislador para 
beneficiar poluidores em detrimento da proteção do meio 
ambiente”. Para o autor, o regime criado pelo Congresso 
Nacional teve como único objetivo “legalizar inúmeras si-
tuações de ilícitos ambientais de infratores que desrespei-
taram a legislação ambiental por terem destruído áreas de 
preservação permanente e de reserva ambiental” (RODRI-
GUES, 2013, p. 237).

Contudo, pode-se dizer que uma das questões tam-
bém muito preocupantes trazidas pelo novo Código apre-
senta-se no art. 66 § 3o que trata da recomposição de áreas 
de reserva legal. Dispõe o referido dispositivo:

Art. 66 § 3o: A recomposição de que trata o inciso I do 
caput poderá ser realizada mediante o plantio interca-
lado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em 
sistema agroflorestal, observados os seguintes parâme-
tros:
I- o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado 
com as espécies nativas de ocorrência regional;
II- a área recomposta com espécies exóticas não poderá 
exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser 
recuperada.

A possibilidade de recomposição de reserva legal 
com 50% de espécies exóticas não possuía previsão no Có-
digo de 1965 e também foi analisada pela SBPC e ABC que 
se manifestaram contrariamente a essa possibilidade: 

A restauração das áreas de RL, viável graças ao avanço 
do conhecimento científico e tecnológico, deve ser feita 
preferencialmente com espécies nativas, pois o uso de 
espécies exóticas compromete sua função de conserva-
ção da biodiversidade e não assegura a restauração de 
suas funções ecológicas e dos serviços ecossistêmicos 
(SILVA, et al., 2011, p. 13).
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Pode-se afirmar brevemente que o Código de 2012 
diminuiu os limites das áreas de proteção da biodiversi-
dade, intituladas de reserva legal, como também das áreas 
de proteção permanente que possuem função distinta da 
RL. Além disso, o Código também permite o cômputo de 
APP no percentual de RL, descaracterizando suas funções 
iniciais. A diminuição dos parâmetros de APP, assim como 
a instituição das áreas rurais consolidadas também consti-
tuem um grande retrocesso no que tange aos espaços es-
pecialmente protegidos. Assim, identifica-se que a anistia 
trazida pelo regime jurídico das áreas rurais consolidadas 
desobrigou a restauração da reserva legal que serviria, caso 
reflorestada, para a produção de serviços ambientais im-
portantes para a fruição do ser humano e de toda o ecos-
sistema local. A utilização de vegetação exótica, tal como 
pinus e eucalipto, não substitui as funções ecológicas e os 
serviços ecossistêmicos promovidos por um determinado 
bioma e a permissão desse tipo de prática pode ser consi-
derado mais um golpe dado nos institutos de proteção da 
biodiversidade. Essa prática também configura total des-
caracterização da reserva legal que tinha como função pri-
mordial justamente a proteção da biodiversidade.

2. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Os pagamentos por serviço ambientais (PSA) nasce-
ram em um cenário em que se verificou que as politicas de 
gestão ambiental de comando e controle, aplicadas até os 
anos 2000, eram insuficientes para abarcar a complexida-
de das demandas ambientais. Nesse sentido, observou-se a 
criação de instrumentos econômicos que visavam auxiliar 
a execução de políticas públicas ambientais. Entende-se 
como instrumentos de comando e controle, nas palavras 
de Ana Maria de Oliveira Nusdeo: 
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instrumentos para fixar normas, regras, procedimentos 
e padrões determinados para as atividades econômicas 
a fim de assegurar o cumprimento dos objetivos da po-
lítica em questão, por exemplo, reduzir a poluição do 
ar ou da água (NUSDEO, 2012, p. 17).

Tais políticas de comando e controle propunham, 
por meio dos limites ao direito de propriedade e da res-
ponsabilidade ambiental, a conservação da mata nativa e a 
preservação dos serviços ecossistêmicos fornecidos por um 
determinado bioma, como é o exemplo dos instrumentos 
da reserva legal e das áreas de preservação permanente no 
Código Florestal de 2012. Porém, supondo-se que o pro-
prietário rural, em geral, não vislumbrava benefícios em 
apenas preservar a mata nativa em sua propriedade me-
diante mera obrigação legal, foram desenvolvidos meca-
nismos econômicos que viessem a dar uma resposta a esse 
problema. Assim, estabeleceu-se a possibilidade de uma 
retribuição econômica ao proprietário ou posseiro rural 
com o objetivo de incentivá-lo a conservar a vegetação nati-
va presente em sua propriedade. Nesse primeiro momento, 
entende-se que os PSA são um movimento de incentivo à 
preservação ambiental e que, segundo Celso Monteiro, ci-
tado por Édis Milaré, “para que o PSA faça sentido, eviden-
temente a preservação do meio ambiente tem de ser mais 
lucrativa do que sua destruição” (MILARÉ, 2014, p. 896). 
Os PSA possuem fundamento nos princípios do usuário-
-pagador e protetor-recebedor e tem como objetivo dimi-
nuir a discrepância entre os geradores de externalidades 
negativas e positivas.15 

15  O princípio do usuário-pagador, por exemplo, atribui ao usuário dos recursos 
naturais uma obrigação de retribuição à sociedade pela parcela do seu bem co-
mum utilizado, tornando-se um tipo de contraprestação pelo estoque do recurso 
utilizado. Como exemplo desse princípio temos as outorgas de uso de água e os 
royalties de petróleo. Já o princípio do protetor-recebedor propõe a remuneração 
e o incentivo aos indivíduos que realizam a manutenção e a melhora dos serviços 
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É importante destacar que a lógica que permeia a im-
plementação desses pagamentos é a do estímulo por meio 
do financiamento monetário. Ou seja, o pensamento que 
se encontra por traz desse sistema é aquele que compreen-
de que enquanto os agentes de conservação não auferirem 
benefícios pelas atividades de preservação dos serviços 
ambientais a manutenção dos mesmos ficará em segundo 
plano. Para os teóricos do PSA, é improvável que a pre-
servação ambiental seja considerada durante o processo de 
tomada de decisões financeiras sobre o uso da terra caso 
não haja um benefício ao proprietário ou possuidor rural 
(ELOY; COUDEL; TONI, 2013, p. 19).

Assim, em geral, os argumentos em favor dos PSA 
são no sentido de que (a) promovem a consciência das par-
tes em relação ao valor dos recursos naturais; (b) geram 
novas possibilidades de financiamento, principalmente, 
para comunidades tradicionais e pequenos produtores, tra-
dicionais ofertantes de serviços ambientais; (c) tornam-se 
uma alternativa palpável para o proprietário da terra, sem 
ter esse que arcar com o ônus da preservação (GODECKE; 
HUPFFER; CHAVES, 2014, p. 34).

Por outro lado, há quem veja os PSA de forma crítica. 
Jutta Kill, da associação World Rainforest Movement, em rela-
tório denominado “Comércio de Serviços Ecossistêmicos”, 
diferencia e classifica os PSA em quatro tipos diferentes. 
Em primeiro lugar, a autora cita o tipo de pagamento por 
serviço ambiental que visa incentivar a implementação de 
políticas públicas que exerçam a função de conservar e pre-
servar a natureza, denominados por ela como “PSA para 

ambientais prestados pela natureza. O princípio do protetor-recebedor possui 
tratamento singelo na legislação brasileira aparecendo de forma expressa tão so-
mente na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) em seu artigo 
6o, inciso II, que diz: São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: II 
- o poluidor- pagador e o protetor-recebedor.
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implementar políticas públicas que protejam a natureza”. 
Em suas palavras: “Trata-se de esquemas de PSA nos quais 
governos por meio de uma política pública usam dinheiro 
público para pagar ou subsidiar a restauração ou a prote-
ção de serviços ambientais” (KILL, 2014, p.7). O exemplo 
que a autora utiliza para ilustrar esse tipo de pagamento é 
o caso do governo da Costa Rica que, a partir dos impos-
tos recolhidos sobre o consumo de gasolina no país, paga 
proprietários de terra para que preservem as florestas inse-
ridas em suas propriedades.

O segundo tipo de PSA é chamado pela autora de 
“Doações do setor privado e programas governamentais 
não ligados a políticas públicas” e referem-se a incentivos 
vindos do setor privado e programas do governo não li-
gados a políticas públicas. Nesse tipo de PSA as empresas 
criam projetos, em parceria com o governo. Um exemplo 
trazido pela autora é da empresa Coca-Cola que promove 
incentivos financeiros para comunidades objetivando fo-
mentar a preservação dos cursos hídricos como forma de 
compensar os danos causados pelas suas atividades. 

O terceiro tipo de PSA apresentado é o denominado 
por Jutta Kill de “Pagamentos voluntários por poluição ou 
destruição consideradas excessivas”. Esse tipo de paga-
mento se faz por meio de empresas, ONGs, entidades go-
vernamentais ou até indivíduos que decidem de forma au-
tônoma neutralizar os danos causados por suas atividades 
poluentes. É o exemplo do Rock in Rio, festival de música, 
que desde 2011 conta com um plano de sustentabilidade 
e visa garantir a emissão zero de carbono em cada edição 
(CICLO VIVO, 2013).

Por fim, o último tipo de PSA listado pela autora é 
“o PSA como permissão para destruir ou poluir acima do 
limite legal” e que, nas palavras de Jutta Kill, ocorre quan-
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do “as leis ambientais são alteradas para permitir que uma 
empresa polua ou destrua a natureza acima de um limite 
estabelecido pela lei” (KILL, 2014, p.10). 

Vale ressaltar que a mudança essencial entre o Códi-
go de 1965 e o de 2012, no sentido da introdução dos pa-
gamentos por serviços ambientais, é de cunho político na 
qual a lei que se apresentava anteriormente como um ins-
trumento de conservação e proteção das florestas, hoje se 
apresenta a serviço da economia verde e da expansão da 
atividade agropecuária. Muitos dos pagamentos descritos 
acima utilizam-se de mercados financeiros para serem co-
mercializados o que exige um arcabouço legislativo a pos-
sibilitar a instituição dos mesmos. Assim, acredita-se que 
a introdução do Capítulo X do Código Florestal de 2012 
inicia a construção desses mercados através de base legis-
lativa. 

Para Jutta Kill, as transações feitas no mercado de PSA 
podem se dar de duas formas: na forma de uma transação 
única, geralmente inter partes, por exemplo, entre empresa 
e comunidade, ou podem se dar por meio de um banco 
de biodiversidade ou bolsas ambientais, como temos atual-
mente, no caso do Brasil, a BVRio (KILL, 2014, p.13).

Os pagamentos por serviços ambientais também po-
dem ser considerados uma consequência das políticas in-
ternacionais promovidas desde a assinatura do Protocolo 
de Quioto e a tendência mundial pela criação de um mer-
cado de carbono em resposta aos acordos de mudanças cli-
máticas. Muitos dos programas de PSA encontrados hoje 
em desenvolvimento no Brasil têm como referência o siste-
ma de Redução das Emissões por Desmatamento e Degra-
dação florestal (REDD) criado por tais acordos.16

16  O objetivo desse trabalho não é fazer uma análise consistente do processo de 
institucionalização das políticas de PSA em âmbito internacional. Apesar da aná-
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No Brasil, a partir dos anos 2000, observamos um 
crescimento do número de políticas de PSA que, apesar 
de difundidas anteriormente em países vizinhos como o 
México e a Costa Rica, tiveram início no país apenas no 
ano de 2001, por meio do programa “produtor de água” 
da Agência Nacional de Águas (ELOY; COUDEL; TONI, 
2013, p. 26). Anteriormente a isso, já existiam no país al-
guns projetos de sequestro de carbono promovidos pelo 
“Projeto Plantar” do Fundo Protótipo de Carbono no es-
tado de Minas Gerais (PAGIOLA; GLHN; TAFFARELLO, 
2013, p.22). Já ao norte do País, os primeiros programas de 
PSA iniciaram-se pelo programa Proambiente que incenti-
vava a transição à agricultura agroecológica desde o ano de 
2003, mas que infelizmente teve fim em 2010 pela ausência 
de recursos (ELOY; COUDEL; TONI, 2013, p. 27).

Um exemplo bem sucedido de PSA é o caso do Pro-
jeto Carbono Florestal Suruí (PCFS) realizado nos Estados 
de Mato Grosso e Rondônia. O PCFS foi o primeiro projeto 
de REDD realizado em território indígena no Brasil, sendo 
ele financiado por diversas instituições, que trabalham em 
conjunto como apoio técnico e jurídico necessário para a 
formulação e implementação do projeto de PSA na comu-
nidade, além de catalisar investidores (IDESAM, 2012).

Diante desse breve histórico sobre os PSA no Brasil, 
pretende-se demonstrar as diversas questões que gravi-
tam em torno desse tema. A partir de tais análises, não é 
possível bater o martelo sobre os benefícios ou malefícios 
das políticas de PSA, contudo, elas chamam atenção para 
possíveis problemas com relação a implementação desses 

lise do protocolo de Quioto e das políticas que culminaram no Acordo de Paris 
ratificado pelo Brasil em setembro de 2016 serem importantes para a história dos 
mecanismos de PSA, e para a consolidação da métrica de carbono, entendemos 
que a análise dos REDDs e dos acordos climáticos foge do escopo deste artigo 
que são os PSA no Código Florestal.
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contratos, mas também se apresentam como soluções razo-
áveis para parte dos problemas ambientais. 

3. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS NO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 2012

Os pagamentos por serviços ambientais no Código 
de 2012 encontram- se no Capítulo X, intitulado “Do pro-
grama de apoio e incentivo a preservação e recuperação do 
Meio Ambiente”, que, em seu art. 41, prevê um programa 
de apoio e incentivo à conservação com o intuito de adoção 
de práticas e tecnologias voltadas para a conservação, mas 
também para o avanço sustentável da produção agropecu-
ária.17

Por meio deste dispositivo, autoriza-se o Poder Exe-
cutivo a criar programa de desenvolvimento e incentivo 
aos pagamentos por serviços ambientais, listando oito ti-
pos de serviços que podem ser inclusos nesse programa.18 
Além disso, reconhece-se a existência de serviços ambien-
tais prestados pela natureza e incentiva-se políticas que vi-
sem sua preservação e melhoria. 

17  Art. 41 da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: É o Poder Executivo federal autoriza-
do a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, 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, observados sempre os critérios de 
progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação.
18  Art. 41, I, da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: Pagamento ou incentivo a serviços 
ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e 
melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada 
ou cumulativamente: a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento 
do estoque e a diminuição do fluxo de carbono; b) a conservação da beleza cênica 
natural; c) a conservação da biodiversidade; d) a conservação das águas e dos 
serviços hídricos; e) a regulação do clima; f) a valorização cultural e do conheci-
mento tradicional ecossistêmico; g) a conservação e o melhoramento do solo; h) 
a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito;
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Afirma-se, ainda, a intenção em criar um mercado 
de serviços ambientais, financiado pelo poder público, em 
âmbito nacional e estadual.19

É importante ressaltar a presença da métrica de car-
bono, por meio do sistema de REDD, que foi inserido no 
Código Florestal de 2012, no art. 41, inciso I, ‘a’, com o ob-
jetivo de consolidar no Brasil o mercado de carbono. Os 
programas de REDD já vinham sendo implementados de 
forma unilateral no território brasileiro, seja por meio de 
iniciativas privadas, como vimos no caso do Projeto Car-
bono Florestal Suruí ou por meio de legislações estaduais 
como a do estado do Acre. Assim, o art. 41, inciso I, ‘a’, do 
Código Florestal de 2012 amplia a incidência da política de 
REDD elevando-a à nível nacional. Essa ampliação pode 
ser verificada quando realizamos a análise do art. 41, § 4o.20

3.1.  Os pagamentos por serviços ambientais como forma 
de financiamento do produtor rural 

O artigo 41 do Código Florestal dá o pontapé inicial 
para a criação de um programa nacional de pagamentos 
por serviços ambientais. Em seu inciso II, o artigo traz os 
instrumentos a serem utilizados a título de “recompensa” a 
agentes provedores de serviços ambientais. Percebe-se, que 
a política está baseada em incentivos econômicos, por meio 
de financiamento público.21

19  Art. 41, § 5o, da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: O programa relativo a serviços 
ambientais previsto no inciso I do caput deste artigo deverá integrar os sistemas 
em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços 
ambientais.
20  Art. 41, § 4o, da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: As atividades de manutenção 
das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito são 
elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, con-
figurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de 
reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa.
21  Art. 41, inciso II, da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: compensação pelas medidas 
de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos desta 
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A breve leitura desses dispositivos nos mostra a ge-
nerosidade do legislador em trazer uma série de mecanis-
mos financeiros, tais como a obtenção de crédito agrícola, 
a contratação de seguro, linhas de financiamento ou até 
mesmo a isenção de impostos, com o objetivo de incenti-
var e “recompensar” proprietários e posseiros rurais que 
preservem o meio ambiente. Tal inciso parece estar de acor-
do com a lógica do protetor- recebedor, visto nos capítulos 
anteriores, e visa compensar o indivíduo que preserva o 
meio ambiente, que em leitura inicial encontra-se em total 
consonância com o espírito da criação dos PSA.

Porém, há que se analisar o inciso II de forma críti-
ca. Os incentivos previstos nas alíneas “a, b, c, d, e, f” são 
pagos utilizando-se dinheiro público, de arrecadação de 
toda a sociedade brasileira. Ou seja, dentro do contexto das 
análises das alterações do Código Florestal de 2012 e da 
agenda rural na qual está inserido, pode-se compreender 
que esses incentivos são endereçados aos indivíduos que 
deverão se adequar às poucas restrições ainda previstas 
pela legislação ambiental. 

Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros: a) obtenção de cré-
dito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem 
como limites e prazos maiores que os praticados no mercado; b) contratação do 
seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado; c) dedu-
ção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da 
base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, gerando 
créditos tributários; d) destinação de parte dos recursos arrecadados com a co-
brança pelo uso da água, na forma da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para 
a manutenção, recuperação ou recomposição das Áreas de Preservação Perma-
nente, de Reserva Legal e de uso restrito na bacia de geração da receita; e) linhas 
de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegeta-
ção nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo 
florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, 
ou recuperação de áreas degradadas; f) isenção de impostos para os principais 
insumos e equipamentos, tais como: fios de arame, postes de madeira tratada, 
bombas d’água, trado de perfuração de solo, dentre outros utilizados para os 
processos de recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente, 
de Reserva Legal e de uso restrito;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
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Além disso, deve-se lembrar que as alterações nos li-
mites de APP e RL, como também a anistia representada 
pelas áreas rurais consolidadas, concedidas pelo Código, 
são um ônus para toda sociedade que perderá qualidade 
de vida como consequência do desmatamento. Pode-se lis-
tar assim alguns dos ônus suportados pela sociedade com 
o desmatamento tais como a escassez hídrica, a erosão do 
solo, a perda de biodiversidade, as alterações climáticas e 
tantas outras possíveis questões ambientais oriundas da 
supressão da vegetação nativa. Ocorrendo o inverso do que 
se vislumbra evitar com o princípio do poluidor-pagador 
que é a “privatização dos bônus e a socialização dos ônus” 
(MOREIRA et al., 2016, p. 42), já que com a consolidação 
do desmatamento trazida pelo Código, por meio das áreas 
rurais consolidadas, toda sociedade arcará com as externa-
lidades negativas geradas por essa atividade, enquanto o 
proprietário rural usufruirá da flexibilização da legislação 
e dos incentivos por ela trazidos.

Ao verificar o art. 41, II, alínea d, em conjugação com o 
art. 66 § 3o do Código de 2012, que permite a recomposição 
de reserva legal com 50% de vegetação exótica,22 percebe-se 
que o proprietário rural terá acesso a parte dos recursos 
arrecadados pela outorga de uso de água para recuperar 
sua área de reserva legal com o plantio de vegetação exó-
tica. Assim, a sociedade, ao invés de usufruir de políticas 
públicas derivadas do imposto de utilização da água, irá 
financiar o replantio da reserva legal com espécies exóticas 

22  Art. 66, § 3o, da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: A recomposição de que trata o 
inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies 
nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os se-
guintes parâmetros: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). I - o plantio de espécies 
exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional; II 
- a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta 
por cento) da área total a ser recuperada.
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de um imóvel que, inicialmente descumpriu a legislação 
ambiental e teve sua obrigação de reparar os danos anistia-
da, e que agora poderá recuperá-la com metade de vegeta-
ção exótica. 

O plantio de vegetação exótica no Brasil tem como 
tradição a utilização de eucalipto e algumas espécies de 
pinus, árvores muito utilizadas pela indústria madeirei-
ra e de celulose. Para a Academia Brasileira de Ciências, 
por exemplo, a utilização de espécies exóticas não é reco-
mendada em áreas de RL pois “o uso de espécies exóticas 
compromete sua função de conservação da biodiversidade 
e não assegura a restauração de suas funções ecológicas e 
dos serviços ecossistêmicos” (SILVA, et al., 2011, p. 13).

Assim, além de não haver retorno para a população 
por meio dos impostos de uso de água, esta ainda haverá de 
arcar com o ônus da utilização dos recursos hídricos para 
assegurar a plantação de eucalipto, por exemplo, enquan-
to o proprietário rural ainda poderá utilizar essas espécies 
exóticas para fins econômicos por meio do manejo susten-
tável.23 Além do dano gerado pelo plantio dessas espécies e 
da perda das funções ecológicas da área de reserva legal,24 
pode-se exemplificar como um dos passivos ambientais ge-
rados por esse plantio o caso do estado do Espirito Santo 
que, após a introdução da plantação de eucalipto na região, 
teve mais de 130 córregos secos, como disposto por Danie-

23  Art. 31 da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: A exploração de florestas nativas e 
formações sucessoras, de domínio público ou privado, ressalvados os casos pre-
vistos nos arts. 21, 23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do 
Sisnama, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 
PMFS que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e ma-
nejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.
24  A plantação de eucalipto foi apelidada de deserto verde tamanho o passivo 
ambiental produzido pela monocultura dessa espécie. Para Geraldo Wilson Fer-
nandes, professor de ecologia da UFMG: essas florestas de plantas exóticas não 
são utilizadas pela nossa fauna da mesma maneira que as florestas nativas. Ne-
las, a diversidade é muito baixa, em nada se comparando com a biodiversidade 
presente no Cerrado e na Mata Atlântica (ALCÂNTARA, 2016).
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la Meirelles Dias de Carvalho, geógrafa e técnica da ONG 
Fase (BRASIL ESCOLA, 2016).

Ou seja, além de descaracterizar a função da reserva 
legal que é de proteção e preservação da biodiversidade, 
a recomposição dessas áreas com 50% de vegetação exóti-
ca poderá resultar em um impacto negativo no bioma em 
questão. Vale ressaltar ainda que o art. 41, em seu pará-
grafo 1o, traz a previsão de como serão financiadas todas 
as atividades necessárias à recuperação da vegetação em 
propriedades rurais pendentes de regularização.25

O que chama atenção nesse dispositivo é o inciso III 
que prevê a utilização de dinheiro público, inclusive sem 
reembolso, para a compensação, recuperação ou recompo-
sição das APP e RL em áreas rurais consolidadas. Já se afir-
mou que as áreas rurais consolidadas foram criadas como 
forma de regularizar passivos ambientais anteriores à 22 de 
julho de 2008, ou seja, áreas que não cumpriam a exigência 
do Código de 1965 com relação aos parâmetros de RL ou 
APP e que, em decorrência do Decreto 6.514/2008, ficaram 
isentas da aplicação das sanções estabelecidas pelo art. 55 
do mesmo (RODRIGUES, 2013, p. 347). Assim, se conjugar-
mos os incisos II e III, pode-se extrair algumas conclusões 
importantes:

25  Art. 41, § 1o, da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: Para financiar as atividades ne-
cessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o programa poderá 
prever: I- destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a ex-
tensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental; II- dedução da base 
de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, 
pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das 
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo des-
matamento seja anterior a 22 de julho de 2008; III- utilização de fundos públicos 
para concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis destinados à com-
pensação, recuperação ou recomposição das Áreas de Preservação Permanente, 
de Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho 
de 2008.
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(a)  o art. 41, inciso II, alínea ‘a’ e ‘b’, determina o fi-
nanciamento por parte de toda coletividade dos 
créditos agrícolas destinados em maioria ao agro-
negócio, como também o seguro de suas ativida-
des;

(b)  o Estado, de acordo com previsão do art. 41, in-
ciso II, alínea c, deixará de recolher impostos por 
conta da dedução das APP, e da Reserva Legal 
no cálculo do ITR, o que poderá até causar déficit 
nos cofres públicos, dinheiro que poderia ser uti-
lizado na aplicação de políticas públicas a serviço 
da população;

(c)  a coletividade também financiará a recomposição 
de áreas degradadas, de acordo com art. 41, inci-
so II, alínea e, que, em conjunção com a possibili-
dade de reflorestamento utilizando-se vegetação 
exótica como previsto no art. 66 § 3o, utilizará 
dinheiro público para a plantação de vegetação 
a ser comercializada posteriormente no setor ma-
deireiro, trazendo benefícios tão somente o pro-
prietário, mas gerando prejuízos para toda a cole-
tividade, como vimos anteriormente.

(d) há previsão de outras isenções fiscais no art. 41, 
II, inciso f, para a realização da “recuperação” em 
questão.

Apesar das políticas de PSA terem como bandeira 
a retribuição e recompensa ao agente de preservação am-
biental, o art. 66 § 3o desvirtua totalmente esse objetivo, em 
contramão inclusive do princípio do protetor-recebedor e 
do poluidor-pagador, ao desviar o objetivo da recuperação 
das áreas de reserva legal, santuário da mata nativa dentro 
das propriedades privadas, para a possibilidade de plantio 
de espécies exóticas e a utilização de dinheiro público para 
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o financiamento dessas práticas. Da forma com que essa 
política se apresenta, o proprietário que desmatou só tem a 
ganhar, enquanto toda a coletividade perde. Além disso, a 
sociedade brasileira acabará por financiar um possível fa-
tor de agravamento da crise ambiental.

Além das florestas exóticas, o art. 66 § 3o do Código 
também traz a previsão da utilização de árvores frutíferas 
para fins de recomposição. Nesse sentido, o próprio pro-
prietário rural que reflorestar sua reserva legal com tais es-
pécies irá arcar com a diminuição da biodiversidade e com 
a escassez de polinizadores tão importantes para a manu-
tenção da agricultura. Devemos destacar, inclusive, outro 
aspecto negativo dessa escolha que se refere ao grande po-
tencial econômico que reside em se preservar a mata nativa 
do imóvel, destacado pela Academia Brasileira de Ciências:

O uso da Reserva Legal, apesar de ter sido muito 
pouco explorado em termos de pesquisa tem um 
enorme potencial econômico. Os exemplos com 
maior volume de dados disponíveis de uso econô-
mico de Reserva Legal referem-se ao uso sustentável 
da floresta amazônica remanescente, no chamado 
Manejo Florestal Sustentável de uso múltiplo. O uso 
econômico de florestas remanescentes em paisagens 
intensamente antropizadas ainda é muito controver-
so, dado o impacto desse manejo na biodiversidade 
e da importância desses fragmentos na conservação 
da biodiversidade remanescente (METZGER et al., 
2010). No entanto, áreas de baixa aptidão agrícola, 
mas historicamente ocupadas de modo inadequado 
por atividade agrícola, podem ser restauradas com 
florestas nativas de produção com fins madeireiros, 
medicinais, melíferos, na produção de fruteiras na-
tivas, ornamentais etc. Certamente essas plantações 
possibilitam retorno econômico superior ao atual, 
em função de sua ocupação com atividade agrícola 
pouco tecnificada, com destaque para a pecuária de 
baixa capacidade de ocupação (SILVA, et al., 2011, 
p. 71).
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Assim, a SBDC e a ABC demostram a possibilidade 
da utilização econômica da reserva legal,26 não havendo 
necessidade de utilização de vegetação exótica na mesma, 
e continua:

É ainda necessário repensar o uso de espécies exóti-
cas dentro da RL. Elas podem ser úteis para acelerar 
ou facilitar a restauração dessas áreas nos primeiros 
estágios de restauração da RL, mas não deveriam 
ser consideradas como elementos permanentes das 
RLs. O uso sustentável de recursos naturais deveria 
ser a prioridade, podendo inclusive tornar-se uma 
alternativa econômica mais rentável do que o uso 
agrícola do solo, no caso da Amazônia (SILVA, et al., 
2011, p. 50).

Nesse sentido, podemos dizer que o legislador do 
Código de 2012 ignorou a opinião científica no curso de 
seu processo legislativo e foi na contramão dos princípios 
sustentáveis, ao mesmo tempo que permitiu, no art. 41, in-
ciso II, o financiamento público de recuperação de áreas de 
reserva legal utilizando-se espécies exóticas.  

Por fim, vale destacar que o mesmo utilizou-se do 
discurso favorável aos agricultores familiares, conforme se 
verifica no parágrafo 7o do art. 41.27 Contudo, é do conhe-
cimento de todos a grande concentração de terra no Brasil. 
Em estudo realizado pela Oxfam Brasil, divulgado no final 
de 2016, com base no Censo Agropecuário de 2006, último 
realizado no Brasil, tomamos ciência que:

26  Vale ressaltar que desde 1965 o próprio instituto da reserva legal já previa a pos-
sibilidade de uso sustentável da vegetação nativa do imóvel. Ou seja, a proteção da 
vegetação nunca foi impeditiva de uso, mas sim, tão somente, de obtenção do maior 
lucro possível com a supressão da mesma.
27  Art. 41, § 7o, da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: O pagamento ou incentivo a 
serviços ambientais a que se refere o inciso I deste artigo serão prioritariamente 
destinados aos agricultores familiares como definidos no inciso V do art. 3o desta 
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
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Grandes propriedades somam apenas 0,91% do to-
tal dos estabelecimentos rurais brasileiros, mas con-
centram 45% de toda a área rural do país. Por outro 
lado, os estabelecimentos com área inferior a dez 
hectares representam mais de 47% do total de esta-
belecimentos do país, mas ocupam menos de 2,3% 
da área total (OXFAM, 2016).

Assim, apesar de estarmos em 2017, a realidade do 
Brasil continua a ser aquela velha história sobre latifúndios 
e grandes concentrações de terra existentes desde os tem-
pos das capitanias hereditárias. Apesar dos anos de luta 
pela distribuição de terra e o advento da Constituição de 
1988, que trouxe os princípios da função social da proprie-
dade e um capítulo inteiro destinado à reforma agrária, no 
Brasil ainda há muita terra e poucos donos. 

Dentro dessa perspectiva, pode-se concluir que o 
destinatário dos incentivos previstos no art. 41 do Código, 
apesar de terem preferência os pequenos agricultores ru-
rais, será dirigido, em sua maioria, aos grandes proprie-
tários principalmente produtores de carne e grãos para a 
exportação, em detrimento dos pequenos agricultores, pro-
dutores de alimentos, que trabalham para o abastecimento 
alimentar da população e que possuem inúmeras dificul-
dades estruturais ao acesso à crédito, devido às desigual-
dades sociais presentes no campo.28 Assim, toda a coleti-
vidade estará financiando subsídios a empresas privadas, 
que só no ano de 2015 tiveram aumento em seu lucro líqui-
do de 25%, somando-se a R$ 670 bilhões (GLOBO RURAL, 
2016). Além disso, pode-se dizer que a monocultura exten-
siva é atividade realizada essencialmente por máquinas e 

28  Segundo estudo do IPEA a produção de alimentos ainda reside nas mãos dos 
pequenos produtores que possuem dificuldade de acesso ao crédito e outros be-
nefícios (IPEA, 2011).
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geradora de poucos empregos, muitas vezes sub-remune-
rados, além das recentes denúncias de trabalho escravo,29 
que ocorreram inclusive a nível internacional (ESTADÃO, 
2016).

Vale ressaltar que a agropecuária e a monocultura 
extensiva ainda exigem uma grande utilização dos recur-
sos naturais para a sua produtividade, além de desgastar o 
solo e muitas vezes contaminá-lo com o uso de agrotóxicos. 
A este respeito, percebe-se que o art. 41, apesar de bonito 
aos olhos, a partir de uma análise aprofundada, insere-se 
em uma grande problemática, aparentemente discursando 
em nome de muitos e pequenos trabalhadores provedores 
de serviços ambientais, mas financiando em geral as pou-
cas e grandes empresas da agropecuária brasileira.

4. OS PROBLEMAS DA COMPENSAÇÃO DA 
RESERVA LEGAL PELA COTA DE RESERVA 
AMBIENTAL (CRA) 

O Código Florestal de 2012 inovou, ainda, ao criar a 
Cota de Reserva Ambiental (CRA), como um dos instru-
mentos de efetivação do pagamento por serviços ambien-
tais. Derivada da antiga Cota de Reserva Florestal (CRF) 
do Código de 1965,30 a CRA representa a venda de ativos 
florestais por meio de um título, consolidando a criação de 

29  No tocante ao trabalho escravo, família foi resgatada no interior do ES em 
situação de insalubridade sendo remunerada apenas através de comida e com 
dívidas de moradia (G1, 2016).
30  A cota de reserva florestal foi incluída no Código de 1965 por meio de medida 
provisória 2.166-67, de 2001. O artigo 44, alínea b, Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965 previa: “Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - CRF, título repre-
sentativo de vegetação nativa sob regime de servidão florestal, de Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural ou reserva legal instituída voluntariamente sobre 
a vegetação que exceder os percentuais estabelecidos no art. 16 deste Código. O 
parágrafo único do mesmo artigo determinava que a regulamentação desse título 
seria realizada pelo próprio Código Florestal de 65, fato que nunca ocorreu.
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um mercado de PSA no Brasil. Nos termos da Lei, a cota é 
um título nominativo representativo de área com vegeta-
ção nativa, existente ou em processo de recuperação.31

A emissão da Cota se dá por órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) em fa-
vor do proprietário rural que possui imóvel cadastrado no 
CAR (FEBRABAM, 2015). O título constitutivo da CRA, 
após emitido, deverá ser averbado na matrícula do imóvel 
no RGI competente.32

O art. 46 da Lei determina que cada Cota de Reserva 
Ambiental representa um hectare de: I - de área com ve-
getação nativa primária ou com vegetação secundária em 
qualquer estágio de regeneração ou recomposição; II - de 
áreas de recomposição mediante reflorestamento com es-
pécies nativas e que as áreas em estágio de recomposição 
sofrerão avaliação do órgão ambiental no momento da 
emissão do laudo citado anteriormente em que verificar-
-se-á se a recuperação é provável e viável, conforme os pa-
rágrafos 1 e 2 desse mesmo dispositivo.

Anteriormente, quando discorremos sobre os paga-
mentos por serviços ambientais, mencionamos que esses 
encontram-se baseados no argumento do incentivo finan-
ceiro ao prestador de serviços ambientais. Esse fomento à 
preservação deve ser dado aos pequenos produtores, con-
tudo, há de se ter cautela sobretudo com relação ao polui-
dor que visa se regularizar e compensar suas atividades. 
Na forma colocada por Jutta Kill, isso pode ser feito, por 
exemplo, por meio da compensação de emissões de carbo-
no, provenientes do desmatamento, caracterizando a cota 

31  Art. 44, da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: É instituída a Cota de Reserva Am-
biental - CRA, título nominativo representativo de área com vegetação nativa, 
existente ou em processo de recuperação.
32  Art. 44, § 3o, da Lei 12.625 de 25 de maio de 2012: O vínculo de área à CRA será 
averbado na matrícula do respectivo imóvel no registro de imóveis competente.
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de reserva ambiental como a instrumentalização dessa po-
lítica de PSA a nível nacional. O Código traz, em seu art. 47, 
a obrigação da cota ser registrada em bolsas de mercado-
rias de âmbito nacional ou internacionais, autorizadas pelo 
banco central, com o intuito de criar-se um banco de ativos 
ambientais, inserindo o Brasil em um futuro mercado de 
externalidades positivas, que vemos se desenvolvendo in-
ternacionalmente a partir dos acordos climáticos. 

O problema disposto nesse artigo reside no fato da 
obrigatoriedade da CRA estar submetida a um mercado 
privado, que virá a ser regulamentado pelo Banco Central, 
colocando o valor do patrimônio ambiental, pertencente 
a toda a coletividade, a mercê da especulação do capital 
privado exclusivamente. A cota permite, então, que um 
proprietário rural com um excedente de mata nativa possa 
incluir tal “bem” em bolsa nacional ou internacional com o 
objetivo de vender esse título a um proprietário que precise 
compensar o desmatamento de reserva legal. Além disso, 
fica evidente no Código a não limitação da cota para com-
pensação dos déficits de reserva legal, mas, também, a sua 
intenção em as dispor no mercado internacional de carbo-
no e demais futuros mercados de pagamentos por serviços 
ambientais:

Art. 47 É obrigatório o registro da CRA pelo órgão 
emitente, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
da sua emissão, em bolsas de mercadorias de âmbito 
nacional ou em sistemas de registro e de liquidação fi-
nanceira de ativos autorizados pelo Banco Central do 
Brasil.
§ 3o A CRA só pode ser utilizada para fins de compen-
sação de Reserva Legal se respeitados os requisitos es-
tabelecidos no § 6o do art. 66.
§ 4o A utilização de CRA para compensação da Reserva 
Legal será averbada na matrícula do imóvel no qual se 
situa a área vinculada ao título e na do imóvel benefi-
ciário da compensação.
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Alguns estudos já foram feitos sobre o mercado po-
tencial de emissão de CRA’s existente no Brasil. Em rela-
tório realizado pelo Centro de Sensoriamento Remoto da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sobre a mo-
delagem das oportunidades econômicas e ambientais do 
restauro florestal sob o Novo Código Florestal, encontram-
-se estimativas sobre áreas nativas passíveis de se tornarem 
CRA’s em 2014. Embora esse número possa ter sofrido alte-
ração nos últimos 4 anos, verifica-se que 74% do déficit de 
reserva legal que existia em 2014 poderia ser compensado 
por meio da CRA, restando à restauração apenas 26%. Ou 
seja, seriam 74% das áreas de reserva legal que deveriam 
ser reflorestadas pelo Código anterior, desobrigadas dessa 
imposição, podendo compensá-las em outras localidades 
(SOARES FILHO, 2014).

Além disso, vale ressaltar que, a cota permite que o 
proprietário com passivo ambiental possa regularizar sua 
situação, sem ter que cumprir com obrigações dentro da 
sua área. Para Roberta Jardim de Morais e Mauricio Guetta:

Com a instituição da cota de reserva ambiental, abre-se 
a possibilidade de o proprietário ou possuidor auferir 
benefícios não apenas por meio do desenvolvimen-
to de atividades econômicas, mas também por meio 
da manutenção da vegetação nativa existente em sua 
propriedade ou posse, que se torna viável a partir da 
obtenção da quantia advinda do processo de venda e 
compra da Cota de Reserva Ambiental. Contribuin-
do no investimento necessário à conservação florestal 
(MORAIS; GUETTA, 2012, p. 361).

Nesse sentido, no que se refere aos PSA, o Código 
de 2012 traz uma política totalmente em desacordo com 
a sua proposta inicial de incentivo à preservação e uso 
sustentável da terra ao permitir a compensação das áreas 
desmatadas por um valor altamente inferior que a própria 
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recomposição das mesmas, seja com o uso de exóticas ou 
de vegetação nativa, permitindo que o proprietário que 
desmatou sua propriedade, além de anistiado em relação 
às infrações ambientais, seja protegido e favorecido pelo 
regime da compensação.

Além disso, entende-se que já que o proprietário dei-
xa de acreditar nas consequências legais do desmatamento 
da RL, por conta da possibilidade de sua compensação, fica 
a proteção do meio ambiente totalmente desconsiderada 
quando colocada na balança financeira. Ou seja, apesar de 
não permitida para desmatamentos a partir de 22 de julho 
de 2008, o proprietário que desmatou anteriormente pode-
rá decidir pela consolidação dessa área, sem medo, a partir 
do cálculo entre o valor da CRA e o valor da produção em 
questão, e no caso sendo a produção mais lucrativa, poderá 
legalmente optar por essa em detrimento do reflorestamen-
to.

CONCLUSÃO

Busca-se demonstrar neste trabalho a incoerência que 
reside na inclusão dos pagamentos por serviços ambien-
tais, sob o argumento de fomento a praticas de manuten-
ção e proteção da biodiversidade, tendo em vista que, em 
diversos outros sentidos, o Código enfraqueceu a proteção 
das áreas de reserva legal e APP, como também anistiou 
agentes do desmatamento. Além disso, os mecanismos 
para a efetivação dos PSA que o Código apresenta vão na 
contramão desse argumento.

O Código Florestal de 2012, apesar de utilizar-se do 
discurso do fomento à agricultura familiar e ao pequeno 
produtor, tem como principal destinatário dos incentivos 
trazidos pelo reflorestamento das áreas de reserva legal o 
grande produtor rural, maior detentor de terras no Brasil, 
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que caso opte pela recuperação de sua reserva legal pode-
rá fazê-lo com 50% de espécies exóticas ao invés de recu-
perá-las com vegetação nativa, que verdadeiramente pro-
porcionam serviços ambientais para toda a coletividade. 
Apesar de a produção familiar também ser abarcada pelos 
benefícios trazidos pelo Código, verifica-se que, diante da 
concentração de terras ainda existente no país, o destinatá-
rio desses benefícios é o grande produtor rural. Ou seja, a 
recomposição de uma área que antes necessitaria de 20% 
de vegetação nativa, hoje precisa apenas de 10%, já que o 
restante pode ser recomposto por vegetação exótica e in-
clusive para fins de exploração econômica. Apresenta-se 
também o problema em torno dos financiamentos e isen-
ções trazidas aos proprietários que reflorestem as áreas de 
reserva legal, já que esse é um investimento realizado com 
dinheiro público e que não trará retorno para a sociedade 
brasileira se realizado por meio da plantação de exóticas. 

Observa-se o retrocesso trazido no que tange à sua 
utilização para compensação de reserva legal ao desesti-
mular o proprietário rural a recompor a vegetação em de-
trimento da proteção da biodiversidade nativa presente 
naquela área.

A financeirização da natureza não é um fenômeno ex-
clusivo do Brasil e encontra-se ainda em desenvolvimento, 
permeando toda a política econômica internacional. Pode-
mos encontrar ao longo das últimas décadas exemplos de 
PSA bem-sucedidos configurando políticas públicas de ex-
celência na promoção da preservação ambiental, como ob-
servamos nesse estudo, contudo deve-se estar atento tam-
bém para a utilização desses na regularização de grandes 
empresas poluidoras, onde cria-se relações desiguais no 
tratamento entre degradadores e agentes de preservação 
da biodiversidade. 
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Os pagamentos por serviços ambientais no Código 
de 2012, especificamente, passam tão somente como po-
líticas de green washing, sob o argumento da tentativa de 
fomentar e financiar a preservação, e apresentam-se assim 
descaracterizados de seu principal objetivo que é a conser-
vação das florestas. Quando conjugados com demais dis-
positivos trazidos pelo Novo Código Florestal representa-
ram um grandioso retrocesso em parâmetros de proteção, 
além de auferirem inúmeros benefícios aos agentes da de-
gradação ambiental, tornando-os sujeitos regulares diante 
do ordenamento jurídico, como é o caso das áreas rurais 
consolidadas e da possibilidade de compensação da reser-
va legal. 

A lei florestal, apesar de fomentar o incentivo à pre-
servação, por meio dos pagamentos por serviços ambien-
tais, também possibilitou que o proprietário irregular pos-
sa financiar a conservação de uma vegetação, enquanto 
adquiriu a permissão para consolidar a degradação de ou-
tra, desconsiderando-se assim todos os serviços ambientais 
prestados pelo bioma por ele derrubado.

Demonstra-se também que os proprietários que vi-
nham tendo suas ações limitadas por meio de dispositivos 
legais tais como a reserva legal e as APP, previstos no Códi-
go de 1965, hoje encontram-se desobrigados a reduzir suas 
atividades, se essas ocorreram anteriormente a 22 de julho 
de 2008, podendo então adquirir uma cota que representa 
a sua regularidade perante a lei, mas que sua verdadeira 
tradução pode ser compreendida como “uma licença para 
desmatar”.

Assim, pode-se considerar que os problemas e retro-
cessos gerados pelo Código Florestal de 2012 estão longe 
de acabar. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não 
foi capaz de declarar a inconstitucionalidade de tais dispo-
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sitivos consolidando, assim, o entendimento de que não há 
mais o que se remediar. Hoje, passados cinco anos da pro-
mulgação do Código, o futuro da biodiversidade brasileira 
continua obscuro e incerto, restando a academia a análise 
crítica das políticas ambientais na esperança por dias me-
lhores, e na crença positiva de que os pagamentos por ser-
viços ambientais podem ser utilizados de forma ética e de 
acordo com seu real intuito que é o incentivo à preservação 
do meio ambiente e a retribuição aos verdadeiros agentes 
geradores desses serviços.
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RESUMO: A partir de uma análise objetiva do contexto atu-
al, através de um método dedutivo de leitura e interpretação 
de determinadas teorias, relacionando-as, sobretudo, com a 
figura do consumidor, constata-se a existência e a entrada em 
vigor de um novo paradigma, principalmente no que se refere 
às questões ambientais, seja no âmbito ético, socioeconômico 
quanto jurídico. Trata-se de um estudo que busca associar a 
responsabilidade ambiental, de natureza solidária e compar-
tilhada, com os novos valores e poderes incorporados pelos 
consumidores, bem como suas novas necessidades e possibi-
lidades no mundo contemporâneo, a partir da utilização de 
princípios de Direito Ambiental e de teorias críticas da socie-
dade pós-industrial. 

PALAVRAS-CHAVE: Consumidor; Responsabilidade; Im-
pactos Ambientais; PósModernidade; Interdependência. 

ABSTRACT: From an objective analysis of the current context, 
through a deductive method of reading and interpretation of 
certain theories, relating them, especially with the consumer 
figure, notes the existence and the entry into force of a new 
paradigm especially with regard to environmental issues, in 
various framework such as ethics, law and socioeconomic. 
This is a study that seeks to associate environmental 
responsibility, solidary and shared, with the new values and 
powers incorporated by consumers as well as their new needs 
and possibilities in the contemporary world, from the use of 
environmental law principles and critical theories of post-
industrial society.

KEYWORDS: Consumer; Responsibility; Environmental 
Impact; Post-modernity; Interdependence. 

SUMÁRIO: Introdução; 1. Antropoceno, sociedade de risco 
e consumo; 2. Da complexidade do bem, dos danos e da res-
ponsabilidade ambiental; 3. O direito e o dever fundamentais 
do consumidor na gestão dos impactos ambientais no marco 
do Estado de Direito Ecológico; Conclusão; Referências Bi-
bliográficas. 
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INTRODUÇÃO 

O ordenamento jurídico pátrio reverbera a lógica, 
partindo-se da própria Constituição da República Federati-
va do Brasil vigente, na qual a ordem econômica tem como 
objetivo assegurar a todos existência digna, observando, 
dentre outros, o princípio de defesa do meio ambiente1. 
Além disso, o texto constitucional, no caput do artigo 2252, 
expressamente, prevê a dupla dimensionalidade da prote-
ção do bem ambiental, além da responsabilidade ambiental 
solidária, compartilhada e distribuída entre todos os inte-
grantes da sociedade, impondo necessária cooperação tan-
to de integrantes do poder público quanto privado, na qual 
cada indivíduo ou membro é de suma importância. 

Soma-se, ainda, o paradigma e o marco teórico do Es-
tado de Direito Ecológico, também chamado de “Estado de 
Direito para a natureza”3 por alguns autores. Trata-se de 
um processo, ainda em curso, de ecologização do Estado 
e do Direito, envolvendo a promoção e aplicação dos prin-
cípios do Direito Ambiental, com destaque para o objeti-
vo e princípio fundamental da sustentabilidade (BOSSEL-
MANN, 2015). Tal modelo visa, ainda, combater a falta de 
equidade e de participação efetiva de todos os agentes, so-

1 Art. 170 da CF 88: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho huma-
no e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) VI - defesa do meio 
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambien-
tal dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.” http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm Acesso em: 27 março 2018.  
2 Art. 225 da CF 88: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, 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”. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm. Acesso em 
27 março 2018. 
3 BUGGE, HC. Twelve Fundamental Challenges in Environmental Law: An intro-
duction to the concept of rule of law for nature. In: VOIGT, C. Rule of law for nature: 
new dimensions and ideas in Environmental Law. Cambridge University Press. New 
York, 2013.    
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bretudo aqueles hipossuficientes técnica e economicamen-
te, para o alcance da justiça ambiental (ACSELRAD, 2009), 
no qual incluem os próprios consumidores, que muitas ve-
zes encontram-se alienados por políticas das empresas ou 
dos próprios Estados, bem como por excessiva publicidade 
e desinformação. 

E nesse plano, a escolha deste tema, ao vincular a res-
ponsabilidade ambiental no contexto do Antropoceno, sob 
o marco do Estado de Direito Ecológico, com o direito e o 
dever fundamental de participação do consumidor na ges-
tão dos impactos ambientais, é de enorme relevância, prin-
cipalmente quando também nos atentamos para a eleva-
da interdependência e papel de destaque de tal agente na 
nossa sociedade, também reconhecida como Sociedade de 
Consumo, conforme afirma Baudrillard (BAUDRILLARD, 
2008), ou mesmo Sociedade de Hiperconsumo, segundo 
Lipovetsky (LIPOVETSKY, 2007), na qual há padrões de 
consumo ambientalmente insustentáveis. 

E não seria oportuno olvidar o perfil do consumidor 
no contexto ético apontado por Bauman (BAUMAN, 2008) 
bem como as suas consequências e os seus efeitos negati-
vos discutidos por Beck quando dos seus estudos sobre a 
sociedade de risco, na qual, inclusive, nos atentamos a in-
serir o consumidor também como um possível agente da ir-
responsabilidade organizada (BECK, 2010), em virtude da 
sua capacidade, ainda que relativa, de influenciar o com-
portamento ambiental do setor produtivo tanto pela exter-
nalização das suas reais necessidades quanto pelo exercício 
responsável do seu poder de compra4. 

4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Indicadores de desenvolvi-
mento sustentável. Brasil. 2015. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visua-
lizacao/livros/liv94254.pdf>. Acessado em: 16 de março 2018. 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. O uso do Poder de Compra para a 
Melhoria do Meio Ambiente. Sustentabilidade Ambiental no Brasil: biodiversidade, 



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

75

O presente trabalho encontra-se dividido em três par-
tes propositalmente. Primeiramente, resgata-se o contexto 
pós-industrial atual e o papel de destaque do consumidor, 
como sujeito direta e indiretamente envolvido com tal ce-
nário, no entendimento de determinadas teorias. Após, nos 
dois seguintes capítulos, discute-se a complexidade das 
questões ambientais e, consequentemente, a interdepen-
dência e capacidade de influenciar do consumo, especial-
mente do consumidor propriamente, quem, sob o marco 
do Estado de Direito Ecológico, deve se auto reconhecer 
e ser reconhecido como ambientalmente corresponsável e 
como sujeito do direito e do dever fundamental de partici-
pação dos impactos ambientais. 

1.  ANTROPOCENO, SOCIEDADE DE RISCO E 
CONSUMO 

As lógicas ainda predominantes para lidar com te-
mas relacionados ao meio ambiente, também reconhecidas 
como valores dominantes decorrentes do paradigma Mo-
derno de Estado (GIDDENS, 1991), exaltadas no período 
pós-industrial para defender a necessidade de crescimento 
econômico embasado no acúmulo de capital advindo de 
desenfreada e ilimitada exploração e de consumo inconse-
quente dos recursos naturais do planeta, culminaram em 
um delicado cenário de crise ambiental de cunho global e 
geológico. Para o químico vencedor do Prêmio Nobel Paul 
Crutzen, a capacidade humana de intervenção e os eleva-
dos índices de degradação do meio ambiente, além do ad-
vento de novos riscos, inclusive os abstratos e imprevisí-
veis, provocou uma mudança na era geológica do planeta, 
denominada por ele como Antropoceno (CRUTZEN, 2018). 

economia e bem-estar humano. Série Eixos do Desenvolvimento Brasileiro. Comu-
nicado n.º 82. 2011. Disponível em: < http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/
PDFs/comunicado/110301_comunicadoipea82.pdf >. Acessado em: 16 setembro 2017.   
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Tal constatação também está relacionada e se justifica 
a partir dos dados apresentados pelo IPCC (Intergovern-
mental Panelon Climate Change), nos quais resta demons-
trado que o quadro de mudanças climáticas, de âmbito glo-
bal, que ameaça a própria manutenção da vida no planeta, 
além do equilíbrio ecológico, está intrinsecamente relacio-
nado com a ação antrópica (CUBASH, 2013). 

A real possibilidade de esgotamento dos recursos na-
turais, por decorrência de políticas e decisões imediatistas, 
as consequências dos processos de industrialização e urba-
nização, diretamente relacionados com o aumento do con-
sumo, o estágio pós-industrial da nossa sociedade, reco-
nhecido pelos elevados índices de degradação ambiental, 
associada à produção desenfreada e em larguíssima escala, 
e ao consumo inconsequente, configura um sociedade de 
riscos, globais e, inclusive, de natureza imprevisível e abs-
trata (BECK, 2010).

Também decorre do pensamento de Beck o concei-
to de “irresponsabilidade organizada” (BECK, 2010), que 
contrapõe a plena consciência da existência de riscos vin-
culados a esse contínuo crescimento econômico, baseado 
na constante de produção e consumo, com a inexistência 
ou inefetividade de políticas de gestão e controle do risco 
ambiental, com o fim de frear as possíveis causas da crise, 
dentre elas o fenômeno e as especificidades do atual mode-
lo consumista da sociedade. 

O consumo seria uma ocupação natural dos seres hu-
manos, mas o consumismo seria um fenômeno mais recen-
te, quando tal hábito se tornou uma preocupação central 
para a vida da maioria das pessoas, que o adotam como 
verdadeiro propósito da existência (BAUMAN, 2011). De-
corre desse panorama de consumo, uma nova formatação 
ética e social, a qual Bauman também definiu como a Socie-
dade Líquida Moderna (BAUMAN, 2011). 
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O desenvolvimento tecnológico proveniente do pro-
cesso de acúmulo de capitais apresentado junto da cren-
ça Moderna de que a Terra existiria simplesmente para o 
nosso usufruto, para satisfazer as nossas necessidades ma-
teriais sustentaram uma “Revolução Consumista” (ORR, 
1999). 

Lipovetsky entende que, desde meados de 1970, o 
fato de o consumidor ocupar um papel de centro na econo-
mia e como base da estrutura social, caracteriza uma socie-
dade do hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2007). 

Genericamente, o fenômeno do consumo se adequa-
ria a qualquer ato de “adquirir e utilizar bens e serviços 
para atender às necessidades” (LEONARD, 2011), tendo 
raízes históricas. Entretanto, no que diz respeito ao contex-
to atual, afirma Baudrillard: 

[...] Chegámos ao ponto em que o “consumo” invade 
toda a vida, em que todas as atividades se encadeiam 
do mesmo modo combinatório, em que o canal das sa-
tisfações se encontra previamente traçado, hora a hora, 
em que o “envolvimento” é total, inteiramente climati-
zado, organizado, culturalizado. Na fenomenologia do 
consumo, a climatização geral da vida, dos bens, dos 
objetos, dos serviços, das condutas e das relações so-
ciais representa o estágio completo e “consumado” na 
evolução que vai da abundância pura e simples, atra-
vés dos feixes articulados de objetos, até ao condiciona-
mento total dos atos e do tempo [...]. (BAUDRILLARD, 
2008) 

Laura Bustamante estudou as necessidades relaciona-
das com o consumo, e as dividiu em três espécies: básicas, 
culturais e do sistema produtivo (BUSTAMANTE, 2007). 
A primeira seriam os bens imprescindíveis e insubstituí-
veis, como os relacionados à alimentação e à segurança, à 
algo vital. As segundas se relacionam com o pertencimento 
à determinada classe/comunidade, aos hábitos de caráter 
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extravital. Já as últimas, segundo a autora, seriam as vincu-
ladas com imputações artificiais, resultado, sobretudo, da 
concepção e estruturação Moderna de sociedade, a partir 
da utilização constante e enviesada dos meios de comuni-
cação, da publicidade, como resultado da implementação e 
desenvolvimento de um pensamento consumista. 

Muitas das necessidades vinculadas com o sistema 
produtivo estariam diretamente relacionadas com a utili-
zação supérflua do poder econômico, sendo uma premissa 
que obstaculariza a utilização racional dos recursos natu-
rais limitados (BUSTAMANTE, 2007). 

Esclarece-se que tais classificações e constatações são 
importantes para a discussão levantada neste trabalho, 
porque ilustram e invocam estudos que demonstram tanto 
o cenário de crise ambiental atual quanto o papel central 
do consumo em tal contexto, no qual se invoca uma relação 
complexa e de interdependência. 

2.  DA COMPLEXIDADE DO BEM, DOS DANOS E DA 
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

O bem, os danos e a responsabilidade ambiental de-
vem ser analisados a partir de uma racionalidade comple-
xa, capaz de superar a rigidez e a unicidade do pensamento 
cartesiano e Moderno, típicos da ciência clássica do Direito. 
Segundo Morin: 

Junte a causa e o efeito, e o efeito voltar-se-á sobre a 
causa, por retroação, e o produto será também produ-
tor. Você vai distinguir essas noções e juntá-las ao mes-
mo tempo. Você vai juntar o Uno e o Múltiplo, você vai 
uni-los, mas o Uno não se dissolverá no Múltiplo e o 
Múltiplo fará ainda assim parte do Uno. O princípio da 
complexidade, de todo modo, se fundará sobre a pre-
dominância da conjunção complexa (MORIN, 2011). 
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De acordo com Germana Belchior, a crise ambiental 
vivenciada decorre do modelo de racionalidade utilitaris-
ta e simplista ainda adotado, consubstanciado na ideia de 
que o meio ambiente seria um objeto e um instrumento à 
disposição dos seres humanos, segundo interesses do mer-
cado (BELCHIOR, 2017). A mesma autora reafirma a ne-
cessidade de adotar um pensamento pós-moderno, com-
plexo e transdisciplinar, não apenas de cunho científico e 
tecnológico, para lidar com temas relacionados com o bem 
ambiental, de complexidade intrínseca (BELCHIOR, 2017).

A complexidade remete, ainda, a análise dos erros 
das “certezas” do mundo (LEFF, 2010). Para Leff, o pensa-
mento unidimensional, linear e não integrador não com-
preende tal natureza intrínseca do bem ambiental, no qual 
é necessário um diálogo integrativo de saberes no qual não 
se faz necessário perquirir respostas, mas sim problemas, 
relações e articulações de cunho complementar e interde-
pendente (LEFF, 2009). 

Depreende-se que a proteção, a manutenção e a 
promoção de um meio ambiente ecologicamente equili-
brado, diretamente atrelada à plena e sadia qualidade de 
vida para as gerações presentes e futuras, tendo em vista a 
complexidade do bem ambiental bem como sua natureza 
transindividual, transfronteiriça e transgeracional, importa 
em direitos e deveres fundamentais para todos os agentes 
da atual sociedade, inclusive sob aspectos éticos e morais, 
tanto no âmbito estatal como coletivo ou mesmo individu-
al, sob um paradigma pós-moderno de ciência e de Estado 
que exalta a relação de interdependência e não exclusão. 
Destaca-se a indispensável e indissociável lógica de copar-
ticipação que deve ser assegurada e exercitada de forma 
efetiva por todos os agentes na gestão dos impactos am-
bientais, incorporando os princípios da solidariedade e da 
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responsabilidade ambiental, de natureza compartilhada, 
difusa e intergeracional. 

O consumo, e especialmente o consumidor, portanto, 
deve ser entendido e reconhecido dentro de tal paradigma 
epistemológico, a partir de uma pré-compreensão a respei-
to da complexidade do bem, do dano e da responsabilida-
de ambiental, multidimensional, interdependente e neces-
sariamente compartilhada. 

3. O DIREITO E O DEVER FUNDAMENTAIS DO 
CONSUMIDOR NA GESTÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS NO MARCO DO ESTADO DE 
DIREITO ECOLÓGICO 

A própria Constituição Federal Brasileira de 1988 
traduziu expressamente o caráter de interdependência, 
sistematicidade e de responsabilidade compartilhada em 
relação à garantia de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Constitucionalmente, todas as esferas, seja no 
âmbito público ou privado, teriam direitos e deveres fun-
damentais no que tange a preservação e a manutenção do 
meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para as 
presentes e futuras gerações, dentre elas o próprio consu-
midor. In verbis: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-
pondo-se ao poder público e à coletividade o de-
ver de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações.”5 

O direito e dever de participação do consumidor na 
gestão do bem ambiental, como tarefa comum de todos os 

5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm (acessado em 
26/03/2018).   
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membros da coletividade, também está previsto na própria 
Política Nacional de Resíduos Sólidos6, na qual está pre-
visto expressamente que o gerenciamento, a prevenção e 
a redução na geração de resíduos devem ocorrer a partir 
de critérios de responsabilidade compartilhada, envolven-
do, desde os fabricantes, até os finais consumidores, bem 
como todos os cidadãos. Tal instrumento normativo reflete 
a complexidade e a necessidade de uma lógica de ampla 
participação para uma melhor gestão dos impactos am-
bientais. 

É de suma importância, ainda, a efetivação da Política 
Nacional de Educação Ambiental (art. 225, §1º, VI, da CF; e 
Lei nº 9.795/99), para que se consiga não apenas materiali-
zar a dita ecologização do Direito e do Estado, mas também 
tornar socialmente eficazes os seus princípios, para que seja 
possível alterar o modus vivendi de nossa sociedade. 

No âmbito do consumidor, destacam-se, ainda, os di-
reitos básicos previstos na Lei 8.078/90, que instituí o Có-
digo de Defesa do Consumidor, sobretudo no que tange a 
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provo-
cados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos (Inciso I, do Art. 6º, do 
CODECON); a educação e a divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços asseguradas a liberda-
de de escolha e a igualdade nas contratações (Inciso II, do 
Art.6º, do CODECON); e a informação adequada e clara 
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, quali-
dade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem (Inciso III, do Art. 6º, do CODECON).7 

6 Lei nº 12.305/10. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/
l12305.htm. (acessado em 25/03/2018).  
7 Art. 6º do Código de Defesa do Consumidor: “São direitos básicos do consumidor: 
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Ainda no âmbito do direito de participação na gestão 
dos impactos ambientais, é de suma importância que seja 
implementado o famoso tripé de Aarhus, convencionado 
na Convenção de Aarhus, de 1998, constituído pela cone-
xão indissociável entre informação, participação pública e 
acesso à justiça em matéria ambiental. 

No âmbito internacional, ressalta-se ainda o compro-
misso firmado por diversos Estados, incluindo o próprio 
Brasil, a partir da Conferência Rio+20 – O futuro que quere-
mos – para o alcance de um desenvolvimento sustentável8. 
Além da assinatura do documento “Transformando nosso 
mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentá-
vel”9, o qual associando, expressamente, consumo e pro-
dução, invoca o termo consumo sustentável para vencer o 
cenário de crise e de mudanças climáticas. 

E além do texto normativo, cabe também ressaltar, 
novamente, os estudos da Profa. Dra. Germana Belchior 
a respeito da necessidade de desenvolver uma herme-
nêutica ambiental pós-moderna e de disseminar uma pré-
-compreensão erigida sob o paradigma da complexidade 
(BELCHIOR, 2017), que considere a interdependência e a 
necessidade de coparticipação também do próprio consu-
midor na gestão dos impactos ambientais. 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; II - a edu-
cação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas 
a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; III - a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantida-
de, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como so-
bre os riscos que apresentem; (...)”.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.
htm. Acessado em 17 setembro 2017.    
8 UN, United Nations. The Future We Want, Rio de Janeiro, 2012.Disponível em: 
<www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf.> 
Acesso em: 17.03.2018.   
9 UN, United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable De-
velopment, New York, 2015.Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/
uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acessoem: 15 março 2018.   
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É importante esclarecer, ademais, que tal interpre-
tação deve ser feita sob o marco de um Estado de Direito 
Ecológico (DINNEBIER, Flávia França (Org); LEITE, José 
Rubens Morato (Org); 2017), alternativa que busca supe-
rar os paradigmas estatais anteriores que não conseguiram 
evitar ou reduzir o contexto de crise ambiental e ecológica 
em que estamos imersos, conforme explicado anteriormen-
te. Também reconhecido por alguns autores, a exemplo de 
Bugge (BUGGE; In: VOIGT; 2013), como de “Estado de Di-
reito para a Natureza”, trata-se de alternativa que busca 
superar o individualismo, o antropocentrismo tradicional 
e a má-gestão da natureza, sobretudo no âmbito de garan-
tir maior e melhor participação dos sujeitos envolvidos, na 
tentativa de alcançar uma justiça ambiental, esta também 
explicada por Henri Acserad (ACSERALD, 2009). 

Bugge também afirma que a crise ambiental decorre 
dos elevados índices de consumo presente na nossa civili-
zação e do culto ao crescimento econômico e às ambições 
materiais e estritamente individuais (BUGGE; In: VOIGT; 
2013). E, além de discutir a complexidade e os desafios ine-
rentes à proteção ambiental, de interesse difuso, transfron-
teiriço e intergeracional, associa a massiva destruição da 
natureza com a má-gestão e com a ausência da devida par-
ticipação dos envolvidos, na qual se insere o consumidor. 

E conforme resumido por Sarlet e Fernseiferf10, os 
quais utilizam o termo Estado Socioambiental: 

Trata-se, em verdade, de agregar num mesmo projeto 
político-jurídico, tanto as conquistas do Estado Liberal 
e do Estado Social, quanto as exigências de valores que 
dizem respeito ao assim designado Estado Socioam-
biental de Direito contemporâneo. A adoção do marco 

10 FENSTERSEIFER, T.; SARLET, Ingo Wolfgang.Estado Socioambiental e mínimo 
existencial (ecológico?): algumas aproximações. In: SARLET, I. W. (Org.). Estado So-
cioambiental e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.   
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jurídico-constitucional socioambiental resulta [...] da 
convergência necessária da tutela dos direitos sociais 
e dos direitos ambientais num mesmo projeto jurídi-
co-político para o desenvolvimento humano em pa-
drões sustentáveis, inclusive pela perspectiva da noção 
ampliada e integrada dos direitos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais (DESCA). (FENSTERSEIFER; 
SARLET; 2010). 

Trata-se, ainda, de uma alternativa que dialoga com 
outras fontes de conhecimento, a exemplo do que foi pro-
mulgado pelas novas Constituições do Equador11 (2008) e 
da Bolívia12 (2009), fundadas no ideal do Bem viver (Su-
makKawsay) e na proteção da Pachamama, na qual o viés bio-
cêntrico ou mesmo ecocêntrico, deixa de ser uma questão 
exclusivamente ética e moral, e torna-se um dos fundamen-
tos do próprio Estado (FELIPE, 2009). 

Oportunizar condições de participação pública e in-
tegral de todos os que tenham condições de intervir nos 
processos seria um requisito fundamental para a proteção 
do meio ambiente (WEISS, 2000). As decisões de caráter 
ambiental, diante de suas complexidades e seus efeitos, 
merece a participação de todos os interessados, da manei-
ra mais democrática e distribuída possível. Neste trabalho, 
corrobora-se com Jasanoff, a participação seria um direito 
fundamental de cidadania democrática (JASANOFF, 2002). 

Os princípios do Estado de Direito Ecológico tam-
bém foram expostos na Declaração Mundial para o Estado 
de Direito Ambiental, elaborada pela União Internacional 
para a Conservação da Natureza – IUCN, a qual também 
é base da presente pesquisa, sobretudo no que diz respeito 

11 EQUADOR. Constituição (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: 
2008. Disponível em: Acesso em 25 set. 2018. 
12 BOLÍVIA. Contribuição nacionalmente determinada do Estado Plurinacional da 
Bolívia. 2015. Disponível em: . Acesso em: 25 setembro 2018.   
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ao direito de equidade, de acesso à informação e de efetiva 
participação na tomada de decisões.13 

Remonta-se, ainda, ao entendimento da sustentabi-
lidade como um objetivo, nos moldes dos estudos de Fi-
gueiredo (FIGUEIREDO, 2016) sobre os Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável (ODS), adotados pelas Nações 
Unidas, em 2015. Ademais, conforme defendido pelo Prof. 
Dr. Klaus Bosselmann (BOSSELMANN, 2015), adota-se o 
entendimento de sustentabilidade forte, inclusive, a dis-
cussão a respeito da natureza principiológica da sustenta-
bilidade, como sendo um princípio fundamental, ao qual 
corresponde também o dever de proteger e restaurar a inte-
gridade dos sistemas ecológicos da Terra (BETTEGA; GAL-
BIATTI; LEITE; In: DINNEBIER (Org); LEITE (Org); 2017). 

Entende-se como deveres fundamentais aqueles 
que constituem verdadeiros pressupostos para a vigência 
de um Estado Democrático de Direito (NABAIS, 1998). E 
no âmbito ambiental decorrem também da dupla dimen-
sionalidade e da interdependência concernente ao bem am-
biental sadio e equilibrado, também reconhecido como di-
reito fundamental de todos, indispensável para a vida bem 
como a própria dignidade (FENSTERSEIFER, 2008). 

Quanto à aplicação do princípio da responsabiliza-
ção (JONAS, 2006), sobretudo, no atual modelo de desen-
volvimento tecnológico, cabe esclarecer que o consumidor, 
de certa forma, como se explicou anteriormente, poderia 
ser interpretado como um poluidor indireto, pois suas ma-
nifestações, seus atos e hábitos acarretariam, financiariam e 
sustentariam grande parte dos impactos ambientais. Nesse 

13 IUCN.World Declaration on the Environmental Rule of Law. Disponível em: 
<http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/20170404World_Decla-
ration_on_the_Environmental_Rule_of_Law_Final_2017-3-17.pdf>. Acesso em: 17 
setembro 2017.   
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ponto, ele não se exime de responsabilidade, nem pode-
ria transferi-la integralmente para as empresas produtoras, 
fornecedoras ou prestadoras dos produtos e serviços que 
usufrui. 

Ora, não é o objetivo responsabilizar integral e ex-
clusivamente o consumidor, nem centralizar nele o de-
ver de proteção ambiental. Busca-se, contudo, verificar 
a hipótese de responsabilidade ambiental, de cunho ne-
cessariamente compartilhável e distribuída, a partir de 
tal sujeito que tem como direito e dever a participação 
nas decisões que interferem no meio ambiente. Confor-
me ensina Ayala:

[...] a possiblidade de um futuro não é promessa, mas 
compromisso, que só pode ser realizado mediante uma 
tríade de condições estruturadas em torno da partici-
pação da informação e da repartição de responsabili-
dades (solidariedade). O possível deixa, desta forma, 
de ser socialmente reproduzido como expressão que 
identifica condições de imobilismo ou de impotência 
perante um futuro inacessível, desconhecido e incom-
preensível, para assumir a qualidade de objetivo de 
compromisso jurídico tendente à concretização, tarefa 
que dependem de severos compromissos de solidarie-
dade (AYALA, 2003). 

Retomam-se, ainda, os estudos de Bauman a respei-
to do contexto atual, da Modernidade Líquida (BAUMAN, 
1993), cujo início poderia ser datado no período do pós-
-guerra, mas que se intensificou através dos processos de 
globalização a partir da década de 1990, sobretudo com a 
expansão e popularização da Internet, com a intensifica-
ção das tensões envolvendo os anseios de liberdade indi-
vidual e a busca de aprovação social de cada indivíduo, 
diretamente atrelado ao fenômeno do consumismo e ao 
desenvolvimento dos meios de comunicação. Ressalta-se 
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que uma de suas principais características seria a ressigni-
ficação do tempo, estando os pensamentos cada vez mais 
imediatistas, baseados na pressa, com poucos valores du-
radouros, panorama que interfere, e é consequência, tam-
bém, da nossa relação com as mercadorias. 

No entanto, para este sociólogo polonês, tal contexto 
também se destaca por uma maior fluidez das relações in-
tersubjetivas, assim como da transmissão da informação, 
que, em contraposição ao modelo clássico, notoriamente 
centralizado e rígido, também se tornaram cada vez mais 
distribuídas e interconectadas. Além do reconhecimento e 
da possibilidade de que tudo e todos podem ser influencia-
dos neste panorama ético se destaca que, em contrapartida, 
todos também influenciam, afluindo para uma nova pers-
pectiva de responsabilidade, de âmbito ao mesmo tempo 
individual e difusa, relativizada e compartilhada entre os 
atores que agem segundo o seu padrão de autonomia. Con-
forme seu próprio ensinamento: 

[...] No cenário desregulamentado e privatizado, cen-
trado em preocupações e buscas consumistas, a res-
ponsabilidade sumária pelas escolhas – pela ação que 
segue a escolha e pelas consequências dessas ações – é 
lançada em cheio nos ombros dos atores individuais 
(BAUMAN, 2008). 

Depreende-se, assim, que o consumidor, na socieda-
de e no momento atual, é um sujeito chave, pois ao mesmo 
tempo em que seria indispensável no âmbito econômico, 
sua capacidade de influenciar e de fazer escolhas, ainda 
que relativizada pela sua posição muitas vezes de subor-
dinação e de hipossuficiência técnica e econômica, avoca 
responsabilidades, sobretudo no âmbito da participação 
na gestão dos impactos ambientais. Apesar dos intensos 
investimentos na área de neurociência dentre outras por 
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parte das empresas para influenciar no poder de escolha e 
de decisão do consumidor, quem é muitas vezes submeti-
do a processos de alienação e perda de autonomia e efetiva 
liberdade, tal agente bem como seus hábitos e comporta-
mentos (estilos de vida, interesses), além das suas opiniões 
e crenças teriam capacidade de influenciar na gestão dos 
impactos ambientais, principalmente para o estabelecimen-
to de uma ética de consumo ecologicamente responsável.14 

Tomando também por base a teoria de Beck, enten-
de-se, ainda, que havendo incertezas científicas (LEITE; 
AYALA; 2004) ou não, respectivamente, precaucionalmen-
te ou preventivamente, cabe também ao consumidor evitar 
e dirimir as agressões ao meio ambiente, inclusive quando 
lhe faltar devida informação a respeito do produto ou do 
serviço que lhe é oferecido. Trata-se da recomendação de 
um comportamento positivo ou, nas incertezas, de in dubio 
pro ambiente, tendo em vista que, quando consumada, a de-
gradação ambiental, normalmente, é de complexa, incerta 
e custosa reparação. Caso contrário, poder-se-ia, inclusive, 
incorporar o consumidor na lógica de irresponsabilidade 
organizada tratada por tal autor (BECK, 2010). 

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – 
IDEC defende a necessidade de um consumo sustentável 
e de verdadeira revolução tanto no âmbito da produção 
como no consumo. O consumidor é um importante agente 
com capacidade para mudar hábitos cotidianos de consu-
mo, demandar junto às próprias empresas por informa-
ções, produtos e serviços mais sustentáveis e exigir dos 
governantes, também como cidadãos com capacidade de 
eleger representantes, políticas públicas integradas que es-
timulem a sustentabilidade (IDEC, 2012). Na cartilha publi-

14 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Rotulagem ambiental: documento 
base para o Programa Brasileiro de Rotulagem Ambiental. Brasília, 2002.   
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cada por tal associação, expressamente, há menção sobre a 
importância da responsabilidade compartilhada envolven-
do o consumidor para alcançar formas mais justas e susten-
táveis no âmbito do consumo: 

No mundo contemporâneo, o comportamento do ci-
dadão, do poder público e das empresas interfere di-
retamente na sustentabilidade da vida humana no 
planeta e na qualidade de vida de cada comunidade. 
É a responsabilidade compartilhada pelo problema e 
pelas soluções! Acreditamos no poder de pressão do 
consumidor para influenciar, com suas atitudes indivi-
duais e coletivas, as políticas e práticas de governos e 
setores produtivos na direção de ações que priorizem 
o interesse público e formas mais justas e sustentáveis 
de produção, distribuição, consumo e pós-consumo. 
Como novos padrões de produção e consumo ainda es-
tão em construção, precisamos que o consumidor, seja 
também cidadão e pressione governos e empresas. Ser 
consumidor-cidadão é parte importante da solução! 
(IDEC, 2012) 

É importante considerar que cada região e que cada 
contexto socioeconômico apresenta níveis distintos de in-
terdependência, coparticipação e colaboração por parte 
dos consumidores, além de níveis diferentes de sustenta-
bilidade, conforme se depreende dos estudos levantados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE15. 
E mesmo em países desenvolvidos ainda é conflituosa a 
opção do consumidor entre proteger o meio ambiente e 
cortar despesas (GUNNE; ULF; BIEL; 2004). 

Contudo, os dados e os estudos do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada – IPEA, referentes ao uso do 
poder de compra para melhoria do meio ambiente, de-

15 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. População, Espaço e Susten-
tabilidade. Contribuições para o desenvolvimento do Brasil. Rio de Janeiro. 2015. 
Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94508.pdf>. 
Acessado em: 17 setembro 2017. 
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monstram que o poder-dever do consumidor tem bastante 
influência na proteção e manutenção de um meio ambiente 
sadio e ecologicamente equilibrado.16 

Em tal âmbito transdisciplinar, também vincula a 
esta pesquisa os estudos de Herman Daly (DALY; FARLEY, 
2004) referentes à economia ecológica, sobretudo a crítica à 
ideia clássica de desenvolvimento sustentável e do discurso 
fundado na necessidade de crescimento econômico. Não se 
defende a precificação de serviços ecológicos, muito menos 
a manutenção da mercantilização dos recursos naturais. 
Contudo, devem ser realizados esforços para promover a 
harmonia entre meio ambiente e economia, conforme de-
fendido pela Profa. Dra. Cristiane Derani (DERANI, 2001). 

E em tal harmonização, não se pode olvidar a impres-
cindibilidade e a lógica de responsabilidade compartilhada 
prevista no texto constitucional. 

Por fim, tendo por base os estudos da Profa. Dra. Ale-
xandra Aragão (ARAGÃO; In: MAGALHÃES; STEFFEN; 
BOSSELMANN; ARAGÃO; SOROMENHO-MARQUES; 
2016), inclui-se o consumidor no âmbito da obrigação pro-
posta pelo Estado Ecológico de Direito de alcançar resulta-
dos eficazes e melhoria real no contexto do Antropoceno, 
sujeito que, em uma sociedade de consumo ou de hiper-
consumo ocupa um papel central e de relevância para a to-
mada de decisões. Seja na capacidade de influenciar o setor 
produtivo ou mesmo no âmbito das decisões políticas, o 
consumidor, inclusive confundido com a própria ideia de 
cidadania, é sujeito do direito e do dever de participação na 
gestão dos impactos ambientais. 

16 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. O uso do Poder de Compra para 
a Melhoria do Meio Ambiente. Sustentabilidade Ambiental no Brasil: biodiversidade, 
economia e bem-estar humano. Série Eixos do Desenvolvimento Brasileiro. Comu-
nicado n.º 82. 2011. Disponível em: < http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/
PDFs/comunicado/110301_comunicadoipea82.pdf >. Acessado em: 26 março 2018.   
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CONCLUSÃO 

O cenário de crise ambiental e ecológica atual decorre 
da má-gestão dos recursos naturais por parte de toda a so-
ciedade e da ausência de pré-compreensão sobre a real in-
dispensabilidade de um meio ambiente sadio e ecologica-
mente equilibrado para a manutenção da própria vida bem 
como sobre a complexidade (MORIN, 2011) intrínseca do 
bem, do dano e, sobretudo, da responsabilidade ambiental. 
Há, ademais, uma intrínseca relação entre impactos am-
bientais e consumo. 

Conforme determina a própria Constituição Fede-
ral de 1988, não apenas os Estados e as empresas seriam 
responsáveis pela defesa e preservação do bem ambiental, 
mas toda a coletividade, incluindo-se os próprios consu-
midores, cuja participação na gestão dos impactos ambien-
tais, como direito e dever fundamental, também é relevante 
e capaz de influenciar na pujante necessidade de repensar 
o modus vivendi da nossa sociedade de consumo (BAU-
DRILLARD, 2008) e fortalecer os princípios e objetivos do 
marco do Estado de Direito Ecológico (DINNEBIER; LEI-
TE; 2017), dentre eles a sustentabilidade e a efetiva partici-
pação de todos os envolvidos.

REFERÊNCIAS 

ACSELRAD, Henri. O que é justiça ambiental. Rio de Janei-
ro: Garamond, 2009.

ARAGÃO, Alexandra. Legal tools to operationalize anthro-
pocene environmentallaw. In: MAGALHÃES, Paulo; STE-
FFEN, Will; BOSSELMANN, Klaus; ARAGÃO, Alexan-
dra; SOROMENHO-MARQUES, Viriato. A new approach 
to managing our use of the Earth system.1ed. Inglaterra: 
Cambridge Scholars Publishing, 2016. 



Paula Máximo de Barros Pinto, Giselle Margareth Pilla  Blankenstein, Heidi Michalski Ribeiro,
Humberto Filpi, Juliana Chermont Pessoa Lopes, Leonardo Mattoso Sacilotto. Mariana Barbosa Cirne

92

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LIMPE-
ZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS (ABRELPE). “Pa-
norama mundial dos resíduos sólidos”. Em Panorama dos 
resíduos sólidos no Brasil 2007. São Paulo, 2008. Disponível 
em http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2007.
pdf. Acesso em 23-03-2018. 

AYALA, Patryck de Araújo. A proteção jurídica das futuras 
gerações na sociedade do risco global: direito ao futuro na 
ordem constitucional brasileira. In: LEITE, José 

Rubens Morato; FERREIRA, HelineSivini. Estado de direto 
ambiental: perspectivas. Rio de Janeiro. Forense Universi-
tária, 2003. 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo.Lisboa: 
Edições 70, 2008. 

BAUMAN, Zygmunt. A Ética é possível num mundo de 
consumidores? - Rio de Janeiro, Zahar, 2011. Traduzido do 
original eminglês Does Ethics have a chance in a world of 
consumers?,Londres. Trad.AlexandreWerneck, 2008. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação 
das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra mo-
dernidade. São Paulo: Editora 34, 2010. 

BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epis-
temológicos do direito ambiental. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2017. 

BENJAMIN, Antônio Herman. Direito Constitucional Am-
biental Brasileiro. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Am-
biental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. 



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

93

BUSTAMANTE, Laura Perez. Los derechos de lasustenta-
bilidad: desarrolo, consumo y ambiente. Buenos Aires: Co-
lihue, 2007. 

BETTEGA, Belissa; GALBIATTI, Paula; LEITE, José Rubens 
Morato. Princípios estruturantes do Estado de Direito para 
a natureza. In: DINNEBIER, Flávia França (Org); LEITE, 
José Rubens Morato (Org). Estado de Direito Ecológico: 
Conceito, Conteúdo e Novas Dimensões para a proteção 
da Natureza. São Paulo: Inst. O direito por um Planeta Ver-
de, 2017. 

BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: 
Transformando Direito e Governança. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Rotulagem 
ambiental: documento base para o Programa Brasileiro de 
Rotulagem Ambiental.Brasília, 2002. 

BUGGE, HC. Twelve Fundamental Challenges in Environ-
mental Law: An introduction to the concept of rule of law 
for nature. In: VOIGT, C. Rule of law for nature: newdi-
mensions and ideas in Environmental Law. Cambridge 
University Press. New York, 2013. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O direito ao ambiente 
como direito subjetivo. In CANOTILHO, José Joaquim Go-
mes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coim-
bra Editora, 2004. 

CAPRA, Frijot. A teia da vida. São Paulo: Editora Cultrix, 
2012. 

CRUTZEN, Paul J.; STOEMER, Eugene F. O Antropoceno. 
Disponível em: <http://piseagrama.org/o-antropoceno/>. 
Acessoem: 16 março 2018. 



Paula Máximo de Barros Pinto, Giselle Margareth Pilla  Blankenstein, Heidi Michalski Ribeiro,
Humberto Filpi, Juliana Chermont Pessoa Lopes, Leonardo Mattoso Sacilotto. Mariana Barbosa Cirne

94

CUBASH, Ulrich; WUEBBLES, Donald (Coord.).Introduc-
tion. In: Climate change 2013: The physical science basis. 
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, 
J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United 
Kingdom and New York, NY, USA, 2013. 

DALY, Herman; FARLEY, Joshua. Economia Ecológica. 
Princípios e aplicações. Tradução: Alexandra Nogueira/
Gonçalo Couceiro Feio/ Humberto Nuno Oliveira. Lisboa: 
Instituto Piaget, 2004. 

DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São 
Paulo: Max Limonad, 2001. 

DINNEBIER, Flávia França (Org); LEITE, José Rubens Mo-
rato (Org). Estado de Direito Ecológico: Conceito, Conteú-
do e Novas Dimensões para a proteção da Natureza. São 
Paulo: Inst. O direito por um Planeta Verde, 2017. 

ENCÍCLICA Laudato Si. 25 maio 2105. Disponível em: 
http://w2.vatican.va/con-tent/francesco/pt/encyclicals/do-
cuments/papa-francesco_20150524_enciclica-lauda-to-si.
html. Acesso em: 18 março 2018. 

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. Pesquisa empírica em Direito: 
as regras de inferência. São Paulo: Direito GV, 2013. 

EQUADOR. Constituição (2008). Constitución de la Repú-
blica Del Ecuador. Quito: 2008. Disponível em: . Acesso em 
15 mar. 2018. 

FELIPE, Sônia Teresa. Antropocentrismo, Senciocentris-
mo, Ecocentrismo, Biocentrismo. Questão de ética. ANDA, 
2009. Disponível em:https://www.anda.jor.br. Acesso em: 
18 março 2017. 



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

95

FENSTERSEIFER, T.; SARLET, Ingo Wolfgang. Estado So-
cioambiental e mínimo existencial (ecológico?): algumas 
aproximações. In: SARLET, I. W. (Org.). Estado Socioam-
biental e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. 

FIGUEIREDO, Mauro Figueredo de. Objetivos do desen-
volvimento sustentável e a conservação marinha no Brasil: 
a contribuição do direito ambiental. 2016. 194f. Dissertação 
(Mestrado) Universidade Federal de Santa Catarina. Floria-
nópolis, 2016. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. 
Tradução de Raul Fiker. São Paulo: UNESP, 1991. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.Indi-
cadores de desenvolvimento sustentável. Brasil. 2015. Dis-
ponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
livros/liv94254.pdf>. Acessado em: 26 de março 2018. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Po-
pulação, Espaço e Sustentabilidade. Contribuições para o 
desenvolvimento do Brasil. Rio de Janeiro. 

2015. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visu-
alizacao/livros/liv94508.pdf>. Acessado em: 26 de março 
2018. 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC. Con-
sumo Sustentável: o que fazer por nós e pelo planeta. 2012. 
Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/folheto-
-consumo-sustentavel_0.pdf>. Acessado em: 26 de março 
2018. 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. O uso 
do Poder de Compra para a Melhoria do Meio Ambien-
te. Sustentabilidade Ambiental no Brasil: biodiversidade, 



Paula Máximo de Barros Pinto, Giselle Margareth Pilla  Blankenstein, Heidi Michalski Ribeiro,
Humberto Filpi, Juliana Chermont Pessoa Lopes, Leonardo Mattoso Sacilotto. Mariana Barbosa Cirne

96

economia e bem-estar humano. Série Eixos do Desenvol-
vimento Brasileiro. Comunicado n.º 82. 2011. Disponível 
em: < http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/
comunicado/110301_comunicadoipea82.pdf >. Acessado 
em: 26 de março 2018. 

IUCN.World Declaration on the Environmental Rule of 
Law.Disponível em: <http://www.harmonywithnatureun.
org/content/documents/20170404World_Declaration_on_
the_Environmental_Rule_of_Law_Final_2017-3-17.pdf>. 
Acesso em: 17 setembro 2017. 

JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de 
uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2006. 

KOHLRAUSCH, A. K. A rotulagem ambiental no auxílio à 
formação de consumidores conscientes. 153 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003. 

LEFF, Enrique. Complexidade, racionalidade ambiental e 
diálogo de saberes. Educ. Real., Porto Alegre, v. 34, n. 03, 
dez. 2009. Disponível em . Acesso em: 1 setembro 2017. 

LEFF, Enrique. Pensar a complexidade ambiental. In: LEFF, 
Enrique (Coord.) A complexidade ambiental. Tradução de 
Eliete Wolff. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. 
Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimo-
nial. 3 ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010. 

LEITE, José Rubens Morato; SILVEIRA, Paula Galbiatti. 
Novos rumos do Estado de Direito Ecológico. In: Congres-
so do CONPEDI. XXV, 2016. Curitiba. Direito Ambiental 



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

97

e Socioambientalismo I. Florianópolis: CONPEDI, 2016, p. 
89. 

LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo; 
CODONHO, Maria Leonor Ferreira; POLLI, Luciana. Prin-
cípios Fundamentais de Direito Ambiental.IN: LEITE, José 
Rubens Morato (Org). Manual de Direito Ambiental. São 
Paulo: Saraiva, 2015. P. 89-126. 

LEONARD, Annie. A história das coisas: da natureza ao 
lixo, o que acontece com tudo que consumimos. Rio de Ja-
neiro: Zahar, 2011. 

LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre 
a sociedade de hiperconsumo. Tradução de Maria Lucia 
Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: 
direito e dever fundamental. Porto Alegre: Livraria do Ad-
vogado Editora, 2004. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE et al. Lei n.º 12.305, de 
2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; altera a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1988, e dá 
outras providências. Em Diário Oficial da União, 3-8-2010. 
Disponível em http://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em 23-03-2018. 

MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Tra-
dução de Eliane Lisboa. 4. ed. Porto Alegre: Sulina, 2011. 

NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos funda-
mentais: os deveres e os custos dos direitos. In Revista de 
Direito Público e Economia. Vol. 20. Out/dez. Belo Hori-
zonte: Editora Fórum, 2007. 

NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Im-
postos. Coimbra: Almedina, 1998. 



Paula Máximo de Barros Pinto, Giselle Margareth Pilla  Blankenstein, Heidi Michalski Ribeiro,
Humberto Filpi, Juliana Chermont Pessoa Lopes, Leonardo Mattoso Sacilotto. Mariana Barbosa Cirne

98

UN, United Nations. The Future We Want, Rio de Janei-
ro, 2012.Disponível em: <www.un.org/disabilities/docu-
ments/rio20_outcome_document_complete.pdf.> Acesso 
em: 17.03.2018. 

UN, United Nations. Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development, New York, 2015.
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/up-
loads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acessoem: 16 março 
2018. 

ORR, David W. The ecology of giving and consuming.In: 
ROSENBLATT (Org.), Consuming Desires: Consumption, 
Culture and the Pursuit of Happiness. Washington: Island 
Press, 1999. 

OST, François. A natureza à margem da lei – A ecologia à 
prova do Direito. Tradução de Joana Chaves. Lisboa: Insti-
tuto Piaget, 1995. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos funda-
mentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2011. 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 
São Paulo: Malheiros, 1998. 

SOLOMON, R. Michael. O Comportamento do consumi-
dor: comprando, possuindo e sendo. 5ª ed. Ed. Bookman, 
2002. 

SOUZA, Kelly Schaper Soriano de. A defesa do meio am-
biente na ordem econômica constitucional brasileira: o di-
reito por uma economia ecológica. 2014. 199f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas. Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito, Universidade Fede-
ral de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

99

DEMARCAÇÃO DE TERRAS 
INDÍGENAS E A PRESERVAÇÃO DA 

NATUREZA NO ESTADO DE DIREITO 
ECOLÓGICO: UM CASAMENTO DE 

INTERESSES 

INDIGENOUS LAND DEMARCATION AND THE 
PRESERVATION OF NATURE IN THE RULE OF 

LAW FOR NATURE: A CONECTION OF INTERESTS

Heidi Michalski Ribeiro
Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina.

RESUMO: A demarcação de terras indígenas é direito funda-
mental desses povos e serve como meio de assegurar o direito 
originário sobre a terra. Garantir o direito sobre a terra é per-
mitir que os povos indígenas perpetuem sua existência físi-
ca e cultural, aplicando seus conhecimentos tradicionais em 
favor da natureza. Os povos indígenas prestam um serviço 
ecológico de suma importância às sociedades não tradicionais 
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quando manejam e protegem a biodiversidade. Reconhecer e 
dar visibilidade a essas atividades é incluir a comunidade in-
dígena historicamente excluída, desafiando a resistência dos 
valores da colonização e efetivando a Justiça Ambiental. Des-
sa forma, se afirma a relevância da demarcação de terras, pois 
é através dela que se dará a criação de espaços protegidos e 
se garantirá o equilíbrio ecológico previsto na Constituição. 

PALAVRAS-CHAVE: demarcação de terras indígenas; co-
nhecimentos tradicionais; preservação ambiental; justiça am-
biental; povos indígenas. 

ABSTRACT: The demarcation of indigenous lands is the 
fundamental right of these peoples and serves as a means 
of securing the original right to the land. Ensuring the right 
to land is to enable indigenous peoples to perpetuate their 
physical and cultural existence by applying their traditional 
knowledge in favour of nature. Indigenous peoples provide 
an ecological service of fundamental importance to society 
when they manage and protect biodiversity. Recognizing and 
giving visibility to these activities is to include the historically 
excluded indigenous community, challenging the resistance 
of the values of colonization and enforcing Environmental 
Justice. In this way, the relevance of land demarcation is 
affirmed, since it is through this that the creation of protected 
spaces will be created and the ecological balance established 
in the Brazilian Constitution will be guaranteed.

KEY WORDS: demarcation of indigenous lands; traditional 
knowledge; environmental preservation; environmental 
justice; indigenous people. 

SUMÁRIO: Introdução; 1. Povos Indígenas e a importância 
dos conhecimentos tradicionais; 2. Breve relato sobre a demar-
cação de terras indígenas no Brasil; 2.1 Demarcação de terras 
indígenas e preservação ambiental: um casamento de interes-
ses; 3. Tekoha preservado: territórios indígenas demarcados e 
sua situação ambiental; Conclusão; Referências bibliográficas.
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INTRODUÇÃO

A acelerada degradação ambiental, consequência dos 
avanços tecnológicos e científicos, tem colocado em aler-
ta toda comunidade internacional e ocasionado fenôme-
nos naturais de proporções incalculáveis, frutos dos riscos 
produzidos pela sociedade pós-moderna. Buscando inter-
romper esse processo, uma estratégia tem sido bastante di-
fundida a nível mundial: a criação de espaços protegidos 
para conservação da natureza. No Brasil, o Plano Nacional 
de Áreas Protegidas (PNAP), instituído em 2006, incluiu 
as terras indígenas e quilombolas, mesmo a proteção am-
biental não sendo sua função prioritária. A delimitação de 
terras indígenas objetiva proteger os modos de vida e cul-
turas das diversas etnias. (SMITH, 2010, p. 3). Dessa forma, 
delimitar essas áreas significa proteger os povos indígenas 
e consequentemente, o meio ambiente.

O papel dos povos tradicionais na proteção dos pro-
cessos ecológicos essenciais é fundamental; pois os conhe-
cimentos desses povos e a forma de manejo de tais conhe-
cimentos tem relação direta com a preservação do meio 
ambiente. Tal fato se confirma quando analisada a situação 
ambiental nos territórios tradicionais. O conhecimento dos 
povos indígenas é uma herança que deve ser salvaguarda-
da; pois em uma sociedade em que os retrocessos ambien-
tais – especialmente políticos – são crescentes, a proteção 
dos indígenas é um dos meios de garantir a preservação do 
macrobem ambiental. 

Os povos indígenas prestam um serviço ecológico de 
suma importância às sociedades não tradicionais quando 
manejam e protegem a biodiversidade. Reconhecer e dar 
visibilidade a essas atividades é incluir a comunidade in-
dígena historicamente excluída, desafiando a resistência 
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dos valores da colonização e efetivando a Justiça Ambien-
tal. Dessa forma, se afirma a relevância da demarcação de 
terras, pois é através dela que se dará a criação de espaços 
protegidos e se garantirá o equilíbrio ecológico previsto na 
Constituição. Ademais, a demarcação é direito fundamen-
tal e a garantia do exercício do direito originário sobre a 
terra.

A maior parte das áreas que contem alto grau de re-
cursos naturais são habitadas por indígenas, o que prova 
a eficácias dos sistemas tradicionais de manejo desses re-
cursos. Desta feita, o direito sobre a terra, garantido pela 
Constituição Federal, pela Convenção 169 da OIT e pela 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas; deve ser efetivado pela demarcação dos territó-
rios tradicionais, a fim de perpetuar a preservação das áre-
as preservadas, reconstruir as áreas degradadas e proteger 
os povos indígenas. 

É preciso reconhecer não só os povos indígenas, 
como todas as comunidades tradicionais como atores da 
preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável, 
iniciando uma nova relação entre eles e o Estado, que reco-
nheça seus territórios, saberes, a autodeterminação, o direi-
to à igualdade, à identidade e à política. 

Infelizmente, a realidade vem na via contrária. Quase 
que em sua totalidade, os indígenas sofrem com a discrimi-
nação, a marginalização e principalmente, com a supressão 
de seus direitos. Esse descaso é histórico, e não permite que 
esses povos se desenvolvam conforme suas próprias neces-
sidades e interesses.

O artigo 10 da Declaração das Nações Unidas sobre 
os Direitos dos Povos Indígenas prevê que os indígenas 
não serão retirados a força de suas terras; o artigo 26, traz 
que os povos indígenas tem direitos as terras, territórios e 
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recursos que ocupam e possuem tradicionalmente; contu-
do, a realidade brasileira é totalmente avessa às essas pre-
visões legais, principalmente no estado de Mato Grosso do 
Sul, onde o conflito fundiário tem causado um verdadeiro 
genocídio. 

A visão que dos povos indígenas tem da natureza ca-
minha para um novo paradigma latino-americano, prova 
disso é o reconhecimento dos Direitos da Mãe Terra nas 
Constituições da Bolívia e do Equador. Essa mudança de 
paradigma ao redor do mundo se dará a partir de uma to-
mada de consciência ecocentrica, bem como da compreen-
são de que através da aliança entre os saberes tradicionais 
e os saberes científicos, será possível promover a preserva-
ção do meio ambiente de forma mais efetiva. 

Provado que os povos tradicionais são fundamentais 
na preservação do meio ambiente, o objetivo será demons-
trar a importância da manutenção do bem ambiental ecolo-
gicamente equilibrado, os avanços e retrocessos do Estado 
de Direito Ecológico, a constitucionalidade da demarcação 
de terras e a importância desta, na proteção dos povos in-
dígenas e do meio ambiente. 

Assim, se demonstra clara a relevância da temática 
proposta, tanto do ponto de vista teórico para o amadure-
cimento da Ciência do Direito, quanto do ponto de vista 
socioambiental, por analisar aspectos que envolvem Direi-
tos Humanos e dignidade da pessoa humana desses povos. 
Para dar suporte ao ensaio, foram feitas pesquisas explo-
ratórias a partir de artigos científicos, livros, periódicos e 
jurisprudências; bem como em sites de notícias acerca da 
temática.
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1.  POVOS INDÍGENAS E A IMPORTÂNCIA DOS 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

Eu nasci na TI Jaraguá e tenho a honra de poder rever 
o plantio do milho tradicional guarani, que é diferente 
do milho do branco. O milho do não-indígena tem tan-
to transgênico que, quando você tenta plantar a espi-
ga, nada nasce. [...] Temos a criação de abelhas nativas 
aqui na aldeia, que é importante para a Mata Atlântica. 
Aqui no Jaraguá, nós tínhamos perdido a maioria das 
abelhas, e, hoje, conseguimos resgatar um pouco desse 
trabalho que os Guarani sempre fizeram de proteção 
do meio ambiente. E viemos fazendo isso para forta-
lecer a mata mesmo, para que as abelhas comecem a 
se reproduzir novamente aqui. [...] Fazemos a preser-
vação e a manutenção das nascentes. Em parte do ter-
ritório plantou-se muito eucalipto e isso secou muito o 
lençol freático. As nascentes começaram a sumir, mas 
as poucas que sobraram nós viemos tentando manter. 
Hoje a gente vem tentando reverter essa situação. Mui-
tos juruá questionam por que os índios querem “tanta 
terra”, eles acham que ocupação do território é só você 
construir algo de concreto e morar. Nós não queremos 
isso. Nós não queremos só morar, mas preservar. As 
árvores são nossa casa, nossa irmã, nossa família. Não 
precisamos derrubá-las para fazer uma casa no lugar. 
Essa é a nossa ocupação tradicional. É dessa forma que 
a gente vive (Thiago Henrique Karai Djekupe, lideran-
ça da Terra Indígena Jaraguá-SP)17.

No contexto da sociedade pós-moderna, na qual ris-
cos imprevisíveis são produzidos em larga escala, afetan-
do diretamente o meio ambiente e a população; o Direito 
Ambiental se nutre de fontes cada vez mais plurais e trans-
disciplinares, a fim de atender a complexidade ecológica 
existente; sendo a Constituição Federal de 1988 a base in-
terpretativa e de aplicação das normas relativas ao meio 
ambiente (LEITE, BELCHIOR, 2014). 

17  Disponível em < https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/narrativas-in-
digenas/nos-queremos-nao-so-morar,-mas-preservar> Acesso em 10/12/2017.

https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/narrativas-indigenas/nos-queremos-nao-so-morar,-mas-preservar
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/narrativas-indigenas/nos-queremos-nao-so-morar,-mas-preservar
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O artigo 225 atribuiu ao meio ambiente o status de di-
reito fundamental difuso e de uso comum do povo; propõe 
ainda que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
um valor essencial à qualidade de vida, atribuindo uma vi-
são holística e autônoma do ambiente, tornando a proteção 
ambiental uma das tarefas ou objetivos fundamentais do 
Estado brasileiro (BELCHIOR, 2017, p. 92).

Nesse sentido, levando em consideração que o bem 
ambiental equilibrado é essencial para a sobrevivência da 
presente e das futuras gerações; é primordial a busca por 
maneiras eficazes de protegê-lo e preservá-lo, sendo o co-
nhecimento dos povos tradicionais18 relativos ao manejo e 
uso sustentável dos recursos naturais, um dos meios mais 
relevantes historicamente.

Segundo Moreira, um dos elementos significativos da 
organização social dos povos indígenas e populações tradi-
cionais como um todo, é sua íntima relação com a natureza. 
Para a autora, por óbvio, toda sociedade tem uma relação 
de interdependência com o bem ambiental, mas aquela es-
tabelecida pelas populações tradicionais é dotada de tama-
nha especialidade, que não cabe comparação entre essas e 
a sociedade industrial (2007, p. 4).

Ao preservarem o meio ambiente, através do uso e 
manejo sustentável e consciente dos recursos naturais, os 
povos indígenas acabam prestando serviços ecossistêmicos 
essenciais para existência de vida no planeta, sendo, por 
esta razão, chamados de provedores de serviços ambien-

18  Grupo culturalmente diferenciado e que se reconhece como tal, que possui for-
ma própria de organização social, e ocupa e usa território e recursos naturais como 
condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição 
(Definição de população tradicional trazida pelo Decreto 6.040/2007, que institui a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradi-
cionais). 
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tais; inclusive com reconhecimento pela Política Nacional 
de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas (PN-
GATI) (FUNAI, 2015, p. 11).

A importância dos povos indígenas na preservação 
ambiental é comprovada quando analisados os territórios 
desses povos. Através de imagens de satélite, é possível 
identificar que as terras ocupadas por indígenas se encon-
tram em melhor estado de conservação ambiental se com-
paradas às terras de domínio público e às propriedades 
privadas (ABRANTES, 2015, p. 104).

Os conhecimentos ou saberes tradicionais dizem res-
peito ao conjunto de saberes acumulados por um povo, as-
sociados aos usos, costumes, cultura e a realidade em que 
vivem. Alguns autores consideram conhecimentos tradi-
cionais o conjunto de práticas relacionadas à conservação e 
ao uso sustentável da biodiversidade, aplicadas por povos 
indígenas e tradicionais (PISUPATI, 2007, p. 15). 

Os saberes19 dos povos tradicionais são essenciais na 
preservação do meio ambiente, tanto é que as Constituições 
da Bolívia e do Equador realizaram o resgate dos saberes 
indígenas; e reconheceram os direitos da natureza de for-
ma explícita, chamada pelos povos indígenas bolivianos de 
Pachamama (CANOTILHO, 2015, p. 493). Na via contrária 
“a natureza e os conhecimentos (culturais) foram retirados 
do Direito moderno ao não serem incluídos na categoria de 
bem jurídico” (MARÉS, 2016, p. 23).

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é ele-
mento intrínseco do projeto de vida dos povos indígenas, 

19  No que se refere à conservação da biodiversidade, o encontro entre a questão am-
biental e sua relação com os povos indígenas e “tradicionais” acompanhou a mudan-
ça gradativa nas preocupações relativas à preservação ambiental. Atualmente, os po-
vos indígenas representam verdadeiros repositórios de conhecimentos considerados 
extremamente relevantes para o futuro da humanidade. Os sistemas de manejo dos 
recursos ambientais utilizados pelos povos indígenas são exemplos desses conhe-
cimentos, que começam a ser reconhecidos, valorizados e estimulados em diversas 
instâncias de poder político (FUNAI, 2015, p. 91).
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pois a natureza é vista como fonte de tudo que é necessário 
para que eles vivam conforme sua cultura. Nesse sentido 
“afirma-se que os direitos ambientais dos povos indígenas 
se relacionam com a proteção do bem viver e a realização 
de seus projetos existenciais20”, e ainda “num aspecto fí-
sico-ambiental que reflete também nos aspectos cultural, 
espiritual21 e social” (ROMERO, 2012, p. 97).

As concepções indígenas de “natureza” variam bas-
tante, pois cada povo tem um modo particular de con-
ceber o meio ambiente e de compreender as relações 
que estabelece com ele. Porém, se algo parece natural a 
todos eles, é a ideia de que o “mundo natural” é, antes 
de tudo, uma ampla rede de inter-relações entre agen-
tes, sejam eles humanos ou não humanos. Isto significa 
dizer que os homens estão sempre interagindo com a 
“natureza” e que esta não é intocada. Os Yanomami, 
por exemplo, utilizam da palavra urihi para referir à 
“terra-floresta”: entidade viva, dotada de um “sopro 
vital” e de um “princípio de fertilidade” de origem mí-
tica. Urihi é habitada e animada por espíritos diversos, 
entre eles os espíritos dos pajés yanomami, também 
seus guardiões22.

Desta feita, a proteção dos territórios tradicionais traz 
como consequência a preservação do meio ambiente; ou 
seja, a demarcação de terras indígenas, além se ser direito 

20  O reconhecimento pela ordem jurídica da obrigação de proteção de uma relação 
espiritual-cultural com a terra, com a qual são mantidos vínculos de interdependên-
cia histórica, econômica e ecológica – que são permanentes, indissociáveis, imprescritíveis e 
intransferíveis –, impede a legitimação de qualquer prática que venha restringir, em 
alguma medida, o exercício pleno e integral de manifestações, o que constitui, agora, 
verdadeira prática constitucional, integrante do próprio núcleo de identidade de um 
Estado de Direito e de uma democracia constitucional multiculturais (CANOTILHO, 
2015, p. 328).
21  Artigo 25: Os povos indígenas têm o direito de manter e de fortalecer sua própria 
relação espiritual com as terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos 
que tradicionalmente possuam ou ocupem e utilizem, e de assumir as responsabili-
dades que a esse respeito incorrem em relação às gerações futuras (Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 2008).
22  Disponível em < https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vi-
da/Indios-e-o-meio-ambiente> Acesso em 02/02/2018.

https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/Indios-e-o-meio-ambiente
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/Indios-e-o-meio-ambiente
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fundamental desses povos, ter fundamentação constitucio-
nal e ser essencial na proteção da vida e cultura dos indíge-
nas, atua também como ferramenta que visa salvaguardar 
o bem ambiental da degradação crescente da sociedade 
pós-moderna. Segundo MOREIRA, “o uso sustentável 
dos recursos naturais permite inserir os povos tradicionais 
como atores primordiais da proteção da biodiversidade” 
(2007, p. 5).

Nesse contexto, o olhar transdisciplinar e multidi-
mensional23, próprio do Estado de Direito Ecológico, deve 
ser voltado para a questão territorial indígena, aliando-se a 
interpretação e proteção dos artigos 225 e 231, entendendo 
que a preservação ambiental e o direito dos povos indíge-
nas ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, são va-
lores indissociáveis (ROMERO, 2012, p. 98).

2. BREVE RELATO SOBRE A DEMARCAÇÃO DE 
TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL 

Antes de adentrar na temática demarcação de terras 
indígenas, importante destacar o instituto do indigenato24. 
Surgido nos tempos do Brasil colônia, o indigenato foi con-

23  63. Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas 
causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir duma única maneira 
de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas 
riquezas culturais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e à espiritualidade. Se 
quisermos, de verdade, construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que 
temos destruído, então nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria 
pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa com a sua linguagem própria. 
Além disso, a Igreja Católica está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, o 
que lhe permite produzir várias sínteses entre fé e razão. No que diz respeito às ques-
tões sociais, pode-se constatar isto mesmo no desenvolvimento da doutrina social da 
Igreja, chamada a enriquecer-se cada vez mais a partir dos novos desafios. (Parágrafo 
63 da Encíclica Papal Laudato Si, 2015).
24  Atualmente, o instituto do indigenato encontra previsão constitucional no art. 231, 
§ 2º, segundo o qual “as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a 
sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes”. (BRASIL, Constituição (1988)).
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firmado pela Lei de 06 de junho de 1755, a qual firmou o 
princípio de que nas terras outorgadas a particulares, seria 
sempre preservado o direito dos índios, primários e natu-
rais senhores dela. Este instituto é legítimo por si, não de-
pendendo de legitimação, pois se trata de direito originário 
(DA CUNHA, 2005, p. 5).

Outro aspecto a ser considerado é a relação dos ín-
dios com a terra. Os povos indígenas dependem da perma-
nência em suas terras para perpetuar sua existência física. 
Ademais, para o ordenamento constitucional brasileiro a 
indissociabilidade entre os índios e suas terras e recursos 
naturais é o que representa a identidade cultural desses 
povos; em outras palavras, preservar a biodiversidade faz 
parte da cultura indígena. 

A demarcação de terras indígenas é de competência 
da União, conforme artigo 231 da Constituição de 1988. 
Pelo fato de o direito sobre a terra ser originário, a demar-
cação vem para conferir certeza e segurança no exercício 
desse direito, no que tange seu objeto (as terras ocupadas 
tradicionalmente); bem como seu conteúdo. Ademais, o ar-
tigo reconhece aos índios o direito sobre a terra, ou seja, 
não o cria, mas o aceita como preexistente (JUNIOR, 2004, 
p. 694). Nesse sentido,

A demarcação das terras tem única e exclusivamente 
a função de criar uma delimitação espacial da titula-
ridade indígena e de opô-la a terceiros. A demarcação 
não é constitutiva. Aquilo que constitui o direito indí-
gena sobre suas terras é a própria presença indígena e 
a vinculação dos índios à terra, cujo reconhecimento 
foi efetuado pela Constituição Brasileira (BESSA, 1996, 
p. 113).

Ressalte-se que a demarcação das terras indígenas tem 
natureza meramente declaratória. Apenas se reconhe-
ce um direito preexistente, direito este constitucional-
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mente previsto e assegurado. Assim, o procedimento 
analisado visa apenas fixar e declarar a área já perten-
cente tradicionalmente aos índios, delimitando-a. As 
terras tradicionalmente ocupadas pertencem aos indí-
genas independentemente de demarcação administra-
tiva; o que se busca é apenas a regularização e proteção 
dessas terras, evitando que venham a ser objeto de dis-
putas que poderiam colocar em risco a integridade e 
mesmo a sobrevivência das diversas tribos indígenas 
espalhadas pelo país (DA CUNHA ALMEIDA, 2005, 
p. 12).

Além de ser competência da União, é indispensável 
à participação dos entes federativos em todas as etapas do 
processo demarcatório, segundo entendimento do Supe-
rior Tribunal Federal25. Estão incluídos nos ditos bens da 
União, as terras devolutas destinadas à preservação am-
biental. Nesse sentido, considerando que a demarcação é 
um ato administrativo voltado aos bens da União e que as 
comunidades indígenas tem direito originário de posse so-
bre esses bens; conclui-se que a demarcação de terras está 
voltada não apenas para a proteção da cultura e existência 

25  [...] Conforme narrado anteriormente, sobretudo após o julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal do caso Raposa Serra do Sol (Petição nº 3.388/RR), em 19.03.2009, 
restou decidido que a participação dos entes federativos é obrigatória, com vistas à 
concretização do princípio federativo. Necessária, assim, a participação ativa e cons-
tante dos entes federativos, já que são os seus territórios que serão alterados, vale 
dizer, que sofrerão as consequências sociais, econômicas e políticas dessa demar-
cação. Nem há dúvida que o ente federativo deveria deve sempre e em qualquer 
caso participar, necessária e diretamente, de todo procedimento que se imponha em 
termos de demarcação de áreas reservadas aos indígenas em obediência ao devido 
processo constitucional federativo. E tanto se impõe por força do princípio federati-
vo, que se efetiva pelo princípio da autonomia política do ente federado sobre o seu 
território [...] Destacam-se trechos da discussão ocorrida no caso Raposa Serra do Sol: 
A manifestação dos entes federativos cujos territórios forem abrangidos pela terra 
indígena não pode ser meramente facultativa, porém obrigatória, e deve ocorrer so-
bre o estudo de identificação, sobre a conclusão da comissão de antropólogos e sobre 
o relatório circunstanciado do grupo técnico (art. 2º, § 6º), sem prejuízo do disposto 
no § 8º do art. 2º do Decreto nº 1.775/96 Voto do Ministro Menezes Direito. [...] (STF 
- MC MS: 34250 DF - DISTRITO FEDERAL 4001663-65.2016.1.00.0000, Relator: Min. 
CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data de Publicação: DJe-027 
10/02/2017)
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dos povos tradicionais, como também para a preservação 
ambiental (JUNIOR, 2004, 695).

O processo de regularização fundiária deve respeitar 
algumas etapas. A terra indígena deve ser definida a partir 
da identificação, reconhecimento, demarcação e homologa-
ção; levando em conta quatro aspectos complementares so-
bre as diferentes formas de ocupação: “as terras ocupadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 
sua reprodução física e cultural” (GALLOIS, 2004, p. 38).

Além dos estudos antropológicos, devem ser feitos 
estudos complementares de ordens jurídica, ambiental, so-
ciológica; cartográfica, etno-histórica, bem como o levanta-
mento fundiário necessário para a delimitação da área a ser 
demarcada. Após a conclusão dessa etapa, o grupo técnico 
deverá apresentar um relatório circunstanciado ao órgão 
federal de assistência aos indígenas (FUNAI), contendo as 
diversas informações dos estudos, bem como a terra indí-
gena a ser demarcada (DA CUNHA ALMEIDA, 2005, p. 
11).

Conforme artigo 14 da Convenção 169 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), é função do governo 
tomar as medidas necessárias para identificar as terras tra-
dicionalmente ocupadas pelas populações tradicionais e 
garantir o direito de posse sobre essas terras. E o artigo 15 
prevê que esses povos têm direitos especiais sobre as terras 
em que vivem, que incluem o direito de participação na 
utilização, administração e conservação dos recursos natu-
rais nela presentes (OIT, 2011).

Obedecidos os procedimentos administrativos pre-
vistos no Decreto 1775/96, a demarcação das terras indí-
genas será homologada por meio de Decreto presidencial. 
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Após a publicação da homologação, o órgão federal de as-
sistência ao índio tem até 30 dias para promover o registro 
em cartório imobiliário da comarca e na Secretaria do Pa-
trimônio da União do Ministério da Fazenda (DA CUNHA 
ALMEIDA, 2005, p. 12).

Conforme dados da Fundação Nacional do Índio26, 
existem hoje 462 terras indígenas regularizadas, o que re-
presenta 12.2% do território nacional. A maior parte dessas 
áreas localiza-se na Amazônia Legal, resultado de um pro-
cesso de reconhecimento de terras indígenas iniciado pela 
FUNAI na década de 1980, no âmbito da política de inte-
gração nacional. Nas outras regiões do Brasil, que passaram 
por intenso processo de exploração econômica através da 
expansão agrícola, os povos indígenas conseguiram man-
ter posse de áreas pequenas e esparsas, insuficientes para 
reprodução física e cultural dos povos indígenas, como é o 
caso dos Guarani Kaiowá no estado de Mato Grosso do Sul.

A realidade dos povos indígenas no estado de Mato 
Grosso do Sul27, e nas demais regiões do país, pode ser resu-
mida em genocídio e confinamento territorial. Os conflitos 
fundiários fazem milhares de vítimas todos os anos, e infe-
lizmente em muitos casos, não há um posicionamento do 
Estado em favor dos povos indígenas. Ao contrário, muitos 
governantes são publicamente favoráveis à dizimação dos 
povos indígenas e contrários à demarcação de terras. 

26  Disponível em < http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-
-de-terras-indigenas?start=1#> Acesso em 10/03/2018.
27  Entenda o conflito entre indígenas e produtores rurais no sul de MS. Disponível 
em < http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/06/entenda-o-conflito-en-
tre-indigenas-e-produtores-rurais-no-sul-de-ms16-06-16.html> 
O polemico conflito entre índios e fazendeiros no Mato Grosso do Sul. Disponível em 
< http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36538610> 
Falta de demarcação aumenta risco de conflitos entre índios e fazendeiros. Disponível 
em < https://g1-globocom.jusbrasil.com.br/noticias/100542615/falta-de-demarcacao-
-aumenta-riscos-de-conflitos-entre-indios-e-fazendeiros> Acessos em 10/03/2018.

http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas?start=1
http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas?start=1
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/06/entenda-o-conflito-entre-indigenas-e-produtores-rurais-no-sul-de-ms16-06-16.html
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/06/entenda-o-conflito-entre-indigenas-e-produtores-rurais-no-sul-de-ms16-06-16.html
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36538610
https://g1-globocom.jusbrasil.com.br/noticias/100542615/falta-de-demarcacao-aumenta-riscos-de-conflitos-entre-indios-e-fazendeiros
https://g1-globocom.jusbrasil.com.br/noticias/100542615/falta-de-demarcacao-aumenta-riscos-de-conflitos-entre-indios-e-fazendeiros
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O que se nota é que o processo demarcatório é dema-
siadamente burocrático e moroso, o que prejudica os povos 
indígenas. Além disso, observa-se no Congresso Nacional 
um contingente grande de anti-indígenas que se manifes-
tam por meio de Projetos de Lei contra os povos indíge-
nas. Alguns desses projetos intentam alterar o processo 
demarcatório, tratando tal processo como se por meio dele 
se constituísse o caráter indígena da terra, desrespeitando 
a Constituição Federal de 1988, que garante o direito origi-
nário sobre os territórios tradicionais.

Recentemente o Superior Tribunal Federal levou a 
julgamento três ações, cujas decisões podem gerar efeitos 
para as demarcações em todo o país. O chamado “marco 
temporal”, tese político-jurídica inconstitucional defendi-
da pelos ruralistas, prevê que os povos indígenas só teriam 
direito às terras que estavam sob sua posse a partir de 05 
de outubro de 1988; ou seja, o marco temporal28 legaliza 
e legitima todas as atrocidades cometidas contra os povos 
indígenas até essa data (ISA, 2017).

Nesse contexto ressalta-se o papel da demarcação 
de terras indígenas, não apenas na preservação ambiental, 
mas principalmente na proteção dos povos indígenas. E 
mesmo em áreas demarcadas, que por vezes não se encon-
tram na plena posse dos povos indígenas, a ameaça per-
siste; o que remete a importância da criação de políticas 
públicas que de fato protejam as comunidades, garantindo 
a efetivação dos direitos territoriais indígenas, pois a partir 

28  Aprovar o “marco temporal” significa anistiar os crimes cometidos contra esses po-
vos e dizer que aos que hoje seguem invadindo suas terras, que a grilagem, a expul-
são e o extermínio de indígenas é uma prática vantajosa, pois premiada pelo Estado 
brasileiro. A aprovação do marco temporal alimentará as invasões às terras indígenas 
já demarcadas e fomentará ainda mais os conflitos no campo e a violência, já gritante, 
contra os povos indígenas. Disponível em < https://www.socioambiental.org/pt-br/
noticias-socioambientais/nossa-historia-nao-comeca-em-1988-marco-temporal-nao> 
Acesso em 14/09/2017.

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/nossa-historia-nao-comeca-em-1988-marco-temporal-nao
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/nossa-historia-nao-comeca-em-1988-marco-temporal-nao
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deles se garante a perpetuação da existência e da cultura 
desses povos.

2.1 Demarcação de terras indígenas e preservação 
ambiental: um casamento de interesses

É possível identificar na jurisprudência do Superior 
Tribunal Federal, decisões que reconhecem o papel dos po-
vos indígenas na proteção da natureza, indispensável para 
sua sobrevivência física e cultural, bem como seu direito 
originário sobre suas terras. Nesse sentido,

[...] Argumenta, no mérito, ter a Constituição Federal 
de 1988 reconhecido, de forma peremptória, o direito 
originário dos índios. Direito esse declaratório, e não 
constitutivo sobre as terras tradicionalmente ocupadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas ativida-
des produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as 
necessárias à sua reprodução física e cultural. Assim, 
aduz, o Texto Constitucional assegura às comunidades 
indígenas a posse permanente sobre tais terras. [...] A 
propósito, a demarcação de terras indígenas constitui 
ato meramente declaratório, que apenas reconhece um 
direito preexistente e assegurado constitucionalmente, 
e visa trazer o reconhecimento e a regularização das 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. [...] 
(STF - MC SL: 971 DF - DISTRITO FEDERAL 0011429-
16.2016.1.00.0000, Relator: Min. Presidente, Data de 
Julgamento: 21/02/2016, Data de Publicação: DJe-034 
24/02/2016).

Durante as décadas de 1980 e 1990, o crescente mo-
vimento indígena contou com apoio da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), 
cujo objetivo principal era a regularização fundiária através 
da demarcação; processo que foi intensificado pela Confe-
rência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o De-
senvolvimento (Rio-92). A partir de 1996, o fator ambiental 
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passou a ser considerado no processo de identificação de 
territórios indígenas, reforçando a tendência socioambien-
tal29 que se fortaleceria nos anos seguintes (SMITH, 2010, 
p. 4).

O movimento indígena é muito antigo no Brasil, mas 
foi somente a Constituição de 1988 que reconheceu os di-
reitos indígenas como originários, garantindo sua perpetu-
ação. Outro fator que contribuiu significativamente para o 
reconhecimento desses direitos foi a proteção da natureza. 
O mundo começou a sofrer os efeitos da “revolução ver-
de”, fruto dos massivos ataques ao meio ambiente; o que 
fez com que os povos indígenas e outras populações tra-
dicionais se identificassem com as reivindicações de prote-
ção ambiental, pois quando reivindicavam seus territórios, 
os indígenas precisavam da terra com toda biodiversidade 
nela presente, já que suas vidas dependem do meio am-
biente saudável (MARÉS, 2016, p. 38).

É nesse contexto, da importância de reconhecer o di-
reito dos indígenas aos seus territórios tradicionais30 que se 
passa a tratar da regularização fundiária, com objetivo de 
proteger não apenas a existência física e cultural dos povos 
indígenas, como também a preservação do meio ambiente.

Entende-se que certos direitos possuem caráter am-
biental, mesmo que não envolvam o meio ambiente de 
maneira direta; ou seja, são direitos reflexos, derivados ou 

29  Ao final da década de 1990, com grande parte das terras indígenas da Amazônia 
demarcadas, o foco de preocupação do movimento indígena passou a ser cada vez 
mais com o processo de gestão territorial das áreas delimitadas. Nesse contexto, me-
didas de proteção e conservação ambiental começaram a ser vistas pelos indígenas 
e seus parceiros como oportunidade de conseguir apoio para a realização de ativi-
dades sustentáveis numa perspectiva mais ampla de gestão dos territórios (SMITH, 
2010, p. 5).
30  A luta dos povos tradicionais por território, assim, sempre se complementa com a 
proteção da natureza e a possibilidade de harmonia entre a vida humana e as demais 
vidas sobre o planeta, mas o avanço e a destruição desses territórios continuam, ape-
sar das leis e constituições (MARÉS, 2016, p. 39).
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indiretos. Dentre esses direitos indiretos, encontram-se os 
direitos dos povos indígenas, em virtude do disposto no § 
1º do artigo 231 da Constituição31 (CANOTILHO, 2015, p. 
122). 

Em se tratando do direito sobre a terra, a proteção 
conferida pela Constituição Federal, trata de uma proteção 
que somente pode ser considerada de forma coletiva, de in-
teresse intergeracional; sendo que a falta de acesso aos ter-
ritórios tradicionais expõe os indígenas ao risco da perda 
de sua identidade e cultura (CANOTILHO, 2015, p. 325); 
bem como a consequente exposição da terra à degradação 
ambiental.

Segundo dados da Fundação Nacional do Índio (FU-
NAI), as terras indígenas (TIs) não estão presentes no Sis-
tema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), con-
tudo elas cumprem um papel essencial na conservação e 
preservação da biodiversidade do país, tendo em vista que 
correspondem a 13% do território nacional, enquanto que 
apenas 8,86% do território brasileiro está protegido em Uni-
dades de Conservação (UCs) federais. Nas áreas mais pro-
pensas ao desmatamento, a demarcação e proteção das ter-
ras indígenas conseguiram conte-lo de forma significativa, 
tanto pela ação direta das comunidades indígenas, quanto 
pela proteção advinda da demarcação (FUNAI, 2015, 91). 

Levando em consideração a interdependência dos 
indígenas com seus territórios, esses povos nunca perde-
rão seu direito originário de posse de suas terras e uso dos 
recursos naturais nelas existente; ainda que os indígenas 
não as ocupem por completo. Essa garantia é indisponível, 

31  “São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em cará-
ter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições” (Constituição 
da República, art. 231, § 1º – grifou-se).
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inalienável e imprescritível e se justifica pelo vínculo de in-
dissociabilidade e indivisibilidade que os índios tem com a 
terra; que também é atemporal, ou seja, se prolonga pelas 
gerações (CANOTILHO, 2015, p. 328).

É esse também o entendimento da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos, ao julgar o caso da Comu-
nidade Indígena Sawhoyamaxa versus Paraguai, no qual 
reconheceu o direito aos territórios tradicionais e o direito 
à vida desse povo para além de limites temporais. O povo 
Sawhoyamaxa tinha sua reivindicação territorial negada 
pelo Estado, o que colocou a comunidade em vulnerabili-
dade extrema. Ao analisar o referido julgado, Moreira con-
clui que os entendimentos da Corte foram:

A posse tradicional de povos indígenas sob suas terras 
tem efeitos ao do título de domínio pleno concedido 
pelo Estado; a posse tradicional confere aos indígenas 
os direitos de exigir o reconhecimento oficial de suas 
terras; os membros de povos indígenas que contra a 
sua vontade, por causas alheias, tenha saído ou perdi-
do a posse de suas terras tradicionais mantem o direito 
sobre elas, ainda que não possuam título real, ressal-
vando, todavia, a hipótese de elas terem sido transfe-
ridas a terceiros de boa-fé; e os povos indígenas que, 
involuntariamente, tenham perdido a posse de suas 
terras, e tenham estas sido transferidas de forma legíti-
ma a terceiros inocentes, tem o direito de reavê-las ou 
obter outras de igual extensão ou qualidade (MOREI-
RA, 2017, p. 136).

Nesse contexto, importante ressaltar que os povos in-
dígenas não apenas ocupam, como também transformam 
e dão novo significado à seus espaços, segundo suas tra-
dições e costumes, realizando o uso e manejo dos recursos 
naturais da terra; de maneira que a gestão territorial e am-
biental das terras indígenas é a combinação da dimensão 
política no controle territorial e a dimensão ambiental de 
ações sustentáveis (FUNAI, 2013).
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Como já demonstrado, os povos indígenas depen-
dem do meio ambiente ecologicamente equilibrado para 
perpetuar suas existências física e cultural. A relação de 
interdependência é clara, e a aplicação dos conhecimentos 
tradicionais na terra é fundamental para reconstrução e 
preservação ambiental. Em razão disso, o reconhecimento 
do direito originário indígena precisa ser evidenciado para 
a sociedade não-indígena e um dos caminhos é pela de-
marcação de terras indígenas32. 

3. TEKOHA33 PRESERVADO: TERRITÓRIOS 
INDÍGENAS DEMARCADOS E SUA SITUAÇÃO 
AMBIENTAL

Como já visto, a importância da demarcação de ter-
ras indígenas se dá pela segurança jurídica e física que ela 
proporciona; contudo, continua sendo um ato secundário, 
pois o que define a terra indígena é a ocupação tradicional. 
Segundo Carlos Marés “o que define a terra indígena é a 
ocupação, ou posse, ou o ‘estar’ indígena sobre a terra e não 
a demarcação” (MARÉS, 2006, p. 148).

De acordo com a base de dados sobre Terras Indíge-
nas do Brasil do Instituto Socioambiental (ISA), as terras in-
dígenas ocupam hoje 13% do território nacional. No Brasil, 

32  Por outro lado, Moreira afirma que nem todos os conflitos socioambientais são 
solucionáveis ou passíveis de resolução, pois o Sistema Judicial não será capaz de 
proferir decisões que consigam de fato abarcar toda complexidade que é intrínseca 
nesses conflitos; de maneira que se mostra necessário compreender que o Direito tem 
limitações perante os conflitos socioambientais (MOREIRA, 2017, p. 36). 
33  Em guarani, a palavra Tekoha significa “o lugar onde somos o que somos”. É a ma-
neira como os povos Guarani e Kaiowá referem-se à sua terra tradicional. No Tekoha, 
deve haver matas (ka’aguy), com frutos para coleta, plantas medicinais, águas pisco-
sas, matéria-prima para seus artefatos, áreas para plantio da roça familiar ou coletiva, 
para a construção de suas habitações e lugares para atividades religiosas. O Tekoha 
significa um lugar de pertencimento onde buscam a subsistência, produzem sua cul-
tura e cultivam a solidariedade e a generosidade. O lugar onde realizam o seu “modo 
de ser”. (CNSAN, 2017, p. 4).
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714 territórios se encontram em diferentes fases do proces-
so de demarcação; 113 estão em fase de identificação (terras 
em estudo por grupo de trabalho nomeado pela FUNAI); 
42 territórios já foram identificados; 74 foram declaradas 
pelo Ministro da Justiça e 485 territórios já foram homolo-
gados e reservados (terras homologadas pela Presidência 
da República, adquiridas pela União ou doadas por tercei-
ros)34. 

Os povos indígenas sempre utilizaram dos recursos 
naturais disponíveis sem colocar em risco os ecossistemas 
e desenvolveram formas de manejo eficientes na conser-
vação da biodiversidade. Uma dessas formas de manejo 
transformou o solo pobre da Amazônia em um solo extre-
mamente fértil, conhecido como Terra Preta de Índio35. Em 
outras regiões do país, a importância dos guardiões da na-
tureza também se destaca.

No sul do Brasil, por exemplo, a TI Mangueirinha aju-
da a conservar uma das últimas florestas de araucária 
nativas do mundo, enquanto que no Sul da Bahia, os 
Pataxó da TI Barra Velha, ajudam a proteger uma das 
áreas remanescentes de maior biodiversidade da Mata 
Atlântica. Na Amazônia, maior Bioma brasileiro, en-
quanto 20% da floresta já foi desmatada nos últimos 
40 anos, juntas as Terras Indígenas perderam ape-
nas 1,9% de suas florestas originais36. 

Além da conservação das florestas, os indígenas são 
responsáveis por uma rica agrobiodiversidade. O Alto Rio 
Negro é um exemplo de uma enorme diversidade de plan-
tas cultivadas por meio do sistema agrícola dos índios des-
sa região, que inclusive foi reconhecido pelo Instituto do 

34  Disponível em < https://terrasindigenas.org.br/>. Acesso em 16/03/18.
35  Fonte Instituto Socioambiental. Disponível em < https://terrasindigenas.org.br/pt-
-br/faq/tis-e-meio-ambiente> Acesso em 12/03/18.
36  Idem.

https://terrasindigenas.org/pt-br/terras-indigenas/3754
https://terrasindigenas.org/pt-br/terras-indigenas/3615
https://terrasindigenas.org/pt-br/terras-indigenas/3615
https://terrasindigenas.org.br/
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/faq/tis-e-meio-ambiente
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/faq/tis-e-meio-ambiente
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Pa-
trimônio Cultural do Brasil (RICARDO, 2011, p. 230).

Um estudo37 realizado por um grupo de instituições 
acadêmicas e pelas organizações Rights and Resources Ini-
tiative, Woods Hole Research Centre and World Resources 
Institute afirma que o reconhecimento dos direitos indíge-
nas tem um impacto fundamental na preservação das flo-
restas e no sequestro de carbono. De acordo com o relató-
rio, as comunidades indígenas e locais administram pelo 
menos de 24 por cento do total de carbono armazenado aci-
ma do solo nas florestas tropicais do mundo, ou 54.546 mi-
lhões de toneladas métricas de carbono (MtC), uma soma 
superior a 250 vezes a quantidade de dióxido de carbono 
emitida pelas viagens aéreas globais em 2015. Ainda con-
forme o relatório, os resultados do estudo são uma mera 
fração do carbono florestal geridos por Povos Indígenas e 
comunidades locais. Os Povos Indígenas e as comunidades 
locais costumam reivindicar pelo menos 50% das terras do 
mundo, mas possuem legalmente apenas 10%. A lacuna 
entre áreas reconhecidas e não reconhecidas aponta para 
oportunidades significativas de ampliar a proteção dos di-
reitos originários.

As terras indígenas, além de serem territórios sagra-
dos para esses povos, ainda funcionam como barreira para 
interferência do homem não indígena na natureza. Segun-
do dados levantados pelo ISA, cerca de 20% de florestas da 
Amazônia já foram derrubadas, enquanto que nas terras 
indígenas esse número não chega a 2%. Os números im-
pressionam: dos quase 784 mil quilômetros quadrados de 
áreas devastadas na região amazônica, 98% estão fora de 

37  O relatório está disponível em < https://rightsandresources.org/en/publication/
summary-toward-global-baseline-carbon-storage-collective-lands/#.WrLJoujwbIV> 
Acesso em 18/03/18.
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terras indígenas. Por outro lado, alguns territórios indíge-
nas acabam sendo mais pressionados que outros, pois 75% 
do desmatamento se concentra em 10 das 177 terras indíge-
nas mapeadas38. 

Esse cenário de desmatamento em terras indígenas 
deve-se à falta ou ineficiência de fiscalização39 e proteção 
dos territórios por parte do Estado. Muito embora essas 
áreas continuem bloqueando o avanço do desmatamento, 
medidas governamentais e jurídicas contra os direitos in-
dígenas e contra o meio ambiente tornam a realidade e o 
futuro incertos. 

A gestão das terras indígenas é de responsabilidade 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que deve moni-
torar e acompanhar os processos de invasão e o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) atua na fiscalização 
do desmatamento nas terras indígenas. Um caso preocu-
pante é o da Terra Indígena Cachoeira Seca do Iriri, no esta-
do do Pará, que está sob zona de influencia da hidrelétrica 
de Belo Monte. 

A Terra Indígena Cachoeira Seca do Iriri (PA) enfrenta 
problemas na demarcação desde 1986, e só foi homo-
logada em 2016. Desde 2011, foram abertos 892 km de 
estradas para remoção de madeira ilegal. Operação re-

38  Os dados são referentes ao seguinte período de análise: de agosto de 2016 a julho de 
2017. A análise foi feita pelo Programa Monitoramento de Áreas Protegidas do ISA e 
leva em consideração 177 terras inteiramente mapeadas pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). A estimativa está concentrada no chamado arco do des-
matamento. No ano que vem será divulgado o mapeamento consolidado de toda 
a Amazônia, incluindo o conjunto de 419 TIs. Fonte: Terras Indígenas (ISA, 2017). 
Disponível em https://terrasindigenas.org.br/pt-br/node/49. Acesso em 12/03/18.
39  O ISA entrevistou representantes de organizações da sociedade civil que conhecem 
a situação das TIs mais desmatadas. Em muitos casos, como no centro e sudoeste 
do Pará e em Rondônia, houve uma intensificação de processos crônicos de invasão 
por causa da ausência ou ineficiência da fiscalização. Pelo mesmo motivo, em outros 
casos, como no sul do Amazonas, as frentes de desmatamento no entorno vinham 
se aproximando e adentraram as TIs. Disponível em https://terrasindigenas.org.br/
pt-br/node/49. Acesso em 12/03/18.

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/node/49
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/node/49
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/node/49
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cente da Polícia Federal quantificou R$897 milhões em 
danos ambientais e madeira roubada. Mil famílias não 
indígenas ocupam a área e sua retirada arrasta-se há 
anos. As invasões são incentivadas por grileiros, políti-
cos e falta de fiscalização40. 

Observa-se que a falta de fiscalização efetiva e de pro-
jetos em prol dos direitos indígenas e dos direitos da natu-
reza, faz com que os territórios indígenas sejam devastados 
e ainda, que a cultura e os costumes desses povos sejam 
massacrados. Em virtude dessas ameaças e da visível im-
portância dos povos indígenas na conservação da biodiver-
sidade, foi criada a Política Nacional de Gestão Territorial 
e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). Atualmente, 
uma das lutas dos povos indígenas gira em torno da efe-
tividade e aplicação do conjunto de normas do PNGATI, 
que garantiria a proteção de suas terras contra invasores, e 
consequentemente, o ambiente equilibrado de que necessi-
tam para viver. 

São muitos os avanços, mas como visto, os retroces-
sos impedem que os povos indígenas gozem plenamen-
te de seu direito originário sobre a terra, perpetuem sua 
existência física e cultural de acordo com seus costumes 
e de finalmente, exerçam plenamente o papel que lhes 
cabe: guardiões da natureza. Em vista disso, se revela de 
suma importância o debate dessa temática não apenas no 
meio acadêmico, mas em toda a sociedade. As discussões 
se apresentam como um caminho possível para mudar a 
realidade dos povos indígenas, para que assumam o pro-
tagonismo como protetores ambientais e possam ter seus 
direitos garantidos sem ressalvas. 

40  Fonte: Instituto Socioambiental. Disponível em < https://terrasindigenas.org.br/pt-
-br/node/49>. Acesso em 12/03/18.

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/node/49
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/node/49
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CONCLUSÃO 

O papel dos indígenas na preservação e reconstrução 
ambiental é de suma importância, de maneira que um dos 
caminhos de proteção do meio ambiente se dá através da 
regularização fundiária, mais especificamente da demar-
cação de terras indígenas; da fiscalização desses territórios 
por parte dos órgãos competentes, a fim de evitar invasões. 

Além da demarcação, é necessário investimento em 
políticas públicas que promovam a reconstrução ambien-
tal em áreas degradadas, bem como o estabelecimento e 
aplicação de planos de manejo de manejo e uso sustentá-
vel dos recursos naturais que enalteçam os conhecimentos 
tradicionais e consequentemente, garantam a proteção dos 
povos indígenas e a biodiversidade para a presente e as fu-
turas gerações.

É importante salientar que o dever estatal não termi-
na após a demarcação, a gestão territorial é parte dos pró-
ximos passos no processo pós-demarcação. É fundamen-
tal que os povos indígenas recebam assistência para que 
a biodiversidade possa ser reestabelecida, respeitando os 
processos ecológicos essenciais, a fim de que se mantenha 
o equilíbrio sustentável do bem ambiental. 

A demarcação de terras indígenas precisa ser encara-
da como uma política pública eficaz contra o aquecimento 
global, assumindo que os povos indígenas podem partici-
par da mitigação das mudanças climática apenas aplicando 
seus conhecimentos tradicionais e manejo sustentável da 
natureza. Embora esteja comprovada a importância do pa-
pel dos indígenas na preservação ambiental, quase não há 
planos nacionais que reconheçam tal fato, pelo contrário, 
muitos são as propostas e entraves governamentais e judi-
ciários que vão de encontro aos direitos dos povos indíge-
nas e ao direito ambiental.
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Conclui-se que os povos indígenas prestam um servi-
ço fundamental na preservação ambiental, ao mesmo tem-
po em que protegem e manejam a biodiversidade, sendo 
verdadeiros guardiões da natureza. Reconhecer os direitos 
aos seus territórios tradicionais através da demarcação de 
terras é uma das formas de valorizar e incluir esses povos 
historicamente excluídos da sociedade não-tradicional, ga-
rantindo-lhes a proteção e perpetuação de seus povos, cul-
turas e do meio ambiente em que vivem.
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RESUMO: O ensaio analisa a avultação do direito enquanto 
instrumento de contestação e intervenção nas crises socioam-
bientais, com referencial bibliográfico informado principal-
mente pela sociologia dos campos de Pierre Bourdieu. Emba-
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sa-se em estudo sobre a recente crise hídrica no estado de São 
Paulo, cujos desdobramentos foram enfrentados judicialmen-
te pelo Ministério Público. Os procedimentos metodológicos 
envolveram pesquisa bibliográfica e documental. Na primeira 
parte, fazem-se considerações teóricas sobre as crises socio-
ambientais e o campo jurídico, fundamento da análise empí-
rica. Na segunda, descreve-se o caso da crise hídrica, tomado 
como paradigmático, e analisam-se três ocorrências de judi-
cialização. Conclui-se reconhecendo a maior relevância do 
direito no deslinde de crises e fazem-se considerações sobre a 
judicialização de políticas públicas socioambientais.

PALAVRAS-CHAVE: direito socioambiental; direito das 
águas; crise hídrica; judicialização de políticas públicas; cam-
po jurídico.

ABSTRACT: The essay analyzes the expansion of Law’s 
instruments as means of contestation and intervention in 
socio-environmental crises, with a bibliographical reference 
mainly informed by Pierre Bourdieu’s sociology of fields. It 
is bases on a stude about the recent water crisis in the state 
of São Paulo, whose consequences were judicially faced by 
de Public Prosecution Service. The methodological procedu-
res involved bibliographic and documentary research. In the 
first part, theoretical considerations are made about socio-en-
vironmental crises and the legal field, the basis of empirical 
analysis. In the second, the case of the water crisis, taken as 
paradigmatic, is reported, and it is analyzed three occurren-
ces of judicialization. It concludes by recognizing the greater 
relevance of Law in resolution of crises and it makes notes on 
the judicialization of socio-environmental public policies.

KEYWORDS: socioenvironmental law; water law; water 
crisis; public policies judicialization; legal field. 

SUMÁRIO: Introdução. 1. Crises socioambientais e campo 
jurídico. 2. A crise hídrica no estado de São Paulo. 2.1. O di-
reito e a judicialização da crise hídrica. 3. Avultação do direito 
no deslinde das crises socioambientais: considerações sobre 
a judicialização das políticas públicas socioambientais. Con-
clusão. 
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INTRODUÇÃO

  Este ensaio tem como enfoque a avultação do direi-
to enquanto instrumento de contestação e intervenção na 
questão socioambiental. Pretende-se depreender da análise 
teórica e do caso empírico que o direito e o Judiciário serão 
crescentemente demandados em situações de crises socio-
ambientais, com diretas implicações nas políticas públicas. 
A relevância do tema se impõe, já que as crises tendem a se 
amiudar. O direito, principal forma de resolução de confli-
tos, emerge como ferramenta possível de dissolução e in-
tervenção. A judicialização das políticas públicas, embora 
consista em tema amplamente discutido no Direito, é pou-
co explorado em suas especificidades socioambientais.

 Escolheu-se como caso de estudo a crise hídrica no 
estado de São Paulo, ocorrida entre o fim de 2013 até o iní-
cio de 2016. A análise enfoca as regiões metropolitanas de 
São Paulo e Campinas, abordando as consequências socio-
ambientais da crise sob a ótica da justiça ambiental. O caso 
é tratado como paradigmático uma vez que resultou em 
intensa judicialização (neste ensaio são relatados três casos) 
e em atuação veemente e arrojada do Ministério Público, 
além de simbolizar a complexidade e conflituosidade es-
pecíficas da problemática socioambiental e as dificuldades 
adicionais que isso importa para o direito. Complexidade 
e conflituosidade que se revestem de importância funda-
mental no caso de recursos naturais – como a água, bem 
imprescindível para a vida.

 O método41 é o da Sociologia Ambiental do Direito 
(PONZILACQUA, 2015), que articula o olhar sociológico 

41  Diferencia-se método de procedimentos metodológicos. O primeiro representa o fio 
condutor da investigação enquanto delineia os contornos da pesquisa em relação 
às investigações teóricas e empíricas e na interação entre ambas. Os segundos são 
instrumentais, respeitam à coleta de dados e às formas específicas de investigação 
(PONZILACQUA, 2015). 
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ao olhar ambiental para melhor compreensão do fenômeno 
jurídico, aduzindo a premência de se considerar o horizon-
te das consequências socioambientais em quaisquer cam-
pos do Direito. Tem como objetos principais a efetividade 
das normas ambientais, os efeitos da jurisdição ambiental 
na proteção da natureza e para os grupos socioambiental-
mente vulneráveis, em abordagem interdisciplinar. Neste 
ensaio, o principal referencial bibliográfico é a sociologia 
dos campos de Pierre Bourdieu, com foco nas considera-
ções sobre o campo jurídico. Os procedimentos metodoló-
gicos foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documen-
tal. 

 O ensaio se estrutura em três partes. Na primeira, 
delineia-se o substrato teórico que fundamenta a análise 
do problema sugerido e do caso empírico estudado. Na se-
gunda, considera-se a crise hídrica no contexto dos efeitos 
e consequências socioambientais, em face dos parâmetros 
de justiça ambiental, e analisam-se os três casos destacados 
de judicialização. Por fim, discute-se a maior relevância do 
direito para o deslinde das crises socioambientais e fazem-
-se aportes no incipiente debate sobre a judicialização de 
políticas públicas socioambientais. 

1. CRISES SOCIOAMBIENTAIS E CAMPO JURÍDICO 

 A relação entre natureza e sociedade é comumente 
expressada entre duas visões contrárias: a primeira, de ma-
triz antropocêntrica, enfoca a sociedade e instrumentaliza a 
natureza, reduzida a recursos naturais e expressões quanti-
tativas; a segunda, de inspiração ecocêntrica, dissolve a so-
ciedade na natureza, dessa forma negando a cultura como 
ato qualitativamente humano e restituindo-o, o ser huma-
no, unicamente ao âmbito dos processos ecossistêmicos e 
da linha evolutiva (OST, 1995). Essa contradição pode ser 



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

133

mais bem compreendida na relação dialética que se esta-
belece entre natureza e sociedade, equacionada e superada 
pela noção de meio ambiente. Pela noção, reconhece-se a plu-
rivocidade e a constante disputa pela definição do efetiva-
mente “ambiental”. Perpassam-na representações sociais e 
formas de apropriação materiais e simbólicas dos recursos 
naturais. Nesse contexto, o meio ambiente não é visto como 
único, mas múltiplo, variável conforme o contexto sociocul-
tural (ACSELRAD, 2010). Aliás, a própria relação dialética 
pressupõe uma dinâmica retroativa e complexa (MORIN, 
2008): quanto mais o ser humano subjuga a natureza, mais 
se torna dependente desta, de sua base material e de todos 
os recursos que ela pode prover. Por esse motivo, não se 
enfatiza exclusivamente natureza ou sociedade, antes com-
preende-se o ser humano no protagonismo da defesa do 
meio ambiente (PONZILACQUA, 2015). 

Por “questão ambiental”, no âmbito da qual discu-
tem-se as crises, problemas e conflitos ambientais, entende-
-se uma problemática socialmente construída cuja entrada 
na arena das políticas públicas depende, entre outras coi-
sas, da construção da questão ambiental como problema 
político, para o qual governo precisa dar uma resposta, e 
no qual está implicado o reconhecimento de condições am-
bientais como inaceitavelmente arriscadas (HANNIGAN, 
1995). A identificação do que é efetivamente arriscado é, 
entretanto, contestado. As disputas ambientais, além do as-
pecto material, têm uma dimensão simbólica cujo objetivo 
é legitimar ou deslegitimar práticas sociais de apropriação 
de recursos naturais (ACSELRAD, 2004).  O conjunto de 
atores implicados nessas disputas é muito variado e mes-
mo entre aqueles que compõem um mesmo setor há mati-
zes relevantes. Nesse panorama, reconhece-se a complexi-
dade e conflituosidade do campo ambiental – um desafio 
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de vulto para a compreensão da arena política em que se 
situa e sua relação com o campo jurídico. 

O reconhecimento do vínculo indissociável entre 
as questões ambiental e social introduz a necessidade da 
análise eminentemente socioambiental. Assim, alarga-se 
o campo de reflexão sobre o meio ambiente e se passa a 
equacionar aspectos sociais, econômicos, políticos e ecos-
sistêmicos. Sociedade e meio ambiente se implicam: toda 
atividade humana ocorre sobre um determinado território, 
modificando-o; do mesmo modo, os processos ambientais 
do território também condicionam e modificam as ativi-
dades humanas. Como decorrência, é preciso atinar que a 
pobreza e a miséria, bem como a vulnerabilidade humana 
em sentido amplo, estão também ligadas à problemática 
ambiental (PONZILACQUA, 2007). 

O prisma da justiça ambiental permite uma leitu-
ra privilegiada que discerne riscos ambientais e recursos 
naturais como desigualmente distribuídos. Concebe-se o 
conceito antitético de injustiça ambiental, por meio do qual 
pode-se compreender o seu contrário, como o

[...] mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do 
ponto de vista econômico e social, destinam a maior 
carga dos danos ambientais do desenvolvimento às 
populações de baixa renda, aos grupos sociais discri-
minados, aos povos étnicos e tradicionais, aos bairros 
operários, às populações marginalizadas e vulneráveis 
(ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 41).

Reconhece-se que a vulnerabilidade ambiental é fre-
quentemente acompanhada de vulnerabilidade social. Isso 
ocorre não somente em perspectiva territorial (subúrbios 
e periferias marginalizadas, com infraestrutura precária e 
serviços públicos ausentes ou insuficientes), mas também 
na medida em que populações socialmente mais vulne-
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ráveis são menos preparadas para lidar com problemas e 
crises ambientais e por isso acabam sofrendo os maiores 
impactos. 

Avulta-se a importância das políticas públicas como 
promotoras do desenvolvimento socioambiental, as quais, 
além de sinalizar ações de proteção ambiental, devem aten-
tar para a vulnerabilidade social correlacionada. A arena 
das políticas públicas, com efeito, representa o lócus pri-
vilegiado para o enfrentamento da problemática socioam-
biental, esta que tem por característica distintiva a persis-
tência, ou seja, estendem-se no tempo porque ou não são 
sequer reconhecidas pelas esferas de poder ou as soluções 
arranjadas não contemplam suficientemente a complexida-
de e a conflituosidade inerentes (PONZILACQUA, 2015). 

As políticas públicas surgem como elementos integra-
tivos e executivos que orientam a efetividade dos direitos 
socioambientais (SANTILLI, 2005). As políticas inscritas na 
vasta legislação ambiental – a qual compõe um intrinca-
do cipoal normativo que fatalmente dificulta a efetivação 
– constituem um bom parâmetro para a proteção dos di-
reitos socioambientais. Não obstante, a conflituosidade su-
pramencionada transpõe-se para o âmbito de formulação 
de políticas públicas, na produção legislativa. 

Há importantes correlações entre políticas públicas e 
direito. Uma das vertentes de análise de políticas públicas, 
a tipologia do ciclo de políticas oferece uma compreensão 
cíclica e processual das políticas públicas. A abordagem 
divide o ciclo em momentos sucessivos e interligados: i. 
identificação de problemas; ii. conformação da agenda; iii. 
formulação; iv. implementação; e v. avaliação da política 
(SERAFIM; DIAS, 2012). Do ponto de vista do direito, a po-
lítica pública pode ser vista como um “programa de ação 
governamental” que em cada fase do ciclo é resultante de 
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um conjunto de processos juridicamente regulados – isto 
é, processo eleitoral, processo de planejamento, processo 
de governo, processo orçamentário, processo legislativo, 
processo administrativo e processo judicial (BUCCI, 2006, 
p. 39). 

Subsiste aliás a relevância histórica dos juristas na 
formulação, avaliação e implementação de políticas públi-
cas, na função de legisladores, juízes ou administradores 
públicos. No âmbito das políticas públicas, o arcabouço 
legislativo estabelece o padrão de competências e relações 
institucionais possíveis, bem como define os objetivos ge-
rais e provê os arranjos institucionais e os instrumentos 
necessários para a consecução desses objetivos. O direito, 
ademais, confere a universalidade e a cogência para a polí-
tica, que passa a valer universalmente (COUTINHO, 2013).

Decorre desse “revestimento jurídico” a possibilida-
de de judicialização das políticas públicas – uma temáti-
ca amplamente investigada e controversa no âmbito do 
direito e das políticas públicas, e mais relevante para este 
ensaio, especialmente em relação às políticas públicas am-
bientais. Em situações de crise, das quais despontam diver-
sos conflitos também litigáveis, os limites das políticas são 
forçados e com frequência o direito, no campo judicial, é 
utilizado como instrumento de contestação. O desafio para 
os agentes implicados é compreender as dificuldades e os 
limites da abordagem pelo direito da problemática socio-
ambiental, considerada em sua complexidade. 

Explora-se o problema colocado com base na teoria 
social de Pierre Bourdieu. Para o autor, o macrocosmo so-
cial é visto como uma contínua construção individual e 
coletiva exercida por agentes, na cooperação e no confli-
to, que não se dá num vácuo social com potencialidades 
igualmente distribuídas, mas dá-se sim num espaço so-
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cial em que as posições relativas ocupadas pelos agentes 
interferem na distribuição dos diferentes tipos de capital42 
(BOURDIEU, 1996). 

Nesse espaço, ocorrem microcosmos com autono-
mia relativa e regras de jogo específicas: são os denomi-
nados campos sociais. Campos são espaços de concorrência 
e competição em que os agentes internamente implicados 
disputam a apropriação de capitais, incluindo o capital es-
pecífico de cada campo. É estruturado de acordo com as 
posições ocupadas pelos agentes – a ação social estratégi-
ca dos agentes só é compreendida mediante a posição re-
lacional ocupada. O capital, por sua vez, é desigualmente 
distribuído no interior do campo, motivo que justifica as 
relações de poder interiores e as lutas pelo monopólio ou 
readequação do capital. 

Outro elemento fundamental para a compreensão 
dos campos reside na noção de habitus: um “sistema de dis-
posições incorporadas” (LAHIRE, 2017, p. 65). Cada campo 
tem um habitus específico, cuja assimilação é indispensável 
para que o agente participe do campo e de suas disputas; 
desse modo, expressa uma espécie de “regras compartilha-
das do jogo”. Em relação aos agentes e a ação social, situ-
a-se no meio termo entre o objetivismo e o subjetivismo. 
Nas palavras do autor, trata-se de “estruturas estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes” 
(BOURDIEU, 1983, p. 60). Nesse sentido, ação social é me-
diada por essas disposições incorporadas de tal forma que 
o agente atua como membro de um grupo social ainda que 
inconscientemente. 

42  Para além da tradição marxista, vê-se na concepção bourdieuniana de capital não 
só os bens e os recursos econômicos (em si um tipo de capital), mas outros tipos 
de recursos canalizados para a ação social. Ponzilacqua (2015, p. 77) define-o como 
“energia social, congelada e conversível, que pode ser econômica, social, cultural e 
simbólica”. A importância relativa de um tipo de capital depende do campo onde é 
disputado, segundo as regras do habitus. 
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As noções de campo e habitus constituem categorias 
proveitosas para investigar não só a ação social estratégi-
ca de agentes envolvidos na problemática ambiental, mas 
também o ingresso da problemática no âmbito do campo 
jurídico que, com a tradução e formalização operadas pela 
linguagem jurídica, passa a ser disputada estrategicamente 
segundo outros atributos. 

O campo jurídico é compreendido por meio das re-
lações de concorrências e complementaridade internas, 
bem como a relação entre ele e outros campos. Essa visão 
é especialmente rica para a tradição jurídica que costuma 
definir o direito de acordo com a sua ordem interna: fecha-
do, autônomo e autossuficiente. Bourdieu, ao negar essa 
perspectiva, tampouco leva sua análise ao outro extremo, 
concebendo o direito como superestrutura e mero refle-
xo das relações de poder. Antes, a dicotomia é superada e 
compreende-se o fenômeno jurídico em relação dialética: o 
campo jurídico, caracterizado pelas disputas entre agentes 
pelo capital jurídico, possui autonomia relativa garantida 
por sua ordem interna, mas apresenta também certa per-
meabilidade: “Não é demais dizer que ele [o direito] faz o 
mundo social, mas com a condição de se não esquecer que 
é feito por este” (BOURDIEU, 1989, p. 142, itálico do autor).

A ordem interna do campo se preserva mediante as 
disputas entre agentes jurídicos que concorrem pela prima-
zia de “dizer o direito”, ou seja, agentes com competência 
social e técnica cuja principal capacidade é interpretar, de 
modo mais ou menos livre e autorizado, um conjunto de 
textos que regem e consagram a visão legítima e justa do 
mundo social (BOURDIEU, 1989). Simultaneamente, esses 
agentes confrontam-se pela apropriação do capital jurídico 
– de natureza eminentemente simbólico-cultural, mas que 
guarda relação com outros capitais, como o econômico e o 
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social (PONZILACQUA, 2015). Além das relações de força 
específicas, a doutrina também tem um papel na estrutura-
ção do campo: a determinação do horizonte das possíveis 
soluções jurídicas de acordo com o ordenamento. 

Ademais, a ordem interna fundamenta a autonomia 
relativa do campo e o habitus dos agentes jurídicos partici-
pa para que essa própria autonomia se conserve: é do pró-
prio interesse dos agentes que se mantenha. O rigor das 
formas jurídicas opera em favor da neutralização simbó-
lica do conflito em jogo – tornado jurídico e traduzido na 
linguagem adequada, o conflito torna-se menor do que a 
situação de fato ocorrente no macrocosmo social. As ex-
pectativas leigas de justiça, por sua vez, são mediadas pelo 
trabalho simbólico dos profissionais do direito. Tal como a 
apropriação da linguagem jurídica, o trabalho dos profis-
sionais aprofunda o desvio entre eles e agentes exteriores 
ao campo, bem como “institui um monopólio”:

A competência jurídica é um poder específico que per-
mite que se controle o acesso ao campo jurídico, deter-
minando os conflitos que merecem entrar nele e a forma 
específica de que se devem revestir para se constitu-
írem em debates propriamente jurídicos: só ela pode 
fornecer os recursos necessários para fazer o trabalho 
de construção que, mediante uma selecção das pro-
priedades pertinentes, permite reduzir a realidade à 
sua definição jurídica, essa ficção eficaz. (BOURDIEU, 
1989, p. 233, itálico do autor)

O reconhecimento de um problema e a tradução deste 
em linguagem jurídica age de forma a reforçar a relevância, 
e quiçá a inevitabilidade, do direito para o deslinde do pro-
blema, bem como a imprescindibilidade do trabalho dos 
profissionais do direito. Cada nova juridicização cria neces-
sidades jurídicas que são supridas pelo trabalho profissio-
nal: dessa maneira, ocorre uma espécie de feedback positivo 
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que alimenta a expressão do campo jurídico enquanto o 
campo responde com maior formalização e especialização. 

O argumento é relevante para pensar o futuro das cri-
ses ambientais. À medida em que os problemas ambientais 
se agudizam (e o turvo horizonte das mudanças climáticas 
imprime à questão uma sensação de urgência e coloca um 
acentuado grau de incerteza sobre o futuro), o direito e, em 
especial, a esfera judicial, serão cada vez mais invocados 
para a busca de soluções: a crise hídrica, objeto empírico 
deste ensaio, é um exemplo da expansão da relevância do 
direito.

2. A CRISE HÍDRICA NO ESTADO DE SÃO PAULO

Conceitualmente, as crises hídricas respeitam a quais-
quer eventos hidrológicos extremos, sejam secas prolonga-
das, sejam intensas precipitações, que afetam a qualidade 
da vida humana e os ecossistemas. São fenômenos comple-
xos com múltiplas causas, destacando-se as mudanças cli-
máticas e ações humanas intensivas, como o desmatamento 
e a urbanização, e que impactam nas sociedades humanas 
a vulnerabilidade aos desastres, a acessibilidade à água e a 
segurança hídrica – esta que, por sua vez, também concer-
ne à segurança dos ecossistemas e não apenas o binômio 
qualidade e quantidade de água para o consumo humano 
(TUNDISI; TUNDISI, 2015).

Em específico, a crise hídrica no Estado de São Paulo 
refere-se ao período atípico e prolongado de estiagem, com 
início no final de 2013 e que se estendeu pelo menos até 
o início de 2016. Caracterizou-se pelos conflitos políticos, 
pela controvérsia atinente às medidas mitigatórias e pelos 
severos impactos no abastecimento de água para a popu-
lação. 

Busca-se explicar a ocorrência da crise por uma sé-
rie de fatores. Um evento climático anômalo e excepcio-
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nalmente duradouro no período teve papel importante 
(MARENGO et al, 2015). Entretanto, as condições climáti-
cas anormais não eximem de responsabilidade os agentes 
políticos: se contribuem para explicar as origens da crise, 
não são suficientes para explicar a magnitude das conse-
quências. Aponta-se que a crise hídrica em São Paulo foi 
essencialmente uma crise de gestão cujas decorrências socio-
ambientais apresentaram caráter ambientalmente injusto. 
Antes de sua efetiva ocorrência, pouco foi feito para evitá-
-la – tanto é que a crise disparou uma série de iniciativas 
de infraestrutura para aumento da segurança hídrica, com 
enfoque na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 
para a diminuição da dependência ao Sistema Cantareira. 
Ademais, a crise teve seu reconhecimento atrasado pelo 
governo e foi gerida de forma pouco transparente.  

Aborda-se a crise pelo ângulo dos dois maiores 
aglomerados urbanos do estado de São Paulo: a RMSP e 
a Região Metropolitana de Campinas (RMC) – embora se 
identifiquem efeitos da crise em outras importantes regiões 
paulistas. Une ambas as regiões citadas o Sistema Canta-
reira43, que ficou marcado como símbolo da crise em São 
Paulo. 

A obra de engenharia, apesar de por muitos anos 
ter garantido a segurança hídrica da RMSP, impactou a 
quantidade e qualidade de água a jusante, com efeitos sig-
nificativos sobre a RMC. A transposição constituiu desde 
o início razão de embates e descontentamento nas bacias 
hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ba-
cias PCJ), onde se situa a RMC. Durante a crise, instalou-se 

43  O Sistema Cantareira é um conjunto de reservatórios, túneis e canais que desviam 
águas dos rios Jaguari e Atibaia (formadores do rio Piracicaba que, por sua vez, faz 
parte da bacia hidrográfica à qual pertence a RMC) para a bacia hidrográfica do Alto 
Tietê, com a finalidade de abastecer a RMSP. Até a crise, era a maior fonte produtora 
de água para a Grande São Paulo.
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um conflito regional entre atores das bacias e entre os ór-
gãos gestores44, cujo principal elemento em disputa eram 
as águas do Cantareira. O conflito foi qualificado por uma 
centralização das decisões a respeito das águas do Sistema 
por parte do governo estadual, o que interrompeu um ar-
ranjo de gestão até então compartilhado e participativo do 
Sistema Cantareira (SACILOTTO, 2017).

Salienta-se os aspectos sociais e ambientais da crise 
que, imbricados, tornam mais complexa a aproximação 
pelo direito. Houve uma severa crise de abastecimento de 
água que atingiu a população de ambas as regiões metro-
politanas. Muitos municípios adotaram medidas de racio-
namento ou alguma medida de restrição, além de multas 
para alguns usos específicos de água. 

Mas o caso mais significativo foi do município de São 
Paulo. Enquanto possível, a existência de um racionamen-
to foi negada pelo governo estadual e pela Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) – so-
ciedade de economia mista e capital aberto, cujo controle é 
do governo do estado de São Paulo, o principal acionista, e 
que é responsável pelo abastecimento de água na capital do 
estado –, embora já se reportasse falta de água em muitas 
áreas da cidade45. O que efetivamente ocorria, e só foi reco-
nhecido mais tarde, era a redução da pressão da água nos 
encanamentos das redes abastecimento. Os impactos des-
sa redução foram desiguais: sofreram mais os moradores 
de áreas altas ou em locais mais distantes das estações de 
distribuição, além daqueles em cujas casas não havia caixa 
d’água. Com efeito, a intermitência no abastecimento afe-

44  A Agência Nacional de Águas (ANA), autarquia federal, e o Departamento de 
Águas e Energia Elétrica (DAEE), autarquia estadual paulista. 
45  Em maio de 2014, 35% dos paulistanos afirmaram terem sofrido com falta de água; 
em fevereiro de 2015, a porcentagem subiu para 71% (LOBEL; SOUZA; IORY, 2015). 
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tou mais as regiões periféricas e, por consequência, a popu-
lação mais pobre, mais vulnerável, com menor capacidade 
de reservar água ou comprar água engarrafada – cujo preço 
aliás aumentou de forma relevante durante a crise, confor-
me também aumentou a demanda. As consequências da 
crise demonstram bem como as vulnerabilidades social e 
ambiental implicam-se mutuamente. 

Outro aspecto relevante respeita à falta de transpa-
rência na disponibilização de informações, por parte da Sa-
besp e do governo do estado de São Paulo, que ademais se 
relaciona à centralização política supracitada da gestão da 
crise e do Sistema Cantareira. Ambos concernem aos pro-
cedimentos decisórios no âmbito da crise e, conjugados, re-
presentam fator de enfraquecimento da participação social. 

Na gestão das águas, entende-se transparência como 
o “acesso à informação a ser provida pelo Estado e qual-
quer outro ator envolvido nos processos de tomada de de-
cisão que orientam o manejo dos recursos hídricos” (EMPI-
NOTTI; JACOBI; FRACALANZA, 2016, p. 63). No âmbito 
da crise do Sistema Cantareira, foram identificados como 
problemas relacionados à transparência: dificuldade no 
acesso e na compreensão das informações, indisponibili-
dade de declarações e notas oficiais por parte dos órgãos 
gestores e informações controversas entre os diferentes ór-
gãos (ARTIGO 19, 2015; 2016). Além do acesso às instâncias 
de formulação de políticas ambientais, a informação tam-
bém é pré-requisito para efetivar a justiça ambiental: só há 
participação relevante se bem informada. A centralização 
das decisões é fortalecida pela falta de transparência, pois 
concentra nas mãos de poucos os dados e informações per-
tinentes, inibindo a atuação da sociedade civil e privando 
dela a possibilidade de envolver-se na discussão da crise e 
de promover ações significativas. 
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A conjuntura da crise acima delineada e a gravidade 
das consequências socioambientais experimentadas ense-
jou, por parte do Ministério Público, uma intensa atuação 
sobre as políticas públicas de águas e sobre os conflitos de-
correntes da crise, a qual discute-se em seguida.

2.1. O direito e a judicialização da crise hídrica 

Na perspectiva dos conflitos hídricos, o caso do rio 
Paraíba do Sul é significativo. No decorrer da crise hídri-
ca, foi proposta uma nova transposição entre bacias para 
diminuir a vulnerabilidade hídrica da Grande São Paulo 
e sua dependência do Sistema Cantareira, o que disparou 
um conflito federativo entre os estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro.  

No início de 2014, o governo do estado de São Paulo 
mobilizou-se para articular junto a órgãos federais a trans-
posição do rio Paraíba do Sul, na região do Vale do Paraí-
ba, para a bacia do Alto Tietê. Aventava-se a possibilidade 
no Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos 
para a Macrometrópole Paulista, anterior à crise, mas o 
projeto tinha resistência entre setores técnicos gestores da 
água no Rio de Janeiro para quem a transposição poderia 
colocar em risco a segurança hídrica do estado.

O rio Paraíba do Sul nasce em São Paulo e tem sua 
foz no oceano Atlântico, já no estado do Rio de Janeiro. 
Em parte do seu percurso no interior fluminense, também 
constitui divisa com o estado de Minas Gerais. O domínio, 
portanto, é federal, mas sua administração abrange quatro 
entes federativos (os três estados-membros mais a União). 
Antes das obras de transposição, as suas águas já abaste-
ciam cerca de 15 milhões de pessoas; só no Rio de Janei-
ro eram cerca de 10 milhões (LIMA; GERAQUE, 2014).  A 
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transposição planejada envolveu transferir água da represa 
Jaguari, situada no município paulista de Igaratá, que re-
serva as águas do rio Jaguari (afluente do rio Paraíba do 
Sul), para a represa de Atibainha, no Sistema Cantareira. 

O conflito entre os estados tornou-se público e houve 
ameaças de judicializar a questão. O momento de maior 
tensão deu-se em agosto de 2014 e envolveu uma decisão 
unilateral do governo estadual paulista de diminuir a va-
zão do rio Jaguari por meio da represa homônima, colocan-
do em risco o abastecimento fluminense e prejudicando as 
hidrelétricas do estado. Na ocasião, São Paulo defendia-se 
com base na Lei Federal n. 9.433/1997 e a regra de prioriza-
ção do consumo humano em casos de escassez.

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janei-
ro ajuizou uma ação civil pública (ACP) contra a União, a 
ANA, o estado de São Paulo e o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
visando impedir a transposição do rio Paraíba do Sul. A 
Justiça Federal de Campos dos Goytacazes (RJ) declinou 
competência para o Supremo Tribunal Federal (STF), dada 
a existência de conflito federativo. Em dezembro de 2015, 
com intermediação do ministro Luiz Fux, costurou-se acor-
do entre os três estados envolvidos. Na reunião, definiu-se 
a gestão compartilhada entre os estados e a transposição do 
rio Paraíba do Sul para o Sistema Cantareira, com a priori-
dade do uso da água para o abastecimento da população. 
A obra que concluiu a transposição foi entregue em março 
de 2018 (LOBEL, 2018).  

O caso ilustra como a divisão de competências relati-
vas à dominialidade e administração das águas pode gerar 
conflitos entre diferentes entes federativos e seus respec-
tivos órgãos – além, é claro, dos desafios concernentes a 
articulação e implementação da gestão compartilhada. Não 
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é exagerado antever cenários em que os tribunais serão ins-
tados a decidir sobre as águas do país.

Como ocorreu, ademais, no transcorrer da crise hídri-
ca em São Paulo. No campo jurídico, tanto o MPF quanto o 
Ministério Público Estadual (MPE) protagonizaram a atu-
ação sobre diferentes aspectos da crise hídrica. Essa atua-
ção não se restringiu à propositura de ações civis públicas, 
judicializando efetivamente a questão, mas abrangeu tam-
bém a investigação por meio de inquéritos civis, a expe-
dição de recomendações para agentes e órgãos públicos, 
a participação em grupos de trabalho e junto aos comitês 
de bacia hidrográfica. Nesse âmbito, ressalta-se o Grupo de 
Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), 
do MPE, organizado de acordo com as bacias hidrográficas 
do estado de São Paulo, autores de duas ações civis públi-
cas que serão destacadas a seguir. A primeira, cujo objeti-
vo era obrigar a Sabesp a divulgar os volumes negativos 
do Cantareira; a segunda, cujos objetivos principais eram 
a proibição da captação da segunda cota do volume morto 
do Sistema Cantareira e a revisão dos critérios de retirada 
de água.

Destaca-se a primeira ACP pelos efeitos positivos na 
transparência do gerenciamento do Sistema Cantareira. 
Foi ajuizada pelo GAEMA-Cabeceiras, núcleo competente 
para alguns municípios situados à bacia do Alto Tietê, e 
pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do municí-
pio de São Paulo, em face da Sabesp. 

Após a autorização dos órgãos gestores para o bom-
beamento e distribuição do volume morto, a Sabesp passou 
a contabilizar essas cotas juntamente ao volume útil rema-
nescente, ou seja, o volume operacional do reservatório. A 
informação de que se utilizavam “volumes negativos” era 
mascarada, portanto. Em abril de 2015, quando ajuizada a 
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ação, a Sabesp já utilizava a segunda cota do volume mor-
to. A ACP objetivava obrigar a Sabesp a passar a divulgar 
os níveis de armazenamento do Sistema Cantareira com a 
indicação de que ele era operado com índices negativos de 
armazenamento, abaixo do zero por cento operacional. O 
pedido foi liminarmente provido, fundamentado no direi-
to do consumidor. A Sabesp passou então a informar em 
seu website o índice que indicava um volume negativo, se-
gundo metodologia determinada pelo MPE, junto aos índi-
ces de sua metodologia primeira. 

A ação promoveu um ganho substantivo de trans-
parência, ainda que episódico, na medida em que o mero 
acesso à informação não basta para que haja transparência: 
a acessibilidade pressupõe a publicidade e a compreensibi-
lidade das informações disponibilizadas (EMPINOTTI; JA-
COBI; FRACALANZA, 2016). Havia com efeito uma ma-
nipulação dos dados apresentados; a alteração propiciou 
que a informação se tornasse não só mais inteligível como 
também mais relevante.  

A segunda ACP em destaque foi proposta pelo GA-
EMA das bacias PCJ (GAEMA-PCJ), núcleos de Campinas 
e Piracicaba, em conjunto com o MPF, em face da ANA, do 
DAEE e da Sabesp, em setembro de 2014. Além dos objeti-
vos principais supracitados, buscava reverter a centraliza-
ção do gerenciamento do Sistema Cantareira, restituindo a 
prerrogativa de participação de que dispunha os Comitês 
PCJ no arranjo anterior à crise e que foi desfeito por resolu-
ção dos órgãos gestores. 

A referida ACP representou a dimensão jurídica do 
conflito inter-regional instalado. É interessante notar que 
a ação do GAEMA-PCJ pretendia melhorar a situação das 
bacias PCJ, impedindo a captação da segunda cota do vo-
lume morto do Cantareira, evitando por conseguinte um 
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potencial colapso, e revendo os critérios de retirada de 
água com garantia de vazão mínima suficiente para as ba-
cias PCJ. Aduziu-se, por exemplo, que o gerenciamento do 
Sistema Cantareira houvera historicamente privilegiado 
a RMSP em detrimento das bacias PCJ. O argumento foi 
obviamente rechaçado pelas partes contrárias; inclusive, 
objetou-se em sentido inverso que privilegiar a população 
bacias PCJ implicava em lesar direitos fundamentais da po-
pulação da RMSP, esta com direitos iguais àquela.  

As disputas políticas pela gestão e apropriação das 
águas do Cantareira internavam-se no campo jurídico e 
eram protagonizados por novos agentes, com outras ca-
racterísticas, segundo a tradução linguística do campo. É 
significativo que o primeiro ponto controverso do curso da 
ação tenha sido a competência de foro, em razão das to-
madas de decisões dos agentes envolvidos. Os promotores 
de justiça ajuizaram a ACP na subseção de Piracicaba da 
Justiça Federal, com pedido de antecipação de tutela. O juiz 
federal piracicabano concedeu liminar, deferindo quase to-
dos os pedidos formulados: ou seja, proibia-se a captação 
do volume morto e estabelecia-se novas diretrizes para o 
gerenciamento do Sistema Cantareira. Uma semana depois 
a liminar foi suspensa por decisão monocrática de desem-
bargador do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª região, 
após pedido de suspensão de segurança. Em seguida, agra-
vo do DAEE logrou o reconhecimento da incompetência de 
foro e a redistribuição da ação para uma das varas federais 
da capital do estado de São Paulo, consoante entendimento 
jurisprudencial que nas ações coletivas envolvendo ques-
tões regionalizadas os foros competentes são os da capital 
do estado ou do Distrito Federal. 

Além da disputa pelo capital jurídico, subjazem à 
questão dogmática controvertida disputas que extrapola-
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ram a esfera jurídica. O Tribunal foi categórico na suspen-
são de segurança aduzindo o localismo da ação dos promo-
tores e da decisão do juízo piracicabano, que teriam levado 
em consideração apenas os prejuízos às bacias PCJ e teriam 
ignorado os efeitos sobre milhões de pessoas na RMSP. O 
conflito socioambiental regionalizado, nesse contexto, con-
fronta a dogmática e a estrutura judicial além de contrapor 
direitos fundamentais de duas populações diferentes, cujo 
liame interativo dá-se pelas águas do Cantareira. 

Enfatiza-se também o destaque reservado ao elemen-
to técnico-científico na arena ambiental quando estamos 
diante de um objeto controvertido. Hannigan (1995) iden-
tificou a preponderância das descobertas científicas para a 
formação social do problema ambiental: é ela que estabele-
ce os contornos do arriscado e contestável. No caso da ACP 
em comento, o contraditório foi também marcado pelo de-
bate acerca da tecnicidade ou atecnicidade das postulações 
requeridas. O elemento técnico-científico aparecia como 
argumento para legitimar uma ou outra posição; surgia, 
portanto, dotado de conotações simbólicas e discursivas. 

No debate sobre os limites de judicialização das polí-
ticas públicas, críticos ao ativismo judicial geralmente aler-
tam para o desconhecimento do Judiciário dos aspectos 
técnicos necessários e do contexto mais amplo que funda-
menta a implementação de uma política pública. O que se 
procura argumentar aqui é que no campo socioambiental, 
notadamente transdisciplinar, o elemento técnico-científico 
comparece dotado de ainda maior autoridade, a despeito 
das incertezas científicas sobre as inter-relações dos pro-
cessos ecossistêmicos. Aliás, é exatamente essa incerteza, 
traduzida por complexidade e transdisciplinaridade, que 
confere ao argumento técnico, amparado pela ciência, o 
peso discursivo que dispõe. Transparecem no contraditó-
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rio judicial também as disputas simbólicas para legitimar 
ou deslegitimar posições – como as que descreve Acselrad 
(2004) –, na discussão sobre o que é socioambientalmente 
benigno ou possível.  

3. AVULTAÇÃO DO DIREITO NO DESLINDE DAS 
CRISES SOCIOAMBIENTAIS: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOCIOAMBIENTAIS

Uma crise socioambiental é sempre multifacetada 
em suas consequências e nos conflitos que dela decorrem. 
As políticas públicas confrontadas numa situação de crise 
podem ter seus limites questionados judicialmente, o que 
leva ao enfoque a judicialização das políticas públicas am-
bientais e as dificuldades associadas. Delineia-se aqui al-
gumas considerações a fim de contribuir ao debate, ainda 
que de forma incipiente. Muitas dessas dificuldades já são 
reconhecidas na discussão sobre judicialização de políticas 
públicas sociais, mas há peculiaridades na questão socio-
ambiental que merecem ser realçadas. 

Em momentos de escassez e conflito por apropriação 
de recursos naturais, como evidenciou o caso da crise hí-
drica no estado de São Paulo, as instâncias jurisdicionais 
serão crescentemente instadas a intervir nas políticas pú-
blicas. Porém, são muitos os desafios associados, tracejados 
durante o ensaio: problemas regionalizados que desafiam 
as regras de competência e a própria estrutura judiciária; 
diferentes temporalidades entre a ação de uma política pú-
blica e a decisão judicial numa situação de crise; a acen-
tuada relevância do elemento técnico-científico; inépcia do 
Judiciário para lidar com esse elemento e menor capacida-
de de visualizar a integração entre políticas públicas; ins-
tâncias judiciais pouco habituadas a lidar com problemas 
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e conflitos coletivos; a própria natureza dos conflitos que 
contrapõem direitos fundamentais de diferentes popula-
ções; e a própria natureza dos riscos socioambientais, mar-
cados pela imprevisibilidade científica. 

Outro ponto comumente levantado no debate sobre 
judicialização de políticas públicas respeita à legitimidade 
democrática que o Judiciário não teria para algumas inter-
venções. A decisão judicial, afinal, não incorpora a parti-
cipação social em suas dicções. No âmbito do direito das 
águas, especificamente, a participação concerne à gestão 
sociotécnica (GUIVANT; JACOBI, 2003) que alia no sistema 
de gerenciamento das águas os setores técnicos, os órgãos 
públicos, os usuários de água e a sociedade civil organiza-
da. 

A despeito das dificuldades apontadas, não se postu-
la a total impossibilidade da avaliação (correção de rumo) 
ou, de maneira mais ampla, de intervenções judiciais nas 
políticas públicas socioambientais. Até porque nossa or-
dem jurídica o permite: não só a inafastabilidade da juris-
dição é consagrada no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição 
Federal, mas o Judiciário é também destinatário do dever 
de proteção ao meio ambiente (art. 225, caput) e tem a fun-
ção de resguardar os direitos fundamentais. 

Com efeito, o Poder Judiciário pode também ser con-
siderado instrumento e ator de políticas públicas, precipu-
amente em sua atividade de interpretação da legislação so-
cioambiental (PONZILACQUA, 2015). Isso é especialmente 
relevante em razão da conflituosidade da problemática 
socioambiental, cuja dimensão simbólica está em constan-
te disputa – disputas essas transferidas para o campo ju-
rídico, considerado estratégico. Na perspectiva dos juízes, 
releva-se a “força do direito”: a capacidade de fazer com 
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que decisões sejam reconhecidas universalmente46 (BOUR-
DIEU, 1989). Em contexto de intensas disputas simbólicas, 
essa força é capaz de fazer reconhecer e legitimar posições 
e práticas de apropriação material do meio ambiente.  

Desse modo, os desafios e dificuldades apontados 
servem antes como contribuição ao debate. Nos casos de 
ameaça ou lesão aos direitos socioambientais, subsiste a 
legitimidade da judicialização. Consideradas a conflituosi-
dade e a complexidade intrínsecas, não se pode escapar à 
particularização: a análise há de ser feita caso a caso, com 
vistas na Constituição Federal e na legislação infraconstitu-
cional que formam uma base sólida para a defesa dos direi-
tos socioambientais. 

De outro lado, é preciso reconhecer e sobrelevar o 
elemento político infundido na relação entre sociedade e 
meio ambiente e reconhecer que o acesso às instâncias de 
formulação de políticas públicas socioambientais é requisi-
to de justiça ambiental: a participação social, nesse sentido, 
tem valor fundamental. Os espaços participativos devem 
ser fortalecidos bem como fomentada a articulação entre 
os diversos atores implicados e entre as diferentes políticas 
públicas socioambientais: a conservação dos nexos ecossis-
têmicos não será garantida por meio de ações estanques, a 
atuação há de ser igualmente integrada e sistêmica. 

46  Expressa-se Bourdieu (1989, p. 236-237, itálicos do autor): “O veredicto do juiz, que 
resolve os conflitos ou as negociações a respeito de coisas ou de pessoas a proclamar 
publicamente o que elas são na verdade, em última instância, pertence à classe dos 
actos de nomeação ou de instituição, diferindo assim do insulto lançado por um simples 
particular que, enquanto discurso privado – idios logos –, que só compromete o seu 
autor, não tem qualquer eficácia simbólica; ele representa a forma por excelência da 
palavra autorizada, palavra pública, oficial, enunciada em nome de todos e perante 
todos […] são actos mágicos que são bem sucedidos porque estão à altura de se faze-
rem reconhecer universalmente, portanto, de conseguir que ninguém possa recusar 
ou ignorar o ponto de vista, a visão, que eles impõem.”
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Na conjuntura da crise hídrica, o Ministério Público 
destacou-se pelo direcionamento às políticas públicas de 
águas e aos conflitos decorrentes da crise. A instituição his-
toricamente tem se sobressaído no âmbito da proteção dos 
direitos transindividuais. O GAEMA, em especial, é visto 
como uma inovação institucional no âmbito do Ministério 
Público, que enfrenta a questão socioambiental de forma 
regionalizada e por meio de ação inovadoras que não se 
restringem à esfera judicial, mas cujo enfoque se dá sobre 
as políticas públicas e através da articulação multidiscipli-
nar entre atores interessados (SACILOTTO, 2017).  

O papel do direito durante a crise hídrica e o próprio 
protagonismo do Ministério Público pode configurar um 
indício da crescente importância do campo jurídico no des-
linde das crises socioambientais. Em outras palavras, reco-
nhece-se a avultação do sub-campo do direito ambiental e 
do ferramental jurídico como meio para intervir nas polí-
ticas públicas ambientais. A problemática socioambiental 
tende a se tornar uma problemática jurídica, a se conside-
rar ainda o aprofundamento das crises relacionadas às mu-
danças climáticas.  

A inserção da problemática socioambiental no cam-
po jurídico suscita mecanismos internos que geram maior 
formalização sobre a problemática e maior diferenciação 
interna. Dá-se assim um feedback positivo, acentuando a 
expressão da abordagem jurídica na busca por soluções e 
da imprescindibilidade dos agentes que as oferecem. A di-
nâmica de disputa por “dizer o direito ambiental”, enfim, 
deve se tornar mais renhida, remetendo desde as forças 
intervenientes no processo legislativo até à aplicação do 
direito, as quais se referem, por sua vez, às tensões prove-
nientes do mundo social (PONZILACQUA, 2015).  
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CONCLUSÃO

A análise teórica e empírica proposta neste trabalho 
manifesta evidência de que o direito é e tende a se tornar 
ainda mais relevante no deslinde dos conflitos oriundos 
das crises socioambientais. Essa maior relevância, contudo, 
não importa em predominância ou, ainda, exclusividade – 
ou seja, o direito não deve ser considerado a principal ou 
a única forma de lidar com a problemática socioambiental, 
mas deve ter função relevante, sobretudo nos casos de le-
são a direitos socioambientais. 

A arena das políticas públicas é o lócus privilegiado 
para a promoção e a efetivação dos direitos socioambien-
tais, uma vez que as políticas públicas constituem a própria 
ação do Estado para a garantia desses direitos. A partici-
pação social nas instâncias de formulação das políticas pú-
blicas é essencial – sem sua garantia, não há efetiva justiça 
socioambiental. 

A problemática socioambiental está em disputa no 
campo jurídico, onde os agentes concorrem pela definição 
do horizonte de possibilidades jurídicas de enfrentamento. 
O campo jurídico, conforme salienta Bourdieu (1989), age 
com uma função simbólica homogeneizadora: controla o 
acesso e indica quais conflitos são relevantes para torna-
rem-se efetivamente jurídicos, além de definir o âmbito de 
discussão e das possíveis soluções. Em outras palavras, 
além de determinar o ingresso no campo, o direito promo-
ve uma simplificação do conflito, que passa a ser discutido 
de acordo com novos atributos estabelecidos. 

As disputas concernentes à legislação socioambien-
tal no campo político têm sido mais frequentes e renhidas 
nos últimos anos, a começar com os retrocessos consoli-
dados no Código Florestal de 2012. Inobstante, o sistema 
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normativo ambiental ainda constitui uma sólida base para 
a proteção dos direitos socioambientais. Solidez essa que 
advém das potencialidades inscritas na abundante e intrin-
cada legislação – o que, é bom ressaltar, não implica na efe-
tividade dos direitos garantidos. Em um dos seus contos, 
Borges (1988) escreve sobre um determinado Império em 
que a arte da cartografia atingiu tal rigor e excelência que o 
culminante mapa tinha as dimensões do próprio Império e 
coincidia ponto a ponto com ele. As gerações subsequentes, 
enfadadas, acabaram por considerar o mapa inútil até que, 
por fim, ele restou abandonado. A legislação, ao pretender, 
a priori, antecipar todos os fatos e comportamentos a se-
rem regulados, e mesmo antecipar todos os conflitos, pode 
ser tão extensiva e minudente que o caminho se perde nos 
acidentes. A práxis não é alterada, per se, pelo detalhamen-
to normativo-ambiental. São precisas ações efetivas sobre 
o mundo, preventivas de preferência – daí, novamente, a 
maior importância das políticas públicas. A consideração 
da complexidade intrínseca à questão socioambiental é 
mais bem realizada na arena das políticas públicas e pode 
ademais ser abrangida e compreendida no âmbito do ciclo 
de políticas. 

Nessa perspectiva, o direito se apresenta em sua di-
mensão dogmática na formalização da lei em que se inscre-
ve a política pública, na fase de formulação. Reconhece-se, 
no entanto, a importância da reflexão jurídica sobre os ar-
ranjos institucionais que sustentam uma política pública, 
desde a definição do problema (em que se pode legalmente 
assegurar canais abertos à ausculta de todos os interessa-
dos), na garantia da implementação e na própria avaliação 
das políticas (mesmo judicialmente), induzindo a um novo 
ciclo ou a uma nova política.
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Uma das principais repercussões da tendência de 
maior relevância do direito no deslinde das crises, para 
a pesquisa jurídica, refere-se à judicialização das políti-
cas públicas socioambientais. O caso da crise hídrica e os 
exemplos de sua judicialização oferecem um panorama 
das complexidades e dificuldades antepostas ao direito na 
abordagem da problemática socioambiental. Os conflitos 
coletivos ensejados representam a tensão entre as altas ex-
pectativas da justiça ambiental e o horizonte de possibili-
dades do campo jurídico. 

As ACPs relatadas formam um quadro interessante. 
Enquanto num caso o ganho de transparência mostra-se evi-
dente – a ação logra efetivar o direito à informação ambien-
tal –, noutro há muito mais em disputa. A tradução jurídica 
da complexa problemática socioambiental circunscreve os 
limites do litigável atribuindo-lhe novos predicados. As 
controvérsias jurídicas retratam também as disputas polí-
ticas e torna-se manifesta a relação do capital jurídico com 
outros capitais econômicos e sociais. No choque entre os 
direitos fundamentais de duas populações diferentes, não 
há solução equânime. De outro lado, o caso do rio Paraíba 
do Sul proporciona uma visão da ampla escala dos confli-
tos que podem chegar ao Judiciário. Tratou-se de um con-
flito federativo, intermediado pelo STF – escala já relevante 
–, mas conflitos entre países poderão também ocorrer com 
mais frequência, desafiando o direito internacional. 

No âmbito do direito e da farta e intrincada legislação 
socioambiental, o estudo de casos sociojurídicos – contex-
tualizados e considerados em sua particularidade – torna-
-se relevante para compreender e aperfeiçoar as políticas 
públicas e empreender esforços para a efetivação dos di-
reitos socioambientais. Nesse contexto, é preciso dirigir o 
olhar para além do caso concreto e identificar, mais que 
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causas e consequências, também os agentes implicados nas 
disputas internas ao campo jurídico, as ações políticas in-
tentadas, os efeitos ambientais e as dificuldades surgidas e, 
sobretudo, as consequências sociais advindas, em perspec-
tiva complexa. 
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RESUMO: Este artigo pretende desvelar a posição desenvol-
vimentista e indiferente à implementação da Constituição 
Ecológica adotada pelo Poder Executivo nas mensagens de 
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vetos dos principais projetos de lei ambientais apreciados de 
1988 até 2018. As perguntas de pesquisa foram: O direito ao 
meio ambiente equilibrado aparece como argumento apto a 
ensejar o veto? A decisão do veto dá ensejo a uma postura 
mais protecionista, conservacionista, socioambientalista ou 
desenvolvimentista? As respostas se pautam em revisão bi-
bliográfica, conjugada com pesquisa quantitativa e qualitativa 
de dados. Como resultado, percebeu-se a pouca concretude 
dos vetos por inconstitucionalidade no artigo 225 e uma pos-
tura predominantemente desenvolvimentista do Poder Exe-
cutivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Veto; argumentação; meio ambiente; 
inconstitucionalidade e interesse público; processo legislati-
vo. 

ABSTRACT: This article intends to reveal the developmental 
and indifferent position to the implementation of the Ecological 
Constitution adopted by the Brazilian Executive Branch in the 
veto messages of the main environmental bills appreciated 
from 1988 to 2018. The research questions were: The right to 
the balanced environment appears as a suitable argument to 
veto? Does the veto decision give rise to a more protectionist, 
conservationist, socio-environmentalist or developmentalist 
stance? The answers are based on a bibliographical review, 
combined with quantitative and qualitative data research. 
As a result, it was noticed the little concreteness of vetoes 
by unconstitutionality in article 225 and a predominantly 
developmentalist stance of the Executive Power. 

KEYWORDS: Constitution; right; ecologically balanced 
environment; meaning

SUMÁRIO: Introdução; 1. O meio ambiente na Constituição 
de 1988. 1.1 O esverdear do Direito Constitucional brasileiro. 
1.2 Significados para o direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado – art. 225. 2. O interesse público nas polí-
ticas públicas ambientais. 3. Da teoria à prática: desvelando 
o Poder Executivo 3.1 Uma explicação metodológica. 3.2. A 
predominância do desenvolvimentismo e a ausência de con-
cretude da Constituição Ecológica. Conclusão; Referências
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INTRODUÇÃO

Este artigo pretende desvelar a posição desenvolvi-
mentista e indiferente à implementação da Constituição 
ecológica adotada pelo Poder Executivo nas mensagens de 
vetos dos principais projetos de lei ambientais apreciados 
de 1988 até 2018.

Apesar de reconhecer a Constituição de 1988 como 
a “constituição verde”, ante a força do art. 22547 e a exis-
tência de uma importante jurisprudência sobre a proteção 
ambiental48, não existem muitas pesquisas sobre a sua con-
cretização no âmbito do Poder Executivo. Da mesma for-
ma, faltam pesquisas sobre o resultado do embate no Poder 
Executivo entre a proteção ambiental e o desenvolvimento 
do país.

No espaço dos vetos existe uma análise jurídica 
(quanto à constitucionalidade) e outra política e jurídica49 
(quanto ao interesse público)50 que é interessante para pes-

47  Alguns exemplos: SILVA, 2011; SILVA, 2006; BENJAMIN, 2010. 
48  Nesse sentido, pode-se citar como exemplo, no Supremo Tribunal Federal (STF), os 
seguintes julgados: ADI 3540 (mudança do código florestal), ADPF 101 (importação 
de pneus recauchutados), ADI 4983 (vaquejada). Ver: BRASIL, 2005; BRASIL, 2012; 
BRASIL, 2017. Como explicam Márcia Leuzinger e Marcelo Varella (2014, p. 303) é 
raro encontrar nos tribunais a desconsideração do direito ao ambiente sadio como 
direito fundamental.
49  Cf. “Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei 
ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.§ 1º - Se o Presidente da 
República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário 
ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, 
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao 
Presidente do Senado Federal os motivos do veto.” (BRASIL). Defende-se que não se 
pode limitar as questões jurídicas à inconstitucionalidade, pois existem razões jurídi-
cas sob o manto do interesse público. Apesar disso, essa pesquisa se centralizará em 
dois eixos: a) inconstitucionalidade e b) interesse público não-jurídico.
50  Como nas mensagens de veto o político e o jurídico aparecem juntos, e por isso 
nem sempre são de fácil distinção, proponho utilizar um critério formal-material 
para diferenciá-los. Para essa distinção, o caminho escolhido para identificar um veto 
por inconstitucionalidade foi verificar se os dispositivos da Constituição foram ex-
pressamente indicados nas razões de veto (formal) ou se os princípios constitucio-
nais, em seus conceitos centrais, aparecem referenciados no texto (material).
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quisar a efetividade da Constituição Ecológica, nestes 30 
anos de vigência, na materialização da legislação ambien-
tal. Trata-se de um instrumento amplamente utilizado pelo 
Poder Executivo51, que pode demonstrar se o arrogado pro-
tagonismo internacional52 brasileiro na pauta ambiental se 
concretiza nas suas decisões nacionais53. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram escolhi-
das as normas mais robustas ambientalmente, promulga-
das entre 1988 e 201854. Foram escolhidos 16 (dezesseis) 
projetos de leis. Destes, 13 (treze) projetos de lei receberam 
vetos. As mensagens de veto abaixo55 são o material desta 
pesquisa:   

Mensagem de veto Assunto

MSG 147, de 20 de maio de 1015 Biodiversidade

MSG 212, de 25 de maio de 2012 Novo Código Florestal

MSG 484, de 17 de outubro de 2012 MP do Novo Código Florestal

MSG 1.123, de 29 de dezembro de 2009 Mudança do Clima

MSG 503, de 29 de junho de 2009 Pesca e Aquicultura

MSG 1.164, de 22 de dezembro de 2006 Mata Atlântica

MSG 124, de 2 de março de 2006 Florestas Públicas

51  De 2006 a 2011, uma média de 18,16% dos projetos de lei recebeu vetos, o que atesta 
a ampla utilização do instituto. No período de 2012 a 2016 uma média de 29,05% dos 
projetos de lei foram vetados total ou parcialmente. Caso se faça uma média de todo 
o período (2000 a 2016), a média permanece alta, em 20,75%, reforçando a conclusão 
de que o veto é amplamente utilizado no Brasil. Cf. CIRNE; FERREIRA, 2013, p. 205-
232.
52  Cf. LITTLE, 2003, p. 13; BURSZTYN, 1993, p. 92. 
53  Nesse sentido: GUGELMIN et al., 2003, p. 92. Ignacy Sachs (1993, p. 43-44), quando 
trata das estratégias de transição para o Século XXI, inclui como uma de suas premis-
sas fundamentais os ajustes institucionais no âmbito interno dos países. 
54  Para não direcionar a pesquisa, foram escolhidas as leis apontadas como indis-
pensáveis para o conhecimento do ordenamento ambiental natural em Manuais de 
Direito Ambiental. Para essa decisão, foram utilizadas as seguintes obras: AMADO, 
2014; MACHADO, 2015; MILARÉ, 2014; ANTUNES, 2014; CUREAU; LEUZINGER, 
2013, p. 29-50.
55  As mensagens estão publicadas no Portal da Legislação (http://www4.planalto.
gov.br/legislacao).

http://www4.planalto.gov.br/legislacao
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
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MSG 167, de 24 de março de 2005 Biossegurança

MSG 9, de 5 de janeiro de 2007 Saneamento Básico

MSG 967, de 18 de julho de 2000 Unidades de Conservação

MSG 539, de 27 de abril de 1999 Educação Ambiental

MSG 181, de 12 de fevereiro de 1998 Crimes e Infrações Ambientais

MSG 870, de 6 de agosto de 1997 Recursos Hídricos

Tabela 1 – Mensagens de vetos em projetos de lei 
ambientais de 1988 a 2018

Diante de tal panorama, a problemática que desafia 
essa pesquisa é a seguinte: A Constituição Federal de 1988 ga-
rantiu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no 
seu art. 225. O direito ao meio ambiente equilibrado aparece como 
argumento apto a ensejar o veto? A decisão do veto dá ensejo a 
uma postura mais protecionista, conservacionista, socioambien-
talista ou desenvolvimentista do Poder Executivo? 

 Um percurso foi traçado para responder a essas per-
guntas. Na primeira parte, pareceu indispensável apresen-
tar a inovação do capítulo ambiental como um divisor de 
águas para a implementação da pauta ambiental no Brasil. 
Apresentou-se aqui também o conteúdo desse direito, es-
tabelecendo-se uma codificação56 a ser utilizada na análise 
e avaliação dos argumentos. A segunda parte apresentou 
as possíveis posturas políticas do Poder Executivo quanto 
ao interesse público ambiental. Foi abordado o desenvol-
vimentismo. Em seguida, o preservacionismo, o conserva-
cionismo e o socioambientalismo. Na terceira parte estão 
os resultados da análise das 13 mensagens presidenciais 
enviadas ao Congresso Nacional. 

Por meio da pesquisa quantitativa e qualitativa, fo-

56  A codificação em uma pesquisa qualitativa são as palavras ou frases curtas que 
simbolicamente trazem um somatório, capturam uma essência, e/ou evocam um atri-
buto de uma linguem-base ou de um dado visual Cf. SALDAÑA, 2009, p. 3.
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ram analisados 93 argumentos das mensagens de veto uti-
lizados para a decisão, por meio da junção entre a revisão 
bibliográfica das primeiras duas partes. Pretende-se com 
esta pesquisa demonstrar que há uma prevalência da posi-
ção desenvolvimentista, e que pouca concretude foi dada à 
Constituição Ecológica. 

Criticar a inconsistência das razões de veto e dar vi-
sibilidade à orientação dada pelo Executivo no processo 
legislativo parece urgente não só para conceder transpa-
rência a este processo, mas também para deixar evidente 
o embate de forças que envolve a elaboração normativa 
ambiental. Uma importante forma de contribuir para esse 
debate é batalhar por mais concretude do direito constitu-
cional do meio ambiente ecologicamente equilibrado e por 
decisões que protejam melhor o meio ambiente.

  1. O MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

O texto constitucional de 1988 é reconhecido como 
importante não só pela sua construção e participação po-
pular57, mas especialmente pelos direitos fundamentais 
que foram reconhecidos no seu texto. Como essa pesquisa 
investiga a efetividade do texto constitucional em matéria 
ambiental presente na argumentação do Poder Executivo, 
será desenvolvido nesta parte do trabalho: 1.1) o que signi-
fica a inserção da proteção ambiental na esfera constitucio-
nal e 1.2) o conteúdo do capítulo constitucional ambiental. 
Passa-se, em seguida, ao desenvolvimento dessas etapas.

57  Para aprofundar o tema participação popular na Constituinte de 1988, ver: COE-
LHO, 1988, BARBOSA, 2009; PRETTO, 2009, p. 9; CARVALHO NETTO, 2006, BRA-
SIL, 1991, p. 73. 
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1.1 O esverdear no Direito Constitucional brasileiro

Proteger e preservar o meio ambiente é um direito de 
solidariedade que demanda, necessariamente, a conjuga-
ção de esforços. Isso porque o meio ambiente envolve uma 
tutela transindividual58 (GOMES, 2009). Destina-se a todo 
o gênero humano, desvinculando-se de critérios patrimo-
niais, ao abandonar a ideia tradicional de direito subjetivo 
(LEUZINGER; VARELLA, 2014, p. 302-303). Não envol-
ve pretensões individuais ou coletivas, mas, sim, difusas, 
motivo pelo qual é indispensável a conjugação de esforços 
para que se alcancem resultados benéficos para toda a hu-
manidade59.

A constitucionalização pode ser um relevante meio 
de avançar no propósito de efetivar os direitos fundamen-
tais60. Isso porque há aqui um papel simbólico, mas também 
prático, da norma constitucional no processo civilizatório 
(BENJAMIN, 2010). O que se pretende esclarecer é que a 
consagração do direito fundamental ao meio ambiente tem 
um duplo significado: a) em primeiro lugar, afirma o valor 
do meio ambiente para assegurar a dignidade humana; e b) 
em segundo lugar, permite que o direito ao meio ambiente 
seja transformado em norma constitutiva fundamental da 
ordem jurídica, meio necessário para que o indivíduo e a 
coletividade possam desenvolver todas as suas potenciali-
dades e enfim, para que a vida social possa ser conduzida 

58  Paulo Affonso Leme Machado (2015, p. 148) defende o mesmo, mas se utiliza da 
justificativa de que o bem jurídico ambiente é complexo. Sobre a complexidade do 
meio ambiente, ver: LEFF, 2003.
59  O Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2006), em um dos seus principais prece-
dentes sobre o tema, já firmou posição de que a preservação do meio ambiente é um 
direito de terceira geração, com caráter transindividual, e decorre de um dever de 
solidariedade. 
60  Para se aprofundar sobre o papel do constitucionalismo, ver: PAIXÃO; BIGLIAZZI, 
2008; ROSENFELD, 2003.
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para alcançar o desenvolvimento sustentável (SILVA, 2011, 
p. 229).61

Especial atenção merece, portanto, a tendência mun-
dial de elevação constitucional do mais emblemático dos 
direitos de solidariedade: a proteção ambiental62. Esse pro-
cesso, que permanece em andamento, é o esverdear do Di-
reito Constitucional (SARLET; FENSTERSEIFER, 2014). O 
nascimento do Direito Constitucional Ambiental.

Ao analisar comparativamente a constitucionalização 
do meio ambiente, Herman Benjamin (2008) identifica cin-
co bases comuns nos textos: a) a compreensão sistêmica, o 
que determina o tratamento das partes a partir do todo; b) 
o compromisso para não empobrecer a Terra e sua biodi-
versidade; c) a atualização do direito de  propriedade, sob 
a orientação da sustentabilidade; d) o respeito ao devido 
processo ambiental, com processos decisórios transparen-
tes; e e) a constante preocupação com a sua implementação, 
em busca de resultados. Esses são os elementos centrais do 
Direito Constitucional Ambiental.  

O Brasil faz parte dessa tendência mundial. Apesar 
de não tratar expressamente da proteção ao meio ambiente 
em nenhum de seus textos constitucionais anteriores63, o 
processo Constituinte de 1987-1988 foi especialmente pre-
ocupado com este aspecto64. Tanto é assim que do trabalho 
constituinte surgiu o Capítulo VI (Do Meio Ambiente), do 
Título VII (Da Ordem Social), na Constituição de 1988. Tra-

61  Para estudar sobre o papel dos direitos fundamentais no Estado Democrático de 
Direito, ver: CARVALHO NETTO, 1999.
62  Márcia Leuzinger e Marcelo Varella (2014, p. 300) explicam esse fenômeno como 
uma constitucional confluence que ocorreu com um terço dos Estados do planeta, ao 
alterarem suas constituições para incluírem valores ambientais. Herman Benjamin 
(2008, p. 2) a define como “uma irresistível tendência internacional, contemporânea 
do surgimento e do processo de consolidação do direito ambiental”.   
63  Cf. MACHADO, 2015, p. 147; SILVA, 2011, p. 48
64  Para aprofundar estudos sobre o aspecto ambiental da Assembleia Constituinte, 
ver: SANTILLI, 2005, p. 53-58; CIRNE, 2016.
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ta-se de apenas um artigo – o 225 – mas que traça de manei-
ra moderna e avançada as balizas da proteção ambiental e 
consagra no texto brasileiro as cinco bases comuns da cons-
titucionalização do meio ambiente. 

O capítulo do meio ambiente (art. 225), foi tão ino-
vador que se pode dizer que a Constituição de 1988 é emi-
nentemente ambientalista. O tema foi tratado de maneira tão 
ampla e moderna que transformou o texto constitucional 
em ambiental (SILVA, 2011, p. 48). A Constituição de 1988 
é verde, ante o destaque dado ao meio ambiente (MILARÉ, 
2007, p. 147). A inovação é, portanto, um “divisor de águas” 
da história constitucional nacional ao esverdear o marco 
normativo brasileiro (BENJAMIN, 2008, p. 5). Conclui-se 
que a inovação constitucional do meio ambiente foi tão im-
portante que conferiu um novo paradigma interpretativo: 
o Estado de Direito Constitucional Ecológico (CANOTILHO, 
2010; COELHO, 2014; PADILHA, 2010).

Para a análise deste trabalho, parece indispensável 
esmiuçar o conteúdo deste novo paradigma interpretativo, 
o que será realizado em seguida.

1.2  Significados para o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado – art. 225

Ao se ler a norma-matriz65 do capítulo ambiental, o 
caput do art. 225, é possível compreender porque ela insti-
tuiu um Estado de Direito Constitucional Ecológico:

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 Públi-
co e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações. 

65  José Afonso da Silva (2011) defende que o caput do art. 225 deve ser entendida 
como a norma-matriz interpretativa para o tratamento do tema ambiental.
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Como se pode perceber, com este dispositivo se re-
conheceu: a) o direito de todos ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado; b) a qualificação do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do 
povo; c) o direito à sadia qualidade de vida, o que só será 
alcançado com o equilíbrio ecológico; d) a responsabilida-
de compartilhada entre o Poder Público e a coletividade66 
de defender e preservar o meio ambiente; e e) os direitos 
das pessoas que já existem e daquelas que ainda não nasce-
ram. Em outras palavras, apenas um artigo se desdobra em 
cinco perspectivas importantes sobre a proteção do meio 
ambiente.

O equilíbrio ambiental – uma busca de harmonia en-
tre os elementos da natureza67 (MACHADO, 2015) – esta-
belece-se como um direito garantido a todos. Há, aqui, uma 
“mensagem de interação entre o homem e a natureza, para 
que se estabeleça um relacionamento mais harmonioso e 
equilibrado” (MEDEIROS, 2004, p. 32). Bem se vê, portan-
to, que um primeiro possível significado para esse direito 
seria a noção de equilíbrio na relação entre o homem e a 
natureza.

Além disso, este direito fundamental decorre dire-
tamente do direito à vida, em sua acepção de qualidade 
de vida68. Nesse sentido, José Afonso da Silva (2011, p. 60) 
elucida que o direito à vida, como matriz de todos os de-
mais direitos fundamentais, deve orientar todas as formas 
de atuação no campo da tutela do meio ambiente. Em ou-

66  O Poder público não se restringe ao Executivo, envolvendo também o Legislativo e 
o Judiciário. A coletividade envolve não só todas as pessoas, não se limitando aos ci-
dadãos, mas também é um chamamento à ação dos grupos sociais. Cf. MACHADO, 
2015, p. 153.   
67  Equilíbrio ecológico e qualidade de vida possuem uma relação de interdependên-
cia (COSTA NETO, 2003, p. 122). 
68  Cf. LEUZINGER; VARELLA, 2014, p. 302; BELLO FILHO, 2004, p. 103.
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tras palavras, a tutela da qualidade do meio ambiente é um 
meio instrumental para proteger um valor maior: a quali-
dade da vida (SILVA, 2011, p. 72). Identifica-se, portanto, 
um segundo possível significado que relaciona esse direito 
à vida e à qualidade de vida humana. 

A qualificação do direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado como bem de uso comum do povo não 
o transformou em bem público69 (SANTILLI, 2005, p. 60-
61). Houve, em verdade, a qualificação desse bem como de 
interesse público. Ele se transformou em macrobem (LEI-
TE, 2000, p. 72-96), pertencente à coletividade, incorpóreo 
e imaterial. Garante uma espécie de usufruto coletivo, evi-
tando a apropriação individual de bens e de valores que 
constituem esse direito70 (BELLO FILHO, 2004, p. 104). Há, 
aqui, um terceiro possível significado: tutelar um bem in-
corpóreo, de interesse público, pertencente à coletividade. 

Impôs-se como dever não só do Poder Público, mas 
também da coletividade, a defesa e a proteção deste meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Eis a consagração 
da responsabilidade compartilhada em defesa do meio am-
biente. A responsabilidade ambiental divide-se, então, em 

69  Os bens de uso comum do povo revestem-se em típico direito constitucional que, 
pela indeterminação dos agentes que podem exercê-lo, recebe o nome de Direito Di-
fuso. Cf. SOUZA, 2010. Reforçando essa posição, o meio ambiente também pode ser 
considerado como um “patrimônio público a ser necessariamente protegido, tendo 
em vista o uso coletivo”, nos termos do art. 2º, I, da Lei 6.938, de 1981 (BRASIL). O 
STF, no mandado de segurança nº 22.164/SP, já se manifestou sobre o tema, para 
qualifica-se como [...]direito de terceira geração que assiste, de modo subjetivamente 
indeterminado, a todo o gênero humano, circunstancia essa que justifica a especial 
obrigação - que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de pre-
servá-lo em benefício das presentes e das futuras gerações, evitando-se, desse modo, 
que irrompam, no seio da comunhão social, os graves conflitos intergeneracionais 
marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da integridade des-
se bem essencial de uso comum de todos quantos compõem o grupo social.“ (BRA-
SIL, 1995).
70  Reconhecer o meio ambiente como bem jurídico não acarreta a dissolução desse 
bem na proteção de outros bens constitucionalmente relevantes. Cf. CRUZ, 2009, p. 
17. 
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pública e privada. No âmbito da primeira, a pública71, a res-
ponsabilidade de proteger o meio ambiente subdivide-se 
em legislativa, judiciária e administrativa (LEUZINGER; 
VARELLA, 2014, p. 303). No âmbito da segunda, a privada, 
dirige-se a todos os cidadãos, para alcançar uma sustenta-
bilidade (BENJAMIN, 2008, p. 27). Em síntese, o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado também impli-
ca em um quarto possível sentido, materializado no dever 
de responsabilidade compartilhada sobre o meio ambiente.       

 O texto constitucional avançou ainda mais ao pro-
teger aqueles que que ainda não nasceram, colocando as 
preocupações ambientais em uma perspectiva para o futu-
ro. O fez em razão de ser uma demanda difusa, o que exige 
a defesa do meio ambiente de maneira prospectiva. Cria-
-se, então, uma cidadania ambiental (AYALA, 2004, p. 246) 
pautada em um direito a um futuro. Eis, aqui, uma quinta 
possível acepção. Ainda neste direito, pode-se identificar 
uma ampliação da responsabilidade do Estado quanto ao 
estabelecimento de limitações às atividades que causem de-
gradação ambiental, já que se deve levar em consideração 
as gerações futuras (SANTOS, 2000, p. 23; SAMPAIO, 2003, 
p. 41). O princípio da sustentabilidade é, deste modo, uma 
proposta de um desenvolvimento possível para o futuro, 
na medida em que respeite e considere, no que for possí-
vel, os limites da natureza (PADILHA, 2010, p. 17). O sexto 
possível sentido desse direito prega, portanto, a sustenta-
bilidade. Há, então, um patamar mínimo a ser respeitado.

71  Quanto à responsabilidade pública, reconhece-se da separação entre a competência 
legislativa e administrativa (SANTOS, 2000) para a implementação da proteção am-
biental, mas como objeto desta pesquisa será dado enfoque à primeira perspectiva. 
Apesar disso, não se deixa de reconhecer que aqueles que executam a política am-
biental terão interessante papel na decisão dos vetos, para que exista uma correlação 
entre a ação administrativa e o aparato legislativo, o que atesta o quanto os temas 
estão associados.   
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Ney Bello Filho (2004, p. 71-108) caracteriza-o, então, 
como: a) relacionado ao direito à vida e à saúde; b) uma 
limitação à atuação de todos; c) a garantia de um usufruto 
coletivo e d) necessariamente ensejador da participação po-
pular. Visualiza, além dos sentidos identificados até aqui, o 
componente de participação social, o que merece ser acres-
centado como sétimo possível sentido.  

Há, ainda, que se somar aos possíveis significados do 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um 
reconhecimento constitucional ao princípio do desenvol-
vimento sustentável. Isso porque a Constituição de 1988 
reconheceu o princípio do desenvolvimento sustentável 
em seu texto, apesar de não utilizar esta expressão textual-
mente (SAMPAIO, 2003, p. 51. FIORILLO; CARMO, 2009, 
p. 56)72. Está implícito no art. 225, bem como nos artigos 
170, VI, (livre iniciativa e o meio ambiente) e no art. 186, 
II (função social da propriedade rural e o meio ambiente), 
da Constituição. O princípio do desenvolvimento susten-
tável, em termos jurídicos, visa “criar vínculos intergera-
cionais com vista a uma utilização racional dos recursos 
ambientais, não permitindo o seu esgotamento ou a sua 
deterioração irreversível, usando-os de forma durável e ga-
rantindo a respectiva perenidade por sucessivas gerações 
(sustentabilidade)” (CRUZ, 2009, p. 4). Pode, portanto, ser 
interpretado como sinônimo para a sustentabilidade, mas 
não deve ser restringido a esse sentido. O desenvolvimento 
sustentável pode ser visto também como “prima principium 
ambiental”, pois é o princípio matriz de outros subprincí-
pios mais concretos do direito ambiental (SAMPAIO, 2003, 
p. 47; p. 52). Um imperativo categórico, indissociável de 

72  Há, contudo, outras Constituições que reconhecem de maneira expressa o princípio 
do desenvolvimento sustentável. São exemplos as Constituições do Equador, Peru, 
Suíça e Polônia (SAMPAIO, 2003, p. 52).
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uma gestão adequada dos recursos naturais (CRUZ, 2009, 
p. 4). Contém, em seu conceito, três dimensões: econômica, 
ecológica e humana, que precisam ser conjugadas (MEDEI-
ROS, 2004, p. 54) e merecem, assim, um espaço como oitavo 
plausível sentido deste direito. 

Por meio da revisão bibliográfica sobre o sentido do 
direito ao meio ambiente equilibrado, buscou-se neste ca-
pítulo fazer uma codificação73. Capturar o conteúdo primá-
rio e a essência desse direito para o utilizar na pesquisa 
empírica. Esse caminho foi necessário para criar um código 
descritivo (sobre os possíveis sentidos) e então sumarizá-lo 
como sentido de um tópico primário (o direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado). Isso se justifica porque 
a análise do material de pesquisa não pode se restringir a 
identificar a indicação numérica do artigo 225 ou o seu tex-
to literal trazido na Constituição de 1988. A pesquisa preci-
sa ir além de uma interpretação literal. 

Neste capítulo foi feito um encoding74 sobre a revisão 
bibliográfica de direito ambiental quanto ao direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado para formalizar um 
quadro com o sentido interpretativo a ser utilizado como 
ponto de partida desta pesquisa.  Eis, portanto, a codifica-
ção:

73  De acordo com Saldaña (2009, p. 9), codificar é capturar o conteúdo primário e a 
essência de um dado (SALDAÑA, 2009, p. 9).
74  Ainda segundo Saldaña (2009, p. 9), quando determinamos o código apropriado e 
rotulamos, estamos codificando.
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Direito ao meio
ambiente

ecologicamente
equilibrado

Equilíbrio como busca de harmonia entre os elementos
da natureza e o homem

Decorre do direito à vida, como qualidade de vida

Bem incorpóreo, de interesse público, pertencente a
coletividade

Dever de responsabilidade compartilhada sobre o meio
ambiente

Direito com uma perspeciva para o futuro

Ensejador de uma cidadania, pautada na participação
popular

Impõe ao Estado limitar as atividades que causem
degradação

Sustentabilidade

Desenvolvimento sustentável, em suas facetas social,
econômica e ambiental

Tabela 02 – Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado

Na parte de análise, será desenvolvido um deco-
ding75, ao aplicar esse código na pesquisa empírica sobre 
as mensagens de veto. Em outras palavras, a codificação 
desenvolvida no quadro acima será utilizada como ponto 
de partida na fase de análise desta pesquisa, mas não se 
resumirá a isso. Para garantir uma pesquisa mais afeta à 
realidade, este código descritivo será agregado a um códi-
go vivo (SANDAÑA, 2009, p. 3) – que advém daquilo que 
é encontrado no material de análise. Com essa precaução, 
busca-se reduzir (nunca extirpar, já que isso é impossível) 
a artificialidade do resultado da pesquisa. 

Realizada uma revisão sobre o direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado, quanto à importância 
da elevação constitucional e o seu significado, passa-se a 
uma avaliação do elemento político dos vetos ambientais, 
materializado no interesse público.  

75  Para Saldaña (2009, p. 4.), quando refletimos em uma passagem de dados para 
decifrar o seu significado principal, estamos decodificando.
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2. O INTERESSE PÚBLICO NAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS AMBIENTAIS

Para se qualificar positiva ou negativamente uma es-
colha política (por interesse público) do veto, quanto à pro-
teção ambiental, existem muitas correntes ambientais pos-
síveis76. Isso acontece porque há uma enorme cisão sobre as 
perspectivas de quem enxerga o meio ambiente77. Há quem 
o defenda como essencial para toda forma de vida, mas 
também quem, em um outro extremo, ache que a questão 
ambiental não importa78. 

 Para esta pesquisa, parte-se da ideia de que no de-
senvolvimentismo79 a capacidade humana de conservação 
dos recursos naturais deve se subordinar às exigências do 

76  Pode-se, ainda, dividir as políticas ambientais, quanto à ética, em posições biocên-
trica, ecocêntrica e antropocêntrica, podendo-se dizer que no Brasil há uma posição 
majoritária de que vigora um antropocentrismo mitigado (BENJAMIN, 2010). Isso 
significa que a preocupação ambiental brasileira não se centraria apenas no homem 
(antropocêntrica), mas também na natureza (ecocêntrica) e nos direitos dos animais 
(biocêntrica). Haveria, então, na Constituição de 1988, uma abordagem jurídica an-
tropocêntrica ecológica com o objetivo de ampliar o quadro de bem-estar humano 
para além dos espectros liberal e social, incluindo-se a variável ecológica” Cf. SAR-
LET; FENSTERSEIFER, 2014. Apesar dessa classificação ser relevante, não foi a eleita 
para o desenvolvimento deste trabalho.
77  Para compreender o Movimento Ambientalista no Brasil, ver: SVIRSKY; CAPO-
BIANCO, 1997.
78  DRYZEK, 2013, p. 6. Para ilustrar esse pensamento, o autor narra o caso de Ronald 
Regan, Presidente Americano que afirmou que 90% da poluição seria causada pelas 
árvores. Infelizmente, este pensamento continua muito atual, como se pode observar 
nas ações de Donald Trump, ao negar o aquecimento global. Durante a campanha 
presidencial, o agora presidente americano defendia que as mudanças climáticas 
eram uma “mentira inventada pelos chineses” (CYUMBALUK, 2017). No Brasil, tam-
bém há quem defenda posições como essa. Cf. VIEIRA; BAZZO, 2007.     
79  O desenvolvimentismo surge do esgotamento de um modelo primário-exportador, 
passando a um contexto urbano-industrial com um novo modelo econômico a par-
tir dos anos 30. No Brasil, o Estado desenvolve essa política, de maneira autoritária 
com a centralização na União. A partir da década de 60 e 70 a pretensão do Estado 
é incluir a classe média no mercado. Nas décadas de 70 e 80, a classe empresarial e 
trabalhadora se instala na esfera burocrática. No meio da década de 80, os desafios 
passam a ser a estabilização econômica, a re-inserção internacional da economia e a 
institucionalização da democracia. Na década de 90, o objetivo das políticas sociais 
passou a ser amortecer os impactos junto às classes mais baixas (CORBUCCI, 2003, p. 
62-75). 
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desenvolvimento econômico. No desenvolvimentismo, 
as políticas econômicas foram direcionadas, inicialmen-
te, para viabilizar a implantação do parque industrial na-
cional. Depois, direcionam-se para o mercado externo. A 
preocupação central nesta corrente é a economia nacional 
(CORBUCCI, 2003, p. 65- 67).

 O preservacionismo prega a valorização da natureza 
a partir da noção de pertencimento e do prazer de contem-
plação. Defende que as áreas virgens devem ser integral-
mente protegidas, sendo natural aquilo que não fosse objeto 
de ação ou intervenção humana (LEUZINGER; CUREAU, 
2013, p. 12). Centra-se na ideia de que se deve preservar as 
áreas virgens de qualquer uso que não fosse para recreação 
ou educação (AFONSO, 2006, p. 18). 

O conservacionismo, por sua vez, prega a necessidade 
de utilização racional dos recursos naturais e o combate ao 
desperdício, a fim de resguardar a possibilidade de atendi-
mento das futuras gerações (LEUZINGER; CUREAU, 2013, 
p. 6). Em resumo, as diferenças centrais entre movimentos 
ambientalistas são essas: os preservacionistas estão preo-
cupados com a preservação da vida selvagem, enquanto os 
conservacionistas estão preocupados com a administração 
racional dos recursos naturais (ARAÚJO, 2007, p. 63).

Acontece que a dicotomia entre preservacionismo 
e conservacionismo data do surgimento dos movimentos 
ambientalistas, logo, não possui a complexidade dos dias 
atuais sobre essas discussões. Pode-se, contudo, apropriar 
de seus conceitos iniciais, para ampliá-los, adequando-os à 
realidade dos dias de hoje. Acrescenta-se, então, o socioam-
bientalismo como uma perspectiva importante para a pau-
ta ambiental brasileira. O socioambientalismo tenta unir 
a proteção da biodiversidade com a da sociodiversidade 
(ARAÚJO, 2007, p. 82). Pauta-se na junção, dentro do con-
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ceito de meio ambiente, dos elementos naturais, culturais e 
sociais, abrindo espaço para as demandas dos movimentos 
sociais (SANTILLI, 2005).  

Em breves linhas, pode-se identificar 4 (quatro) li-
nhas centrais para configurar o interesse público nas polí-
ticas públicas ambientais, para efeito de codificação (SAL-
DANÃ, 2009). Isso pode conferir um norte na análise sobre 
o interesse público não-jurídico em matéria ambiental.

Para definir um código de análise mais próximo da 
realidade do material de pesquisa, foi necessário depois 
fazer uma leitura minuciosa das mensagens de veto. Isso 
porque, nesta pesquisa, almejou-se juntar a revisão biblio-
gráfica com o detalhamento que uma pesquisa qualitativa80 
apresenta, para formar um código de análise mais real. 
Unir a dedução da fase de codificação com a indução dos 
elementos das mensagens de veto. Foi desenvolvido, en-
tão, um decoding, ao agregar ao código de pesquisa inicial, 
algumas peculiaridades das razões de veto. Para garantir 
uma pesquisa mais afeta à realidade, o código descritivo 
inicial foi agregado a um código vivo – que advém daquilo 
que é encontrado no material de análise. Com base em tal 
medida, a tabelas abaixo sobre o interesse público na pauta 
ambiental ganhou a seguinte configuração:

80  A junção de componentes qualitativos e quantitativos, quando combinados de 
maneira criativa, podem acrescer resultados mais interessantes em uma pesquisa 
(COLLIER; SEAWRIGHT; BRADY, 2003, p. 7.).
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•Pautado no desenvolvimento econômico nacional

•Foco na agricultura, geração de energia, indústria,

desenvolvimento urbano

• Ocorre quando se preocupa com a viabilidade da licitação;

com a segurança do empreededor; com onerar cofres públicos

e proteger o cidadão do Estado.

Desenvolvimen�smo

•Defende a garan�a da natureza em seu estado inicial,

evitando-se a intervenção humana, salvo para educação e

recreação

•Foco na natureza original, processos essenciais.

•Ocorre quando se preocupa com espécies ameaçadas de

ex�nção e com a biodiversidade.

Preservacionismo

•Prega a administração racional dos recursos naturais,

evitando-se o desperdício.

•Garante a u�lização de recursos, mas demanda equilíbrio na

resilência ambiental.

•Quando se propõe a garan�r o controle do Estado na pauta

ambiental, evitar decisões extremas na polí�ca ambiental.

Conservacionismo

•Inclui as pautas dos movimentos sociais e de pequenos

proprietários nas demandas ambientais

•Composto da conjugação dos elementos cultural, natural e

social.

•Ocorre quando se preocupa com pequenos proprietários

rurais, com a desigual realidade fundiária e com tarifas sociais.

Socioambientalismo

Tabela 3 – Interesse público ambiental

O quadro acima será a codificação para efetivar a 
análise das mensagens de veto. Percorrido o itinerário de 
questões indispensáveis à execução da pesquisa, parte-se, 
em seguida, para a execução e a apresentação de seus re-
sultados.   

3. DA TEORIA À PRÁTICA: DESVELANDO O PODER 
EXECUTIVO

Nesta parte serão apresentadas as opções metodoló-
gicas da pesquisa e os resultados na análise e avaliação das 
mensagens de veto ambientais de projetos de leis ambien-
tais de 1998 a 2018. Inicia-se, então, no próximo tópico, a 
explicação sobre a metodologia.
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 3.1 Uma explicação metodológica

As unidades de análise81 desta pesquisa são as razões 
de veto. As 13 mensagens de veto se desdobraram em 93 
(noventa e três) razões de vetos a serem analisadas. Esta 
pesquisa foi concretizada com a ajuda do programa Nvi-
vo82, que não só colabora com a organização da pesquisa, 
mas também viabiliza uma auditoria sobre o conteúdo, mi-
tigando-se, assim, o problema de preconcepções (ego invol-
vement in understanding83) de quem desenvolve a pesquisa. 

Utilizando a ferramenta Nvivo11 Plus, foram separa-
das cada uma das razões de veto como um caso, posterior-
mente classificados como razões de veto por: a) inconsti-
tucionalidade; a.1) material; a.1.) art. 225; a.2.) outras; a.2) 
formal; b) interesse público: b.1) conservacionista, b.2) pre-
servacionista, b.3) desenvolvimentista, b.4) socioambienta-
lista; b.5) outras razões de interesse público84. Eis uma sín-
tese da estrutura da classificação:

81 Unidades de análise são essas unidades ou coisas que examinamos, a fim de criar 
descrições resumidas de todas essas unidades e para explicar as diferenças entre elas. 
BABBIE, 1994, p. 87.
82  Nvivo é um software que suporta métodos qualitativos e variados de pesquisa. 
Esse programa “ajuda a organizar, analisar e encontrar informações em dados não 
estruturados ou qualitativos como: entrevistas, respostas abertas de pesquisa, arti-
gos, mídia social e conteúdo web.” (QSRinternational, 2017)
83  Segundo Babbie (1994, p. 24), “os cientistas, sendo humanos, correm o risco de se 
envolverem pessoalmente e se comprometem com a conclusão que alcançam na in-
vestigação científica” (tradução livre). Para evitar esse problema, o autor sugere que 
colegas avaliem o trabalho, podendo fazer uma crítica mais objetiva que a sua.    
84  Essa categoria precisou ser criada porque nem todas as razões de veto – apesar de 
analisarem projetos de lei em material ambiental – falam sobre meio ambiente. 
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Razão de

veto

Incons�tuciona

lidade

Incons�itucionali

dade e interesse

público

Desenvolvimen�sta

Preservacionista

Conservacionista

Socioambientalista

Outras razões de

interesse público

Material Outras

incons�tucionalidades

materiais

Ofensa ao art. 225

interesse

público

Formal

Tabela 4 - Classificação das razões de veto

Note-se que a separação entre as razões de a) incons-
titucionalidade; b) interesse público; ou c) interesse público 
e inconstitucionalidade não foi tarefa simples. Exatamente 
por isso, cabe prestar alguns esclarecimentos metodológi-
cos neste tópico85. O primeiro deles, é a diferença entre as 
razões para o veto dadas no preâmbulo das mensagens de 
veto e o posterior desmembramento em cada uma das ra-
zões de veto. Isso porque, apesar de se esclarecer (em regra, 
antes de indicar o dispositivo que será vetado) quais são os 
ministérios que pedem os vetos, não há uma preocupação 
em especificar em cada razão de veto o que é inconstitucio-
nalidade, interesse público e ao mesmo tempo inconstitu-
cionalidade e interesse público. 

Então, da leitura das 93 razões de veto foi possível 
distinguir aqueles que pretensamente se restringiam ao as-
pecto constitucional e os que cumulavam os argumentos 
político ou jurídico (interesse público) com o jurídico por 
inconstitucionalidade. Para tanto, no intuito de reduzir a 

85  A escrita, neste caso, precisa dar transparência ao leitor sobre os caminhos eleitos 
para se alcançar os resultados (GIBBS, 2009).
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subjetividade do pesquisador, foram eleitos os seguintes 
critérios para definir quais argumentos eram por incons-
titucionalidade: a) a indicação literal do dispositivo consti-
tucional (critério formal); b) a utilização expressa de prin-
cípios constitucionais ou de suas ideias centrais (critério 
material)86.

 A classificação das razões de veto por inconstitucio-
nalidade permitiu identificar em quantos casos o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no 
art. 225 da Constituição de 1988, foi utilizado como argu-
mentação jurídica constitucional para o veto. Separaram-
-se, ainda, aqueles casos que se pautam no direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, o que restringe o 
fundamento ao caput. A classificação das razões de vetos 
por interesse público foi desenvolvida com a identificação 
de razões preservacionistas, conservacionistas, socioam-
bientalistas, desenvolvimentistas ou de outros motivos. 
Entre as correntes ambientalistas, foi possível concluir qual 
delas prevalece nas razões de veto do Poder Executivo. 

Nos próximos tópicos, serão apresentados os resulta-
dos da análise dos dados quanto à constitucionalidade e às 
razões de veto por interesse público. 

86  Aplicada essa metodologia às razões de veto, surgiram algumas dúvidas, como no 
caso da razão de veto nº 7 do PL do Código Florestal (art. 43), razão de veto nº 4 do 
PL sobre Biossegurança (art. 11, §8º) e a razão de veto nº 5 do PL sobre crime e infra-
ções ambientais (art. 43). Nestas razões, fala-se em “desarrazoado”, “razoabilidade”, 
e “desproporcionais”, o que poderia levar à conclusão de que seriam argumentos 
constitucionais, por se referirem ao princípio constitucional da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Contudo, como essa argumentação pareceu ter sido utilizada de 
maneira atécnica (transparecendo, portanto, uma forma de justificar mais generica-
mente a decisão de veto), isso faz a afastá-la da Constituição. Por esta razão, estes 
casos não foram classificados como constitucionais.  
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3.2. A predominância do desenvolvimentismo e a 
ausência de concretude da Constituição Ecológica   

Por meio da pesquisa empírica quantitativa, foi pos-
sível constatar uma prevalência dos vetos por interesse 
público. Das 93 razões de veto: 65 (sessenta e cinco) delas 
são por interesse público, 6 (seis) por inconstitucionalida-
de e 22 (vinte e duas) por inconstitucionalidade e interes-
se público. Há, portanto, uma predominância do interesse 
público sobre a inconstitucionalidade em 70% dos casos. A 
ideia inicial dos preâmbulos das mensagens, em que havia 
a concomitância dos argumentos, não se mostrou verda-
deira, ocorrendo apenas em 22,24% dos casos:

[VALOR], 4%

70%

23,6%

Por incons tucionalidade, interesse público ou

concomitante?

Incons�tucionalidade

Interesse Público

Interesse Público e

Incons�tucionalidade

Tabela 5 -  vetos por inconstitucionalidade, interesse público ou 
concomitante em proporção

Caso se restrinja aos argumentos por inconstituciona-
lidade, os resultados são ainda mais interessantes. Foi apu-
rado nesta pesquisa quantitativa que 28 (vinte e oito) das 
razões de veto são por inconstitucionalidade. Desse qua-
dro, 8 (oito) são de natureza formal e 20 (vinte) material. 
Dos 6 (seis) vetos que se restringem à inconstitucionalida-
de, 5 (cinco) são formais e apenas 1 (um) obteve argumen-
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tação material constitucional87. Há, portanto, predominân-
cia do aspecto formal, quando o argumento se restringe à 
inconstitucionalidade:    

O único veto pautado exclusivamente na inconsti-
tucionalidade material foi a terceira razão de veto no PL 
nº 27/1999 (unidades de conservação) que vetou o art. 22, 
§1º88. Note-se, contudo, que essa razão de veto não se pau-
tou no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, mas sim no inciso III do parágrafo primeiro do art. 225 
que exige lei para alterações e supressões quanto aos espa-
ços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos. 

 Quanto à materialização do artigo que garante a to-
dos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
e define como dever a sua proteção e defesa pelo Poder Pú-
blico e pela coletividade, os resultados não são melhores. 
Caso seja considerado o capítulo do meio ambiente como 
um todo – não se restringindo ao caput – seriam 10 (dez) 
razões de veto o objeto de pesquisa. Contudo, como esta 
pesquisa se pauta no caput, o número deve ser reduzido 
para 9 (nove) razões de vetos, com a ajuda de um esforço 
interpretativo. Como se demonstrará em seguida, caso a 
pesquisa se pautasse na indicação do dispositivo – o caput 
do art. 225 – apenas um caso seria encontrado.  

Pautado nos critérios da Tabela 02, 9 (nove) casos fun-
dados no caput art. 225 da Constituição de 198889 foram 
identificados. Concentram-se nos projetos sobre o Novo 

87  A inconstitucionalidade formal refere-se aos procedimentos e às regras previstas 
na Constituição, enquanto a inconstitucionalidade material expressa a incompatibili-
dade de conteúdo, substantiva.   
88  Mensagem nº 967, de 18 de julho de 2000 (BRASIL)
89  As razões 3 e 4 do PL nº 27, de 199 (Unidades de Conservação da Natureza) falam 
sobre o art. 225, § 1º, inciso III, logo, não entraram no cálculo desta análise quantitati-
va que se restringiu ao caput. 
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Código Florestal (2 - dois), Mata Atlântica (3 - três) e a MP 
do Código Florestal (4 - quatro).

Apesar da doutrina ambientalista trabalhar com a 
perspectiva de que o art. 225 é um novo paradigma cons-
titucional para a leitura sobre o meio ambiente, os nove 
(9) vetos em questão se fundamentam em inconstitucio-
nalidade conjuntamente com interesse público. Em outras 
palavras, o argumento do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado não aparece com o suficiente para, sozinho, 
sustentar uma razão de veto por inconstitucionalidade. 

Ao se observarem os argumentos em si, temos outras 
revelações interessantes. A primeira delas é a de que não 
existe uma preocupação com a afirmação expressa do dis-
positivo constitucional. Nas razões de veto n. 2 e 7 do PL 
1876/1999 (Novo Código Florestal), constam as seguintes 
justificativas:

Ao contrário do previsto no inciso I do mesmo artigo, 
que regula uma situação extrema e excepcional, este 
dispositivo impõe uma limitação desarrazoada às regras de 
proteção ambiental, não encontrando abrigo no equilíbrio 
entre preservação ambiental e garantia das condições para o 
pleno desenvolvimento do potencial social e econômico dos 
imóveis rurais que inspirou a redação do art. 15, § 4o. 
(...)
A redução excessiva do limite mínimo de proteção am-
biental dos cursos d´água inviabiliza a sustentabilidade 
ambiental no meio rural, uma vez que impede o cum-
primento das funções ambientais básicas das APPs. 
Além disso, a ausência de informações detalhadas so-
bre a situação dos rios intermitentes no país impede 
uma avaliação específica dos impactos deste disposi-
tivo, impondo a necessidade do veto (BRASIL, 2012, 
grifos nossos).

No caso, por meio de uma interpretação sobre as 
expressões “proteção ambiental” e “equilíbrio entre pre-
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servação ambiental e garantia das condições para o pleno 
desenvolvimento do potencial social e econômico dos imó-
veis rurais”, quanto à razão 2, e “sustentabilidade ambien-
tal no âmbito rural”, para a razão 7, pode-se entender como 
albergado o princípio geral do art. 225.  Essa conclusão se 
tornou viável pela revisão de bibliografia empreendida 
materializada na tabela 02. Contudo, merece o registro que 
o dispositivo não é citado em nenhum desses casos, apesar 
do parágrafo terceiro do art. 52 do Decreto n. 4.176/02 esta-
belecer que a inconstitucionalidade deve ser “fundamenta-
da em afronta flagrante e inequívoca à Constituição”.

Pode-se concluir, portanto, que apesar da importância 
conferida pela doutrina ao capítulo ambiental, seus efeitos 
não aparecem nas decisões dos vetos em matéria ambien-
tal. Ao contrário. Nem ao menos uma preocupação com a 
utilização expressa do dispositivo foi feita nas mensagens 
enviadas pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. O 
meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de 
uso do povo para esta geração e as futuras não parece, aos 
olhos do Poder Executivo, ser fundamento suficiente para 
convencer a sociedade e o Congresso Nacional sobre a ma-
nutenção do veto.

Nas razões de veto da Mensagem nº 484, de 17 de 
outubro de 2012 (MP do Código Florestal) a conclusão de 
que o direito ao meio ambiente ecologicamente se mate-
rializou é ainda mais periférica. Nas razões veto nº 290, 691, 
792 e 893 só se vislumbra o Direito com a ajuda da codifica-

90  Vetou o inciso II do § 4º do art. 15 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, acrescido 
pelo art. 1º do projeto de lei de conversão. BRASIL, 2012.
91  Vetou o inciso V do § 13 do art. 61-A da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, acres-
cido pelo art. 1º do projeto de lei. BRASIL, 2012.
92  Vetou o § 18 do art. 61-A da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, acrescido pelo art. 
1º do projeto de lei de conversão. BRASIL, 2012.
93  Vetou o Inciso III do art. 61-B da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, acrescido pelo 
art. 1º do projeto de lei de conversão. BRASIL, 2012.
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ção. Na razão de veto nº 2, ao se dizer que “não encontran-
do abrigo no equilíbrio entre preservação ambiental e garantia 
das condições para o pleno desenvolvimento do potencial social e 
econômico dos imóveis rurais que inspirou a redação do art. 15, 
§ 4o.” se pôde vislumbrar dois sentidos para esse direito: 
a) equilíbrio como busca de harmonia entre os elementos 
da natureza e o homem; b) desenvolvimento sustentável, 
em suas facetas social, econômica e ambiental, previsto na 
tabela 02. A razão de veto nº 6, também pode ser enquadra-
da na busca pelo equilíbrio, ao dispor “equilibrando adequa-
damente a necessidade de proteção ambiental com a diversidade 
da estrutura fundiária brasileira”. A razão de veto nº 7, ao se 
basear na “sustentabilidade ambiental no meio rural”, pode ser 
relacionada com o sentido de “sustentabilidade”, previsto na 
tabela 02. A razão 8 diz que a proposta “desrespeita o equilí-
brio entre tamanho da propriedade e faixa de recomposição esta-
belecido na redação original do art. 61-B”. Faz, portanto, uma 
avaliação entre o equilíbrio como busca de harmonia entre 
os elementos da natureza e o homem. Note-se, portanto, 
que estes pontos de materialização do direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado só puderam ser identifi-
cados por meio da revisão bibliográfica sobre o seu sentido 
e por meio de uma pretensão interpretativa. Demonstra-se, 
portanto, que parece inexistir uma preocupação na redação 
das razões de veto de expressamente embasar as razões de 
veto naquele direito. O direito só foi identificado quando se 
realizou uma interpretação mais abrangente.    

Os três vetos no Projeto de Lei no 3.285, de 1992 
(no 107/03 no Senado Federal), sobre Mata Atlântica, são 
mais bem fundamentados, mas apenas um apresenta de 
maneira mais concreta o caput do artigo 225. São as razões 



Paula Máximo de Barros Pinto, Giselle Margareth Pilla  Blankenstein, Heidi Michalski Ribeiro,
Humberto Filpi, Juliana Chermont Pessoa Lopes, Leonardo Mattoso Sacilotto. Mariana Barbosa Cirne

188

de veto nº 1, 294 e 695:
A Mata Atlântica, considerada patrimônio nacional pela 
Constituição Federal, estendia-se, originalmente, por 
cerca de 1.300.000 km2 do território brasileiro. Hoje, os 
remanescentes primários e em estágio médio/avança-
do de regeneração estão reduzidos a apenas 7,84% da 
cobertura florestal original, o que compreende apro-
ximadamente 100.000 km2. Isso faz com que o Bioma 
Mata Atlântica seja considerado o segundo mais amea-
çado de extinção do mundo.
(...)
O dispositivo em questão afronta de forma expressa o dis-
posto no art. 170, incisos III e VI e no art. 225 da Consti-
tuição Federal. Tal dispositivo não reconhece a função 
social da propriedade, na qual se encontra inserida a 
proteção e defesa do meio ambiente, como asseguram 
os princípios constitucionais que regem a ordem eco-
nômica e a proteção do meio ambiente. 

Concretamente, pode-se dizer que, quanto ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado expresso no art. 225 
da Constituição de 1988, apenas a razão de veto nº 6 ex-
pressamente transcreve o dispositivo. Cabe, no entanto, 
reconhecer que a fundamentação central dessa razão per-
manece no parágrafo quarto do artigo 225 que estabelece 
como patrimônio nacional a mata atlântica. Por tais razões, 
os resultados parciais desta pesquisa sobre a concretude do 
artigo 225 da Constituição, tão relevante para os doutrina-
dores ambientais, não parece encontrar espaço nas razões 
de vetos ambientais.     

94  A maioria dos argumentos que embasam as razões de veto 1 e 2 são de ordem téc-
nica, pragmática ou pautados em normas internacionais.
95  Apesar de citar expressamente o art. 225, a fundamentação mais concreta para o 
veto está no § 4o do art. 225. Eis o restante da razão 6: “O preceito consubstanciado 
no art. 225, § 4o, da Carta da República, além de não haver convertido em bens pú-
blicos os imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas 
(Mata Atlântica, Serra do Mar, Floresta Amazônica Brasileira), também não impede a 
utilização, pelos proprietários particulares, dos recursos naturais existentes nas áreas 
que estejam sujeitas ao domínio privado, desde que observadas as prescrições legais 
e respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental.”
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Nas razões de veto por interesse público não-jurídi-
cas, alcançam-se, então, os resultados do gráfico abaixo, 
que apontam uma predominância de 43% das razões como 
desenvolvimentistas:  

43%

27%

16%

14%

Razões de veto não-jurídicas

Desenvolvimen�smo

Conservacionismo

Preservacionismo

Socioambientalismo

Tabela 6 – Razões de veto não-jurídicas

Para se chegar a esse resultado, foi necessário ob-
servar o conjunto de razões de veto (93 – noventa e três), 
excluindo-se aquelas que eram exclusivamente por incons-
titucionalidade, o que representa 6 (seis) razões. Apesar 
de cada razão de veto utilizar, às vezes, mais de uma ar-
gumentação com feições de correntes ambientais distintas 
(uma razão com um argumento conservacionista, seguido 
de outro argumento desenvolvimentista), foi avaliado em 
cada caso qual é o argumento político predominante. 

Como explicado, a corrente desenvolvimentista se 
solidificou nas razões que se pautaram nos custos econô-
micos, seja para um setor privado, seja para os cofres pú-
blicos. Na razão de veto nº 9 do PL n° 70, de 1996 (Recursos 
Hídricos)96, por exemplo, a preocupação do veto é a de que 
a sanção do dispositivo “comprometeria o setor elétrico”. As 
razões de veto nº 9 e 10 do PL 1876/1999 (Novo Código Flo-
restal)97 centraram a sua fundamentação, respectivamente, 

96  Mensagem nº 870, de 6 de agosto de 1997 (BRASIL).
97  Mensagem nº 212, de 25 de maio de 2012 (BRASIL).



Paula Máximo de Barros Pinto, Giselle Margareth Pilla  Blankenstein, Heidi Michalski Ribeiro,
Humberto Filpi, Juliana Chermont Pessoa Lopes, Leonardo Mattoso Sacilotto. Mariana Barbosa Cirne

190

no “enorme custo adicional às atividades de abastecimento de 
água e geração de energia elétrica no País, impactando diretamen-
te os valores das tarifas cobradas por esses serviços”98. e na “in-
segurança jurídica para os empreendedores públicos e privados”. 
Enxergam, em medidas que poderiam trazer mais proteção 
ao meio ambiente, em verdade, mais custos ao empresário 
ou ao erário. Nas razões de veto nº 14 e 5 do PL sobre Sane-
amento99, as justificativas foram a queda de arrecadação da 
união e a queda do faturamento dos correios, respectiva-
mente. Também pareceu desenvolvimentista o caso de veto 
a um tipo penal, por entendê-lo genérico e com isso causar 
“insegurança na relação do cidadão com o Estado”100. Percebe-se 
que, então, que houve um mapeamento das razões políti-
cas, sob esses critérios, o que permitiu identificar uma pre-
dominância dessa perspectiva de argumento em 43% dos 
vetos não-jurídicos por interesse público.    

As razões conservacionistas, por sua vez, concre-
tizam-se quando a fundamentação indicava que o veto 
poderia evitar posição mais extrema dentro da política 
ambiental. A razão de veto nº 2 (Clima) é um exemplo de 
motivação conservacionista, pois esclarece que a política 
energética do Brasil prioriza fontes de energia renováveis 
em sua matriz, mas que apesar disso o uso de combustíveis 
fósseis não deveria ser abandonado 101. Tal abandono seria, 
portanto, um extremo. Outro exemplo (razão de veto nº 2 
do Código Florestal102) balanceia os avanços tecnológicos 
junto com a capacidade de recuperação ambiental, para al-

98  Mensagem nº 212, de 25 de maio de 2012 (BRASIL).
99  Mensagem nº 9, de 5 de janeiro de 2007 (BRASIL).
100 Mensagem nº 967, de 18 de julho de 2000 (BRASIL).
101 Cf. Mensagem nº 1.123, de 29 de dezembro de 2009 (BRASIL).
102 Cf. “O conceito de pousio aprovado não estabelece limites temporais ou territoriais 
para sua prática, o que não é compatível com o avanço das técnicas disponíveis para 
a manutenção e a recuperação da fertilidade dos solos”. Mensagem nº 212, de 25 de 
maio de 2012 (BRASIL).



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

191

cançar uma posição intermediária. A garantia do contro-
le do Estado na pauta ambiental foi qualificada por essa 
pesquisa como uma postura conservacionista. Presume-se, 
aqui, uma pretensão de se equilibrar a proteção ambiental, 
sem impedir a eventual exploração econômica de maneira 
irracional. Dois bons exemplos disso são as razões de veto 
nº 1 e 6103 (Crimes e Infrações Ambientais). O primeiro ve-
tou o art. 1 do PL 1164/1991, pois se ele fosse mantido algu-
mas condutas “não mais poderiam ser coibidas”. O segundo 
justifica o veto na preocupação com o controle dos produ-
tos e subprodutos de origem vegetal.  Outro exemplo de 
controle está na razão de veto nº 3 da MP Florestal104 já que 
versa sobre “o controle da utilização de espécies florestais, seus 
produtos e subprodutos”. O conservacionismo é a segunda 
corrente mais presente nas razões de veto políticas, com 
27% dos casos.

O socioambientalismo se caracteriza por pensar não 
só no ambiental, mas também no social. No caso da razão 
de veto nº 8 do Código Florestal105, há clara preocupação 
com os pequenos proprietários rurais. A justificativa do 
veto indica como fundamento a desigual realidade fundi-
ária brasileira. O mesmo acontece na razão de veto nº 5 da 
MP do Código Florestal106, ao dizer que a regra anterior “já 
contemplava adequadamente a diversidade da estrutura fundiária 
brasileira”. As razões de veto nº 9 e 10 do PL sobre Recur-
sos Hídricos107 foram identificadas como socioambientalis-
tas pois falam sobre “tarifas mínimas” e “tarifas sociais”. As 
razões socioambientais demonstram, portanto, a avaliação 
social preponderante, mas só ocorrem em 14% dos casos.

103 Mensagem nº 181, de 12 de fevereiro de 1998 (BRASIL).
104 Mensagem nº 484, de 17 de outubro de 2012 (BRASIL).
105 Mensagem nº 212, de 25 de maio de 2012 (BRASIL).
106 Mensagem nº 484, de 17 de outubro de 2012 (BRASIL).
107 Mensagem nº 9, de 5 de janeiro de 2007.
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As motivações preservacionistas pautaram-se na pre-
ocupação com espécies ameaçadas, como nas razões de 
veto nº 1 e 2 do PL sobre Mata Atlântica108. Também foram 
enquadradas nesta categoria, as razões de veto que apre-
sentaram como justificativa o comprometimento da biodi-
versidade. Isso ocorreu quanto às APPs, pois a sanção de 
dispositivo da MP do Código Florestal reduziria “a capa-
cidade dessas áreas desempenharem suas funções ambientais bá-
sicas”109 e quanto aos peixes, pois nos termos da razão de 
veto nº 1 do PL sobre pesca110. Argumentos preservacionis-
tas só aparecem em 16% dos casos.

O resultado da pesquisa sobre o interesse público de-
monstrou que, apesar de um alardeado protagonismo do 
Brasil nos debates internacionais sobre o meio ambiente, 
nas razões sobre os vetos a argumentação desenvolvimen-
tista continua sendo predominante. Nas decisões sobre a 
legislação nacional, o Poder Executivo dá maior ênfase às 
questões econômicas.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa partiu da importância da elevação cons-
titucional ambiental, materializada no art. 225, para anali-
sar seus concretos efeitos nos vetos. Surpreendentemente, 
a avaliação empírica das razões de vetos demonstrou que 
em apenas 9 (nove) casos se utilizou – mesmo que indire-
tamente – como razão de veto a proteção do meio ambien-
te ecologicamente equilibrado. Em apenas 1 (uma) razão 
de veto há a citação expressa do art. 225 da Constituição 

108 Mensagem nº 1.164, de 22 de dezembro de 2006 (BRASIL).
109 Cf. Razão 6 da MP Florestal. Esta razão de veto também fala da diversidade da 
estrutura fundiária brasileira, o que poderia caracterizá-la como socioambientalista, 
mas o argumento preservacionista ainda parece prevalecer. Cf. Mensagem nº 484, de 
17 de outubro de 2012 (BRASIL).
110 Mensagem nº 503, de 29 de junho de 2009, BRASIL.
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de 1988. Nos vetos ambientais analisados, o artigo 225 não 
aparece como suficiente nem ao menos para sustentar sozi-
nho um veto por inconstitucionalidade, conjugando-se, em 
todos os casos, com argumentos de interesse público (po-
líticos ou jurídicos). No âmbito legislativo dos vetos, por-
tanto, o art. 225 não parece surtir o efeito defendido pela 
doutrina ambiental. 

A resposta da pesquisa sobre os vetos demonstrou 
que a maioria (43%) das razões de veto políticas são desen-
volvimentistas. Percebe-se que nas decisões do processo le-
gislativo nacional, o Poder Executivo não espelha a postu-
ra que defende internacionalmente, âmbito em que ostenta 
protagonismo nos debates sobre o meio ambiente. O Poder 
Executivo dá maior ênfase às questões econômicas em de-
trimento das ambientais.

Espera-se, com essa sistematização e interpretação 
dos dados dos vetos em matéria ambiental contribuir para 
a transparência do processo legislativo e para uma reapro-
ximação na relação entre os Poderes Legislativo e Executi-
vo, em um constante aprimoramento do Direito.   

A partir da apresentação desses resultados, preten-
de-se não apenas instigar mais pesquisas sobre a atuação 
do Poder Executivo, mas também desvelar sua posição de-
senvolvimentista e de indiferença à Constituição ecológi-
ca. Espera-se lançar olhos críticos a essa forma de atuação 
e permitir uma mudança de paradigma para os próximos 
vetos ambientais.
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DESCARTE DE MEDICAMENTOS 
INDUSTRIALIZADOS PARA USO 

HUMANO NA CIDADE DE SÃO 
PAULO

DISPOSAL OF INDUSTRIALIZED MEDICINES 
FOR HUMAN USE IN SÃO PAULO CITY

Giselle Margareth Pilla Blankenstein
Doutora pela Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (USP)

RESUMO: O descarte de medicamentos sem prévio trata-
mento impacta no meio ambiente e na qualidade de vida das 
pessoas. Trata-se de pesquisa exploratória realizada com le-
vantamento bibliográfico e documental e aplicação de ques-
tionário. Os dados foram coletados no município de São Pau-
lo: no período 2011-2015 o volume coletado de resíduos de 
serviços da saúde (RSS) aumentou 25,12% e o valor arrecada-
do com a taxa cobrada para recolhimento dos RSS 450,83%. 
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No entanto, não há logística reversa de medicamentos domés-
ticos na cidade. 

PALAVRAS-CHAVE: legislação farmacêutica – serviços de 
saúde – logística reversa – resíduos – sustentabilidade

ABSTRACT: The disposal of medicines without previous 
treatment impacts on the environment and the quality of life 
of the people. This is na exploratory research carried out with 
bibliographical and documentar survey and questionnaires 
conduction. The data were collected on São Paulo municipality: 
in the period 2011-2015 the volume of services health waste 
(SHW) increased 25.12% and the amount collected with the 
contribution of the rate 450.83%. There is no reverse logistics 
of domestic medicines on the city, though.

KEYWORDS: pharmaceutical legislation – health services – 
reverse logistics – waste – sustainability

SUMÁRIO: Introdução. 1. Procedimento metodológico e sua 
justificativa; 2. Breves notas quanto à legislação; 3. Dados do 
município de São Paulo; 4. Discussão; Conclusão; Agradeci-
mentos; Referências Bibliográficas.

INTRODUÇÃO

Poluição é a causa ambiental que mais causa doenças 
e mortes prematuras atualmente, atingindo principalmente 
os pobres e os vulneráveis. Os efeitos da poluição química 
para a saúde humana ainda não foram devidamente inves-
tigados. Desde 1950 mais de cento e quarenta mil substân-
cias químicas e pesticidas foram sintetizados e 5.000 são 
largamente produzidos, dos quais apenas metade tiveram 
seus efeitos na saúde humana testados – testes que passa-
ram a ser exigidos na década passada por alguns países de 
alta renda (LANDRIGAN, et al., 2017).

Há poluentes chamados de orgânicos persistentes 
(POP) e os de orgânicos emergentes (POE). Silva, Collins 
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(2011) apontam que os POE, ao contrário dos POP, não ne-
cessitam ser persistentes para causar efeitos negativos por 
ser contínua sua entrada no meio ambiente mediante pro-
cessos industriais, descarte e excreção (metabolizada e não 
metabolizada) nos esgotos e nos corpos d’água.

Os POE são compostos químicos presentes em vários 
produtos comerciais (medicamentos, embalagens de ali-
mentos, produtos de higiene, agrotóxicos, produtos vete-
rinários etc) ou, ainda, microorganismos encontrados em 
matrizes ambientais e biológicas; é característica dos POE 
a ausência de monitoramento e de legislação regulatória, 
apesar de seu potencial risco à saúde e ao meio ambiente 
(SILVA, COLLINS; 2011).

Medicamento é POE definido em lei como um pro-
duto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com 
finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnóstico (BRASIL, 1973). Há interações entre princípios 
ativos de diferentes medicamentos que são sabidamente 
maléficas ao organismo humano; o descarte direto na natu-
reza proporciona na água essas interações e outras de con-
sequências ainda desconhecidas. 

As substâncias que compõem os medicamentos são 
descartadas na natureza durante o processo de industria-
lização (dentro dos limites aceitos e permitidos pela tecno-
logia existente), no seu consumo (o metabolismo humano 
não as absorver integralmente) e se forem descartados dire-
tamente na natureza ou no lixo doméstico (que não recebe 
tratamento para torná-las totalmente inertes).

A regulamentação sanitária e ambiental classificam 
os medicamentos descartados como resíduo de serviço de 
saúde (RSS) do grupo B – perigosos111; esta também é a clas-

111 RDC nº306, de 7/12/2004 (ANVISA, 2004) e Resolução nº 358, de 4/5/2005 (CONA-
MA, 2005). A RDC nº222, de 29 de março de 2018, prevê revogação da RDC nº306 em 
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sificação encontrada na Convenção da Basiléia internaliza-
da no Brasil pelo Decreto nº 875 de 1993 (BRASIL, 1993), na 
qual há o compromisso internacional de controlar o fluxo 
de resíduos perigosos e rever periodicamente as possibi-
lidades de reduzir sua quantidade e/ou seu potencial de 
poluição.

Enquanto não houver adequação do design do servi-
ço de assistência farmacêutica e do design das embalagens 
de medicamentos para evitar sobras, a ferramenta existente 
para diminuir seu impacto no meio ambiente e na saúde 
das pessoas saudáveis é a logística reversa (recolhimento 
dos medicamentos não comercializados ou não utilizados 
para destiná-los ao descarte mais adequado à melhor infra-
estrutura local).

Evitar o contato dos medicamentos com o meio am-
biente (assim como os demais produtos químicos) aumenta 
em importância se for somada à poluição causada112 o fato 
do tratamento da água ser tecnologia que está em desen-
volvimento: ainda não é possível reverter integralmente 
sua contaminação química. Mesmo após tratamentos so-
fisticados de purificação, os contaminantes permanecem e 
podem ser encontrados em quantidades pequenas na su-
perfície e em menores concentrações nos lençóis freáticos.

De acordo com a Associação Brasileira de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), 82% dos muni-
cípios brasileiros prestam serviços de coleta, tratamento e 
disposição final de RSS (ABRELPE, 2016). Comparando os 
dados da ABRELPE com os dados fornecidos pela Autori-
dade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) da cidade 

25 de setembro de 2018.
112 O metabolismo humano não processa os medicamentos integralmente e parcela do 
tratamento medicamentoso consumido é excretado tornando-se potencial gerador de 
contaminação da água e do solo. Tal fato, no entanto, não justifica ampliar o volume 
descartado nos efluentes com medicamentos não utilizados.
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de São Paulo referidos em 2016, 15,23% do RSS recolhido 
no país é coletado na capital paulista, razão para melhor 
conhecer a dinâmica da coleta seletiva de RSS no município 
de São Paulo – o que será feito com enfoque nos medica-
mentos.

1. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO E SUA 
JUSTIFICATIVA

A pergunta de pesquisa proposta consiste em conhe-
cer o procedimento de descarte de medicamentos indus-
trializados para uso humano no município de São Paulo e o 
objetivo é identificar práticas que facilitem e/ou dificultem 
a implementação da coleta seletiva dos medicamentos.

A limitação do objeto a medicamentos industrializa-
dos para uso humano ocorreu pela existência, no Brasil, de 
regras diversas de descarte dos medicamentos manipula-
dos e dos medicamentos veterinários. E o município de São 
Paulo foi escolhido por possuir coleta de resíduos de servi-
ços de saúde (RSS) de estabelecimentos de saúde em todo o 
seu território, dos quais é cobrada a taxa.

Embora o estudo de caso seja o método mais vantajo-
so para problemas de pesquisa com como ou porque ao per-
mitir entender um fenômeno da vida em profundidade, a 
área geográfica não pode ser considerada uma unidade de 
análise (YIN, 2010). Desta forma, a pesquisa é classificada 
como exploratória por ter como objetivo principal “o apri-
moramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 2007). 

As etapas da pesquisa consistiram em levantamen-
to bibliográfico e documental, aplicação de questionário e 
análise dos dados.

O levantamento bibliográfico foi limitado ao perío-
do compreendido entre 2010, ano da publicação da Polí-
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tica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS113) e 2017, perío-
do previsto para término da pesquisa. Foram pesquisadas 
publicações científicas com o descritor pharmaceutical nas 
bases Pubmed (restrito a humanos) e Lilacs. Em periódicos 
Capes, Scielo, teses e dissertações da USP, da Unicamp e UnB a 
busca foi feita pelo título com medicamento, política nacional 
de resíduos sólidos e descarte. Artigos científicos com data an-
terior a 2010 constam neste trabalho por terem sido citados 
nos textos encontrados.

A legislação foi encontrada em páginas oficiais (final 
gov.br) de Internet das casas legislativas ou do órgão res-
ponsável pela publicação do texto legal. Dados de merca-
do, reportagens e páginas não científicas na Internet foram 
localizadas através da ferramenta de busca Google utili-
zando os mesmos descritores das bases de dados.

Os questionários foram enviados com fundamento 
na lei da transparência114 aos órgãos da Prefeitura de São 
Paulo diretamente envolvidos com a coleta de medicamen-
tos descartados no ano de 2016. As duas concessionárias 
responsáveis pelo recolhimento do RSS gerado não presta-
ram qualquer informação: a Ecourbis respondeu que não 
estava subordinada à lei da transparência e a LOGA entrou 
em contato por telefone para saber no que seria utilizado os 
dados – mas não enviou qualquer resposta. 

Os dados foram analisados utilizando o método com-
parativo, caracterizado por ser o estudo das semelhanças 
e diferenças para explicação dos fenômenos (MARCONI, 
LAKATOS; 2009).

113 Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010c).
114 Lei nº 12.527/11 (BRASIL, 2011b). A obrigatoriedade de informar a utilização dos 
recursos públicos, previstos em lei, abrange a administração direta, indireta e enti-
dades privadas sem fins lucrativos. Quis o legislador que a utilização de recursos 
públicos em atividade de interesse público por quem almeja lucro não precise ser 
informada.
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2. BREVES NOTAS QUANTO À LEGISLAÇÃO

Está expresso na Constituição (BRASIL, 1988) que 
não há acesso a uma qualidade de vida sadia sem que o 
meio ambiente esteja ecologicamente equilibrado. Há, des-
sa forma, o reconhecimento de uma limitação dos recursos 
naturais e da importância da natureza para a vida humana. 

Canotilho (2010) afirma ser o princípio da sustentabi-
lidade o princípio estruturante do Direito Constitucional, 
afirmando que “a sustentabilidade configura- se como uma di-
mensão autocompreensiva de uma constituição que leve a sério a 
salvaguarda da comunidade política em que se insere”. (p. 8) No 
Brasil, a Constituição (BRASIL, 1998) não faz menção à sus-
tentabilidade ou ao desenvolvimento sustentável, é na lei 
infraconstitucional que se confirma a escolha do legislador.

É possível afirmar que a PNRS é a lei brasileira da 
sustentabilidade. A PNRS regula os resíduos gerados 
no Brasil, exceto os rejeitos radioativos (artigo 1º, § 2º) 
(BRASIL, 2010c)115. Conforme seu artigo sétimo, é priori-
tário seguir a ordem de não geração, redução, reutilização, 
reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 
(BRASIL, 2010c).

A coleta seletiva e os sistemas de logística reversa são 
instrumentos da PNRS que proporcionam o cumprimento 
da prioridade do artigo sétimo. O responsável pelo geren-

115 O Decreto 7404/2010 regulamenta a PNRS prevendo que a responsabilidade comparti-
lhada será implementada de forma individualizada e encadeada (parágrafo único do artigo 
5º) (BRASIL, 2010b). Nele estão tratados os instrumentos da PNRS: logística reversa, 
coleta seletiva, acordos setoriais, bem como a participação dos catadores. Não há 
menção direta aos resíduos de serviços de saúde, apenas a previsão da existência de 
Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP), regulado pela 
instrução normativa 1/2013 do Instituto do Meio Ambiente (IBAMA) (IBAMA, 2013), 
na qual consta obrigatoriedade de registro para fabricantes de produtos farmacêuti-
cos. Os demais dispositivos do Decreto replicam o que está previsto na PNRS, motivo 
pelo qual as remissões à lei ficarão restritas a ela.
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ciamento do resíduo, dentro dos princípio e ferramentas da 
PNRS, é seu gerador direto ou indireto (pessoa física ou ju-
rídica, de direito público ou privado), trata-se da responsa-
bilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto (art. 
3º, XVII) (BRASIL, 2010c). 

 O ciclo de vida dos produtos é analisado a partir 
do fluxo de materiais envolvidos na produção, utilização 
e descarte de um produto116. Fluxo de materiais é o nome 
dado à trajetória das substâncias utilizadas, dos elemen-
tos químicos envolvidos e das reações químicas ocorridas 
no decorrer da vida desse produto. O resultado do cálculo 
dos poluentes emitidos costuma ser convertido em carbono 
equivalente - é a pegada de carbono117, um indicador de 
sustentabilidade muito utilizado.

Também são diplomas legais nacionais relacionados 
à sustentabilidade o Decreto nº 875/1993 (BRASIL, 1993), 
que internalizou a Convenção da Basiléia sobre controle de 
movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu 
depósito; a lei nº 12.349/2010 (BRASIL, 2010d), que alterou 
a lei das licitações para fazer constar que a licitação desti-
na-se a garantir a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável (art. 3º), reforçando o desenvolvimento susten-
tável como diretriz também para a Administração públi-
ca e o Decreto nº 9.073/17 que integrou a agenda mundial 
2015-2030, prevendo os 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável à agenda nacional118. Outra norma referente ao 

116 São utilizados dois métodos para analisar o ciclo de vida do produto: do berço ao 
portão (cadle-to-gate), em que a análise é interrompida na saída da fábrica, e do berço ao 
túmulo (cadle-to-the-grave), em que é considerada a vida do produto até seu fim, seja 
por consumo, seja por descarte ou transformação em outro produto.
117 É possível, utilizando o mesmo método da regra de três simples, calcular as pega-
das hídrica, de nitrogênio e dos demais gases de efeito estufa.
118 Decreto legislativo nº 140/2016 (BRASIL, 2016a), que aprovou o Acordo de Paris 
sobre a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) 
e posteriormente foi promulgado pelo decreto nº 9073/17 (BRASIL, 2017). A votação 
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descarte de medicamentos é a ABNT119 NBR nº 10.004 de 
2004 (ABNT, 2004).

A política estadual de resíduos sólidos do Estado de 
São Paulo é anterior à PNRS e prevê a visão sistêmica da 
gestão integrada e compartilhada dos resíduos. Destaca-se 
entre os princípios da política estadual a promoção de pa-
drões sustentáveis de produção e consumo e a prevenção 
da poluição mediante práticas que promovam a redução 
ou eliminação de resíduos na fonte geradora (artigo 2º, iv e 
v) (SÃO PAULO, 2006).

São instrumentos previstos em lei (artigo 4º, xviii e 
xx) (SÃO PAULO, 2006) a gradação de metas - em conjunto 
com os setores produtivos - visando a redução na fonte e a 
reciclagem de resíduos que causem risco à saúde pública e 
ao meio ambiente juntamente com o incentivo à autodecla-
ração ambiental na rotulagem de produtos.

A portaria CVS nº 21, de 10 de setembro de 2008 apro-
va a norma técnica sobre gerenciamento de resíduos peri-
gosos de medicamentos em serviços de saúde sem abordar 
as fases de fabricação e distribuição, assim como expressa-
mente exclui os aspectos relacionados aos resíduos gerados 
ao nível domiciliar e medicamentos com periculosidade 
decorrente de radioatividade ou da presença de organis-
mos geneticamente modificados (SÃO PAULO, 2008).

Mencionando expressamente os medicamentos, há a 
Resolução SMA nº 45, de 23 de junho de 2015 (SÃO PAU-
LO, 2015) que obriga a estruturação e implementação da lo-
gística reversa para uma relação de produtos e embalagens 
comercializados no Estado de São Paulo, independente do 

da UNFCCC foi simbólica, perdendo-se a oportunidade de equipará-lo às emendas 
constitucionais, nos termos do artigo 5º, §3º (BRASIL, 1988).
119 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é uma associação civil (pri-
vada) para a qual contribuem profissionais com conhecimento técnico, associados 
ou não.
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serviço público de limpeza urbana e de manejo de resídu-
os sólidos. Os medicamentos domiciliares, vencidos ou em 
desuso, integram a relação de produtos com logística re-
versa obrigatória (artigo 2º, parágrafo único, i). No âmbito 
desta resolução, contudo, não foram encontradas iniciati-
vas implementadas de logística reversa de medicamentos.

São Paulo foi o município pioneiro no Brasil a ter uma 
lei de mudanças climáticas, lei nº 14.933/09 (SÃO PAULO, 
2009). A política municipal sobre mudança do clima tem 
como diretriz, entre outras, o “estímulo à minimização da 
quantidade de resíduos gerados, ao reuso e à reciclagem dos resí-
duos urbanos, à redução da nocividade e ao tratamento e depósito 
ambientalmente adequado dos resíduos remanescentes” (artigo 
3º, xiv) (SÃO PAULO, 2009).

No município de São Paulo a lei nº 13.478/2002 regula 
os RSS: os estabelecimentos que produzam RSS na cidade 
de São Paulo são contribuintes da Taxa de Resíduos Sólidos 
de Serviços de Saúde (TRSS), a qual é devida pela utili-
zação potencial do serviço público de sua coleta. O 
contribuinte autodeclara o volume médio de RSS gerado 
ao pagar o valor equivalente à respectiva categoria prevista 
em lei (SÃO PAULO, 2002).

3. DADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Estima-se que mais de 12 milhões de pessoas morem 
na cidade de São Paulo (IBGE, 2016), que tem a extensão de 
1521 Km², todos cobertos pela coleta seletiva de RSS da Pre-
feitura, restrita aos estabelecimentos de saúde que decla-
ram gerar RSS. A tabela 1 apresenta os contribuintes muni-
cipais paulistanos que declararam atividade relacionada à 
área da saúde (classificados como grupo 7 pela prefeitura 
de São Paulo).
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Tabela 1 – Quantidade de contribuintes ativos da área da saúde 
por exercício

Tipo_Pessoa Pessoa Física Pessoa Jurídica Total

2010 98.741 27.665 126.406

2011 106.372 30.030 136.402

2012 113.245 32.413 145.658

2013 118.932 35.246 154.178

2014 123.364 38.430 161.794

2015 127.702 42.794 170.496

2016 128.326 42.858 171.184

Fonte: São Paulo, 2016

Em 12 de abril de 2016 constavam 171.184 contri-
buintes ativos vinculados à área da saúde na cidade de São 
Paulo. Dentre esses, 26.650 declaravam gerar RSS (15,57%), 
conforme dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Desenvolvimento Econômico do município de 
São Paulo (tabela 2)120 e , de acordo com os dados forne-
cidos pela AMLURB, a parcela de RSS do grupo B (classi-
ficação dada aos medicamentos dentre outras substâncias 
perigosas) é muito inferior aos grupos A/E.

120  Houve alteração nos critérios da lei em 2012 e 2016, motivo pelo o qual há 
maior oscilação nos números. De 2012 ao primeiro trimestre de 2016 as faixas de es-
tabelecimento gerador de resíduo de saúde (EGRS), por geração diária de RSS, eram 
as seguintes: EGRS(especial): até 20kg por dia; EGRS1: de 20 a 50kg por dia; EGRS 2: 
de 50  a 160kg por dia; EGRS3, de 160 a 300kg por dia; EGRS4: de 300 a 650kg por dia 
e EGRS5, acima de 650kg por dia. (SÃO PAULO, 2002).
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Tabela 2 – Quantidade de emissores de RSS ativos, por exercício

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EGRS 147 24.413 68.730 25.327 25.451 26.296

EGRS I 7

EGRS II 1

EGRS III 26.175

EGRS 1 10 185 215 227 211 214 214

EGRS 2 9 70 77 85 79 76 76

EGRS 3 1 39 40 45 42 44 44

EGRS 4 5 36 40 43 38 40 39

EGRS 5 3 109 99 101 94 95 94

Total 175 24.852 69.201 25.828 25.915 26.765 26.650

Fonte: São Paulo, 2016 (EGRS I a III instituídos em março de 2016, 
substituindo EGRS)

Dentre os 26.650 cadastros ativos de geradores de 
RSS, se forem considerados apenas os dados da AMLURB, 
13,46% dos contribuintes de TRSS de São Paulo são droga-
rias. O principal RSS gerado nas drogarias é do grupo B, 
no entanto, conforme tabela 3, os resíduos do grupo B não 
atingem o percentual de 4% do RSS gerado no município.

Tabela 3 – Quantidade de RSS coletados na 
cidade de São Paulo (ton/ano)

Grupo A/E B % B Total RSS

2011 30.948,51 712,73 2,25% 31.661,24

2012 32.259,53 1.032,94 3,10% 33.292,47

2013 36.808,10 1.189,46 3,13% 37.997,56

2014 37.831,85 1.371,93 3,50% 39.203,78

2015 38.123,35 1.490,62 3,76% 39.613,97

Fonte: AMLURB, 2016



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

213

Se a tabela 2 apresenta um número estável de contri-
buintes de TRSS, na cidade de São Paulo o volume de RSS 
coletado é crescente, conforme mostra a tabela 3. A motiva-
ção do aumento, se ampliação da cobertura de serviços de 
saúde, melhor segregação dos diferentes resíduos ou outro 
motivo não foi possível identificar.

Maior do que o aumento do volume de RSS (25,12% 
em 4 anos) (tabela 3) é o aumento da contribuição da TRSS 
(450,83% em igual período), conforme tabela 4. O aumen-
to da tributação ocorreu sem que houvesse alteração das 
condições contratuais das concessões de limpeza urbana, 
datados de 2004 e vigentes até 2024.121

Tabela 4 – Recolhimento nominal da TRSS, em R$

Descrição 2011 2012 2013 2014 2015

EGRS 3.721.641,61 10.150.032,24 14.520.028,13 17.292.273,84 18.558.662,12

EGRS 1 421.724,07 1.018.213,80 1.329.396,51 1.672.724,45 2.150.143,36

EGRS 2 590.268,30 771.714,70 1.912.718,95 2.270.044,58 3.990.790,99

EGRS 3 756.805,51 1.708.779,31 2.490.735,00 3.634.014,26 4.780.332,30

EGRS 4 843.602,70 2.413.963,55 5.409.893,29 6.379.653,94 8.099.336,71

EGRS 5 3.969.618,08 6.672.581,61 18.237.933,45 17.469.497,57 19.145.327,19

Total 10.303.660,27 22.735.285,21 43.900.705,33 48.718.208,64 56.724.592,67

Fonte: São Paulo, 2016

Nos Termos de contrato 26/SSO/04 (SÃO PAULO, 
AMLURB, ECOURBIS; 2004) e 027/SSO/04 (SÃO PAULO, 
AMLURB, SAMPALIMP; 2004) não há previsão de remu-

121 A cidade está dividida em agrupamento sudeste e agrupamento noroeste; há ser-
viços de limpeza urbana de natureza divisível e de natureza indivisível (varrição, 
lavagem de via pública e serviços não regulares). Os serviços de natureza indivisível 
são contratados em períodos menores e até maio de 2016 constavam na página da 
Prefeitura somente os contratos de 2011 vencidos em 2014 (Termo de Contrato 73/
SES/11 e 74/SES/11), retirados posteriormente e não substituídos pelos instrumentos 
que estejam vigendo.
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neração diferenciada para resíduos de saúde em relação aos 
demais resíduos sólidos e reajustes são previstos conside-
rando a quantidade recolhida, não a qualidade do resíduo.

Comparando o número de contribuintes registrados 
no município em atividade relacionada à área da saúde e 
os que recolhem TRSS verifica-se potencial para aumento 
de contribuição (Tabela 5).

Tabela 5 –Percentual de contribuintes ativos 
da área de saúde que recolhem TRSS

Tipo_
Pessoa
Ano

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Contribuintes de
TRSS

Total
Contribuintes

2010 98.741 27.665 175 (0,13%) 126.406

2011 106.372 30.030 24.852 (18,21%) 136.402

2012 113.245 32.413 69.201 (47,51%) 145.658

2013 118.932 35.246 25.828 (16,75%) 154.178

2014 123.364 38.430 25.915 (16,02%) 161.794

2015 127.702 42.794 26.765 (15,70%) 170.496

2016 128.326 42.858 26.650 (15,57%) 171.184

Fonte: São Paulo, 2016

A desproporção entre o número de contribuintes, o 
volume de RSS declarado, o volume recolhido e o valor ar-
recadado a título de TRSS merece melhor análise em outros 
estudos. Não encontramos informação quanto a subsídios 
estatais para tornar o recolhimento de RSS viável, de forma 
que a TRSS parece cobrir o custo da operação.

As figuras 8 e 9 permitem comparar a proporção entre 
a arrecadação, ano a ano e os números de estabelecimentos, 
também ano a ano. Cada aro do círculo corresponde a uma 
classificação de EGRS (menor gerador ao centro), classifica-
ção que sofreu alteração em 2012.
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Eventual RSS que não seja descartado adequadamen-
te e venha a ser despejado no esgoto doméstico poderá não 
receber tratamento algum. A Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (SABESP) é a empresa res-
ponsável pelo tratamento de esgoto no Estado de São Pau-
lo. Seus dados de abrangência são divulgados para a região 
metropolitana de São Paulo, que compreende 39 municí-
pios, além da cidade de São Paulo.

Em 2014 a SABESP estima ter atendido, com esgota-
mento sanitário, 23.343.625 habitantes na região metropo-
litana de São Paulo. São 30 estações de tratamento de esgo-
to e 47.991,68 Km de extensão de sua rede de esgoto que 
fazem 6.643.923 ligações e atendem 87% da demanda, ou 
seja, 13% do que é descartado na região metropolitana de 
São Paulo não recebe tratamento (SABESP, 2017).

Figura 8 – Estabelecimentos de Saúde Contribuintes de TRSS

Fonte: São Paulo, 2016
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Figura 9 – Arrecadação de TRSS

  

Fonte: São Paulo, 2016

4. DISCUSSÃO

A análise de uma política pública não pode ser res-
trita à legislação e a dados, é recomendável conferir a for-
ma como ocorrem as relações em torno de seu objeto. Para 
ilustrar esta afirmação será utilizado o ciclo de vida dos 
medicamentos para estruturar o raciocínio.

Uma substância somente é considerada medicamen-
tos após o cumprimento de várias etapas e protocolos. 
Daughton, Ternes (1999) alertam que medicamentos sem 
aprovação, no período em que são feitos os testes, são des-
cartados no meio ambiente. De fato, não foi encontrada 
legislação brasileira tutelando o meio ambiente quanto ao 
descarte de substâncias químicas em teste.

Para Becker, Méndez-Quigley, Phillips (2010) a diver-
sidade de medicamentos faz com que não haja uma técnica 
que consiga tratar o descarte de todos. Por este motivo, se-
riam recomendadas técnicas a montante (upstream), como 
química verde no desenho e produção dos medicamentos, 
para reduzir sua bioatividade.
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Na fabricação dos medicamentos, além da utilização 
de tecnologia verde, o design das embalagens deveria con-
siderar eventual incineração utilizando materiais o menos 
tóxico possível e, se não for viável utilizar uma única ma-
téria-prima para embalar (procedimento que agiliza a reci-
clagem), que seu desenho facilite a separação dos diferente 
materiais. 

A ABNT recomenda que as embalagens secundárias 
e as bulas sejam separadas para reciclagem no descarte 
de medicamentos pelo paciente (ABNT, 2016), tal proce-
dimento deveria ser estendido também aos estoques não 
comercializados. No município de São Paulo, em regra, os 
medicamentos são incinerados em suas embalagens origi-
nais.

A reformulação das embalagens, para que sejam co-
mercializadas por doses diárias (o que é diverso de emba-
lagens unitárias), ajudaria a reduzir o volume de fármacos 
estocados em casa, mas é falsa a ideia de que significaria 
redução de seu custo, uma vez que sem a redução do tama-
nho da embalagem, por exemplo, o mesmo frete transpor-
taria menos tratamentos.

Sempre que a embalagem possuir tratamento supe-
rior a um dia haverá um período antes do vencimento em 
que o medicamento não poderá ser comercializado no va-
rejo porque o paciente utilizaria remédio vencido no final 
de seu tratamento. 

Cabe ao farmacêutico122 conferir a data do produto 
em relação ao tratamento antes de entregar a embalagem 
ao paciente. O farmacêutico também poderia alertar quan-
to à toxicidade e regras de descarte das sobras aos pacien-

122 A Lei nº 13.021/2014 (BRASIL, 2014), em seu artigo 14, prevê que “cabe ao farma-
cêutico, na dispensação de medicamentos, visando a garantir a eficácia e a segurança 
da terapêutica prescrita, observar os aspectos técnicos e legais do receituário.
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tes – pelo menos enquanto as embalagens de medicamento 
silenciam a respeito.

Melo (2017) transcreveu relatos de farmacêuticos em 
que “discursos contraditórios das Visas locais” (p. 53) são fa-
tor que dificulta a efetivação dos serviços farmacêuticos. 
A Gerência de Vigilância de Produtos e Interesses à Saúde 
(COVISA) é a autoridade do município de São Paulo res-
ponsável pela fiscalização dos estabelecimentos de saúde 
e, por consequência, de seu descarte de medicamentos. O 
recolhimento dos medicamentos, por sua vez, é feito por 
duas concessionárias contratadas pela Prefeitura.

Há duas regras: a dos medicamentos em geral e a 
restrita aos medicamentos controlados (tarja preta). O Me-
dicamento controlado precisa ser discriminado em formu-
lário próprio, protocolado em papel na COVISA para que 
possa ser agendado o seu recolhimento. O preenchimento 
exige tempo e atenção do farmacêutico responsável técnico 
do estabelecimento.

Após o protocolo, há falta de padronização no proce-
dimento. Além do fiscal não avisar quando virá e, ao che-
gar, atrapalhar o andamento da loja porque o farmacêutico 
deixa de atender clientes para atendê-lo (às vezes gerando 
curiosidade ou desconfiança dos clientes, se o fiscal age 
falando alto), tem fiscal que pede para descaracterizar as 
embalagens antes de colocar o lacre no saco plástico branco 
que será retirado em outro momento pela concessionária – 
mas não é possível deixar a descaracterização pronta, pois 
pode vir um fiscal que pedirá para colocar as embalagens 
inteiras. Também há fiscal que entrega o lacre e fiscal que 
faz questão de usar o lacre. O tempo, o risco à segurança123 

123 Medicamentos controlados possuem alto valor agregado e são armazenados em 
local próprio, segregados dos demais medicamentos e produtos, facilitando sua loca-
lização para quem quiser furtá-los.



30 anos da Constituição Ecológica: desafios para a governança ambiental

219

e a incerteza envolvidos no descarte de medicamentos con-
trolados levam a antecipar o momento do descarte, incluin-
do no momento da lacração embalagens que não consta-
vam no relatório protocolado inicialmente e que seriam 
descartadas posteriormente fosse a burocracia diferente: 
da forma como é feito, o maior controle diminui a vida de 
prateleira do medicamento controlado.124

Questionada, a COVISA não soube precisar o tempo 
médio de atendimento às solicitações de inutilização e la-
cração de embalagens e informou que fica a critério da au-
toridade sanitária responsável por lacrar e lavrar o termo 
de inutilização se o descarte ocorrerá na embalagem origi-
nal, “visto que não existe na legislação atual a obrigatoriedade da 
descaracterização dos medicamentos para fins de inutilização”. O 
fator ambiental, das embalagens segregadas poderem ser 
recicladas, separação prevista na PNRS, não foi considera-
do na resposta.

A confirmação de que o material lacrado foi retirado 
pela concessionária deve ser protocolada na COVISA, po-
rém não foi possível confirmar se há conferência do conte-
údo. Neste sentido, foi enviado questionário à Ecourbis e à 
LOGA, os quais não foram respondidos. De acordo com as 
informações constantes nas páginas das concessionárias125, 
elas exigem listagem dos medicamentos recolhidos mesmo 
quando não são classificados como controlados pela auto-
ridade sanitária – o que inclui eventuais medicamentos de-
volvidos pela população às drogarias. 

Mesmo que houvesse utilização das informações que 
são exigidas dos geradores de RSS, além do tempo/custo 

124 Capen et al. (2012) menciona que a expressão vida de prateleira é utilizada com 
diferentes significados na literatura científica e não há nenhuma convenção formal 
sobre como deve ser calculada. Nesta tese vida de prateleira transcorre da produção 
do medicamento até a data em que deixa de ser comercializável, é descartado ou a 
data de validade torna-se presente.
125 www.ecourbis.com.br e www.loga.com.br

http://www.ecourbis.com.br
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que o preenchimento do formulário exige, a exigência feita 
restringe o número de drogarias com estrutura para rece-
ber medicamentos não utilizados pela população: bem di-
ferente de relacionar um estoque organizado é identificar 
medicamento muitas vezes sem embalagem secundária ou 
adquiridos no exterior.

A logística reversa deve ser compreendida como ins-
trumento para viabilizar o descarte adequado sempre que 
houver estoque excedente (doméstico ou no estabelecimen-
to de saúde) ou a embalagem do medicamento possuir do-
sagem diversa da utilizada pelo paciente – evitando que 
medicamento mal estocado ou adulterado seja acessado 
pela população. É, desta forma, um mecanismo de controle 
de qualidade do fabricante – mas poderia ser compreen-
dida como uma compensação ao impacto ambiental que o 
medicamento causa. 

Fischer, Freitas (2011) indicam a superprescrição, a 
automedicação, as amostras grátis e o mau gerenciamento 
de estoques como as razões para os medicamentos não se-
rem utilizados. Os autores apontam que antibióticos, estro-
gênios, antineoplásicos e imunossupressores são as subs-
tâncias que merecem maior atenção.

Leung et al. (2013) analisaram 32 fármacos na água 
potável de 13 cidades chinesas e encontraram 17 em 89% 
das amostras, das quais 4 substâncias possuíam concentra-
ção perigosa para crianças. 

Mesmo na realidade americana, Daughton (2003) 
afirmou que o descarte de medicamentos nos lares, dire-
tamente na rede de esgoto, seria a forma menos indicada 
- apesar de ainda recomendada por alguns profissionais.

Está expresso como um dos objetivos da PNRS a não 
geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o trata-
mento e a disposição final ambientalmente adequada dos 
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rejeitos (BRASIL, 2010c) – os medicamentos não estão fora 
desta regra126.

Falta informação para que melhores escolhas sejam 
feitas, como já ocorre com aparelhos domésticos em relação 
ao consumo de energia e ruído. Na escolha de um analgé-
sico, por exemplo, qual faz menos mal a uma pessoa sadia 
e, por isso, tem descarte de menor impacto e pode ser in-
gerido nos alimentos irrigados com a água em que foi des-
cartado? Como apresentar esta informação na embalagem? 
Seria possível ao paciente que faz uso de um medicamento 
comprovadamente tóxico, por exemplo, neutralizar seus 
efeitos colocando um comprimido efervescente no vaso sa-
nitário para tratar a água antes de dar a descarga?

A regulamentação do Estado de São Paulo é restri-
ta à responsabilidade pós-consumo, para medicamentos 
domiciliares vencidos ou em desuso – não engloba todo o 
ciclo de vida do produto como a PNRS. A disposição final 
ambientalmente adequada prevista na PNRS, no entan-
to, deve prevalecer e, por isso, ocorrer em todo o ciclo de 
vida do produto, compreendendo medicamentos vencidos 
e não utilizados pelos pacientes e medicamentos que não 
têm mais condições de serem comercializados, seja porque 
venceram, seja porque houve problema em seu armazena-
mento ou transporte.

Na prática, o medicamento dentro do prazo de va-
lidade, se acompanhado da respectiva nota fiscal, é um 
produto de livre circulação no território nacional. Uma vez 
vencido, o medicamento será resíduo químico e, no Estado 
de São Paulo, a movimentação de resíduo químico exige 

126 Apesar de não haver necessidade de constar expressamente que a PNRS também 
regula os medicamentos, há projetos de lei em trâmite no Congresso e no Senado que 
procuram esclarecer que os medicamentos também estão contemplados na PNRS, 
dentre outros aspectos, conforme relacionado no apêndice B – Projetos de Lei.
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prévia autorização, o que é feito através de Certificado de 
Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CA-
DRI), documento que exige processo administrativo na 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 
para ser expedido, tem custo127 e, quando emitido, possui 
validade.

O fato do medicamento dentro do vencimento poder 
ser transportado até o local de descarte sem necessidade de 
qualquer medida adicional e a proibição de dispensar me-
dicamento cuja posologia para o tratamento não possa ser 
concluída no prazo de validade (exigindo-se que cada em-
balagem seja utilizada por um único paciente) (artigo 51 da 
RDC nº 44/2009) (ANVISA, 2009) leva os estabelecimentos 
de saúde a descartarem medicamentos antes de seu 
vencimento, diminuindo sua vida de prateleira.

A cobrança da TRSS no município de São Paulo con-
siderando a geração potencial de RSS autodeclarada pelo 
gerador faz com que descartar os medicamentos de forma 
correta não gere custo adicional aos estabelecimentos de 
saúde e o descarte é feito sem a emissão de CADRI. 

Antonioli, Massarutto (2012) ao relatarem a evolução 
do gerenciamento da coleta municipal de resíduos na Eu-
ropa, afirmam que apesar de ser difícil de quantificar, há 
evidências que significativa quantidade de resíduos, geral-
mente com origem no setor industrial e comercial, foge do 
controle e terminam de forma ilegal. Na Itália (e provavel-
mente em outros lugares) a diferença entre o que é gerado 
de resíduo e o que é legalmente descartado é de 10%. Os 
autores alertam ainda que os resíduos abandonados tam-
bém geram custo ao erário público.

127 Microempresas e empresas de pequeno porte pagam 7 Unidade Fiscal do Estado 
de São Paulo (UFESP), demais empresas 70 UFESPs. Em 2017, uma UFESP tem o 
valor de R$ 25,07.
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Ainda no âmbito internacional, Ciplak, Kaskun (2015) 
fazem a ressalva de que mesmo sendo proibido pela direti-
va europeia 1999/31/EC (UNIAO EUROPEIA, 1999) o des-
carte de RSS sem prévio tratamento em aterros sanitários, 
o menor custo para descarte do lixo doméstico faz com que 
os RSS sejam a ele misturados, ou seja, por razões econômi-
cas a lei é desrespeitada.

Tanto na produção não comercializada quanto no 
consumo e no descarte inadequado há um custo (ambien-
tal) socializado. Qualificá-lo e quantificá-lo é um desafio.

A diversidade de realidades do Brasil torna difícil 
imaginar que uma única solução atenda de forma satisfató-
ria todo território nacional e empresas de diferentes portes. 
A PNRS pressiona Estados e Municípios a estabelecerem 
suas regras, condicionando o acesso de recursos da União à 
existência de plano estadual de resíduos sólidos (artigo 16) 
e plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 
(artigo 18).

A disposição final adequada dos medicamentos pode 
mudar à medida em que a tecnologia avança. Piazza, Pi-
nheiro (2014) analisaram a logística reversa de medicamen-
tos em 5 países: França (Cyclamed), Espanha (Sigre), Por-
tugal (VALORMED), Canadá (PCPSA), e Austrália (Rum). 
Em todos os países o consumidor devolve os medicamen-
tos ao ponto de coleta localizado nas farmácias e os me-
dicamentos são incinerados com recuperação de energia, 
somente nos três primeiros há reciclagem das embalagens. 
Chartier et al. (2014), por sua vez, observam que a maioria 
dos incineradores de RSS são muito pequenos para haver 
uma efetiva ‘conversão’ de energia, viável apenas quando 
há grandes volumes.

Sora (2013) avaliou a capacidade de valorização ener-
gética nos países da União Europeia. A equiparação da 
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transformação de resíduo em energia à reciclagem permi-
te a livre circulação de resíduos, inclusive sua importação. 
Conforme a autora, as plantas de incineração estão sendo 
construídas de forma concentrada no território, o que pode 
estar distorcendo o objetivo inicial de ampliar o volume de 
resíduos reciclados para diminuir seu impacto ambiental: o 
princípio da proximidade, previsto na Diretiva 2008/98/EC 
(UNIÃO EUROPEIA, 2008), de preferir soluções a curtas 
distâncias para que o fluxo desses materiais gere o menor 
impacto possível, vem sendo esquecido. 

No contexto da sustentabilidade, com a tecnologia 
hoje existente, o descarte adequado mitiga o impacto am-
biental do produto em todo o seu ciclo de vida, mas con-
templa apenas que o pilar do meio ambiente seja atendido. 
O ciclo de vida será sustentável somente se o medicamento 
for utilizado - e por quem efetivamente dele necessita. A 
existência do produto significa que houve emissão de po-
luentes e esta emissão, por mais avançada que seja a tecno-
logia verde utilizada em sua fabricação e transporte, ape-
nas se justifica se o produto for útil.

De acordo com a ONG americana SIRUM (SIRUM, 
2017), encubada na Universidade de Stanford, cada libra 
(peso) de medicamento que deixa de ser descartado previ-
ne a geração de 30 mil libras de resíduos que seriam utili-
zados na produção daquele medicamento. No contexto da 
sustentabilidade o pior impacto possível de um produto é 
ser produzido para ninguém utilizá-lo, para uma produ-
ção ser sustentável os produtos precisam ser utilizados por 
quem deles necessita antes que percam a sua qualidade ini-
cial. 

Também é preciso considerar que o prejuízo da má 
gestão do estoque ou será repassado em outras comerciali-
zações ou inviabilizará a disponibilidade do medicamento. 
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O descarte de medicamentos exige abordagem multipro-
fissional e interdisciplinar, é comum a muitas regiões e não 
pode ser resolvido isoladamente, por outro lado, soluções 
aplicadas em uma determinada localidade podem ser apli-
cáveis a outra. 

CONCLUSÃO

As consequências ambientais do consumo de medi-
camentos precisam ser melhor debatidas e compreendi-
das. Por enquanto, o descarte apropriado à infraestrutura 
existente é a forma possível de desacelerar a concentração 
de contaminantes na água e no solo. Disponibilizar meios 
de coleta seletiva e engajar os profissionais de saúde e a 
população para que o façam integra o conjunto de ações 
aplicáveis à preservação do meio ambiente evitando a sua 
contaminação.

Há consenso que nenhum mecanismo de coleta de 
medicamentos não utilizados e vencidos tenha conseguido 
atingir a cobertura completa a que se propõe – e as falhas 
costumam ser atribuídas ao comportamento humano. É 
preciso ter em mente que o pior impacto (ambiental, so-
cial e até econômico) de um produto é não ter serventia a 
ninguém. Não há tecnologia verde que torne sustentável a 
produção de um produto não utilizado.

O uso racional de medicamentos exige que os pacien-
tes recebam os medicamentos apropriados para suas neces-
sidades clínicas, em doses ajustadas ao tratamento indivi-
dualizado pelo período de tempo prescrito, ao menor custo 
para ele e para sua comunidade (WHO, 2017). Se hoje as 
doses são entregues e comercializadas de forma diversa à 
prescrita, são as embalagens que devem prever as diferen-
ças entre as pessoas.
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Exigir do paciente que se desfaça do medicamento 
que pode voltar a precisar (ou que outra pessoa conhecida 
possa vir a usar) parece menos eficiente do que disponi-
bilizar somente o que a pessoa irá utilizar. Rever as em-
balagens exige mais do que embalar menos doses dentro 
da mesma cartela ou caixa de papelão. Somente reduzir a 
quantidade pode até encarecer o produto. É preciso com-
parar o impacto do material utilizado nas embalagens en-
volvidas com a toxicidade do produto que será embalado, 
se é possível transportar maior quantidade com menos fre-
te, por exemplo.

A logística reversa é uma ferramenta ambiental, mas 
o que deve ser perseguido para que ocorra a produção e o 
consumo responsáveis (ODS 12), para haver uma cadeia lo-
gística sustentável, todo medicamento produzido deve ser 
utilizado por quem dele necessite e enquanto ele mantiver 
sua qualidade original.

Enquanto houver produção do que não é compra-
do e compra do que não será usado, a mitigação de danos 
ambientais, sociais e econômicos deve ser feita com o des-
carte adequado. Para divulgação do descarte adequado, a 
drogaria parece ser o estabelecimento com maior vocação 
de alerta à população por ser local de grande circulação 
de pessoas procurando saúde e ter o farmacêutico, profis-
sional qualificado na área da saúde, para esclarecer e aler-
tar sobre hábitos prejudiciais à qualidade de vida, no que 
se inclui o descarte inadequado de medicamentos. Vai-se 
mais à farmácia do que a hospitais, postos de saúde ou con-
sultórios.

Avanços da tecnologia devem ser considerados na 
formulação de rotinas de descartes – e no estabelecimento 
de revisões destas rotinas - também é importante compre-
ender e divulgar os fatores que levam à adoção dos proce-
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dimentos, informação que auxilia os revisores do que está 
implementado.

A indefinição do modelo a ser seguido inviabiliza 
quantificar e qualificar os esforços necessários para modi-
ficar o quadro atual. A responsabilidade é compartilhada 
por todos em todo o ciclo de vida do produto, a discussão 
também deveria sê-lo, pois quanto maior o envolvimento 
de diferentes pessoas, mais provável que a solução (ou pos-
síveis soluções, uma vez que defendo a possibilidade de 
diferentes regras para as diferentes realidades do país) seja 
encontrada.

Da ampliação do debate também podem surgir par-
cerias e alternativas à falta de infraestrutura. Atualmente, 
argumentos financeiros, das projeções dos custos de imple-
mentação de infraestrutura e aquisição de tecnologia, são 
difíceis de serem contraditados quando há ausência de da-
dos qualitativos do descarte.

Se o descarte de RSS da cidade de São Paulo não esti-
ver ocorrendo misturado ao resíduo doméstico (Grupo D), 
em cidades com geração de RSS em escala, a TRSS parece 
ser uma solução viável a ser replicada e poderia até ter seu 
valor diminuído, uma vez que sua arrecadação aumenta 
muito mais do que o volume de RSS recolhido, conforme 
demonstrado nas tabelas 4 e 5. No entanto, antes de repli-
car o modelo, é preciso identificar o motivo de, mesmo com 
significativo aumento de arrecadação, inexistir no municí-
pio de São Paulo logística reversa para o descarte de medi-
camento doméstico.

A cobrança da taxa por RSS autodeclarados e sem a 
conferência do efetivo volume descartado, se por um lado 
permite fraude, por outro torna sem sentido o abandono 
de RSS em locais como passeio público, terrenos baldios e 
mananciais ou sua mistura com resíduos de outra classe, 
permitindo melhor qualidade em sua segregação.
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Na Constituição consta que a propriedade exerce-
rá sua função social. Tanto o possuidor do medicamento 
quanto seu proprietário têm limitação no exercício de seus 
Direitos e não podem desfazer-se dele em qualquer lugar.
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