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CARTA DE SÃO PAULO
Esta carta traz algumas reflexões e proposições decorrentes dos debates desenvolvidos
durante o 23º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, o 13º Congresso de Língua
Portuguesa e Espanhola e o 13º Congresso de Estudantes de Direito Ambiental, em
São Paulo, entre os dias 26 a 30 de maio de 2018. Como contribuição para o
enriquecimento da pesquisa nesta temática e enfatizando os tópicos relacionados ao
tema: “30 anos da Constituição Ecológica: Desafios para a Governança Ambiental”
os pesquisadores, professores, profissionais, estudantes de graduação e pósgraduação e demais integrantes da sociedade civil interessados na área do Direito
Ambiental destacaram as conclusões a serem expostas a seguir, enunciadas pelos
distintos assuntos:
I – A natureza nas Constituições latino-americanas
É necessário dar-se a devida atenção ao conceito de direito ecologizado, de
forma a superar os limites e as incapacidades do direito ambiental, expondo-se a
necessidade de se repensar um Estado de direito ecológico. Ou seja, faz-se necessária
a adoção de uma visão que deixe de lado o caráter antropocêntrico, pano de fundo
Estado de Direito, e que trate da liberação e proteção da natureza, fundado numa nova
pauta de direitos, com a pré-compreensão da complexidade.
O Estado de direito da natureza, nesta visão, é um Estado de direito que
precisa se transformar para incluir valor natureza e vida não humana e, nesse sentido,
transformar relações. Para tanto, colocam-se como medidas a necessidade de não
separar a ética do direito, isto é, lidar com problemas de justiça a partir da compreensão
da natureza e entender o direito do diálogo global e harmônico, por meio de caminhos
plurais que abarcam como valores não os bens e a propriedade, mas sim a dignidade
humana, o valor da natureza e o bem-estar animal.
Nestes termos, destaca-se a posição inovadora da Constituição do Equador,
que é a primeira a reconhecer a natureza como sujeito de direito, e não mais como
objeto de direito, condição esta que implica seu direito à restauração e ao respeito
integral de sua existência. Esse conceito de natureza como sujeito está embasado na
concepção indígena, da natureza como Pacha Mama, qual seja, a figura mítica da mãe,
a qual se deve o máximo respeito.

II- Competência em matéria ambiental e governança
Grandes desafios para a efetivação dos direitos fundamentais ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento sustentável manifestamse na forma de problemas no campo da governança.
É necessário, em âmbito nacional, superar muitos dos obstáculos encontrados,
decorrentes da complexa estrutura federativa brasileira e dos sistemas de competência
concorrente e comum que lhe dão suporte. Uma análise do panorama histórico mostra
que, atualmente, a legislação tem caminhado para uma descentralização da matéria
ambiental, o que provoca uma flexibilização da proteção ao meio ambiente e levanta
questionamentos sobre o papel da norma federal como base nacional de preservação
da natureza.
No campo dos instrumentos burocráticos, o desafio é o da efetivação do Direito,
pois o empoderamento no texto legislativo vem acompanhado do desempoderamento
na área prática. Revela-se, assim, a necessidade de o mundo jurídico absorver outras
linguagens para viabilizar a obtenção de resultados, uma vez que o aprimoramento
do diálogo entre os poderes aumenta as chances de que os esforços empreendidos
tenham retornos mais positivos.
No plano internacional, no entanto, há o complexo desafio de conciliar o ritmo
do crescimento econômico com a capacidade do planeta de fornece recursos, cenário que
é agravado pela estagnação e pelos retrocessos no campo democrático, evidenciados pela
ascensão de governos autoritários ao redor do globo.
III- Proteção ambiental e procedimentos
No âmbito dos procedimentos voltados à proteção ambiental, grande destaque
recebeu o instrumento extraprocessual Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Os
desafios a serem enfrentados para que haja a efetividade dos acordos celebrados
nesse âmbito referem-se, sobretudo, ao direito à informação e à publicidade atinente
aos acordos celebrados, à execução das medidas acordadas e aos meios de prova
empregados nas ações ambientais.
É necessário o implemento de medidas efetivas para monitoramento e
acompanhamento dos TACs, bem como a expansão dos bancos de dados de acordos
celebrados. A execução dos acordos é um desafio que, em certa medida, vê-se ligado à
falha de informação e publicidade. Para que possa haver fiscalização e cobrança quanto
aos compromissos assumidos, é preciso que sejam conhecidos os seus conteúdos tanto
pela população, como pelo Ministério Público, tendo em vista a possibilidade de
celebração de TAC por diversos entes da Administração pública.

É preciso conter a celebração de acordos sobre interesses indisponíveis e
difusos, os quais afastem a responsabilidade objetiva dos agentes. OTAC, nesse sentido,
é o melhor instrumento com atenção às implicações no âmbito da responsabilidade
civil e administrativa, uma vez que deve ser submetido ao juízo competente para ser
homologado e constituir um título executivo judicial passível de execução.
É imperativo, ainda, ajustar os TAC e as sentenças judiciais em matéria ambiental
para que reflitam as particularidades executivas da matéria, sobretudo em relação ao
prazo para cumprimento, que só se inicia após o trânsito em julgado das decisões; aos
custos, que muitas vezes inviabilizam a composição; à interferência de terceiros e às
providencias acessórias não ambientais.
IV- Recursos minerais: exploração e impacto
Os impactos ambientais podem ser definidos como alterações do meio ambiente
provocadas por ação humana, incluindo a supressão ou inserção de certos elementos no
ambiente e, ainda, a sobrecarga exercida no meio, superando a sua capacidade de
suporte. No caso específico da exploração de recursos minerais, atividade que envolve
significativo impacto ambiental, ainda se observa a necessidade de se combaterem as
deficiências na legislação, associadas principalmente ao processo de licenciamento
ambiental, à recuperação das áreas degradadas e à ausência de fiscalização.
O desastre da barragem de Fundão, em Mariana/MG, deixou como lições a
necessidade de discussão e criação do Direito das Catástrofes e dos Danos Ambientais
Significativos; da minimização de interferência política em instrumentos de gestão
ambiental; do fomento à transformação de instrumentos de gestão em instrumentos
de prevenção; e da conscientizacão do preço a ser pago pela população pelas
atividades de extração de recursos naturais exercidas de maneira ilegal – preço este
muito superior aos benefícios prometidos pelo empreendimento.
Deve-se considerar-se a elaboração de um Plano de Desativação e pósDesativação, ainda no processo de licenciamento da atividade, como forma de garantir a
possibilidade de usos futuros e o encerramento da atividade sem passivos ambientais,
e não durante a fase de desativação, quando já não há mais retorno financeiro.
No que se refere à exploração de petróleo, é plausível considerar os diferentes
graus de vulnerabilidade entre costas expostas e protegidas, que levam a diferentes
impactos ambientais gerados pelo derramamento de óleo. Tanto em terra como nos
ambientes marinhos, a adoção da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) deve constituir
instrumento de planejamento e de apoio à tomada de decisão, a fim de avaliar os

impactos de políticas, planos e programas (PPPs), além de propor uma discussão a
respeito de alternativas locacionais e tecnológicas antes do início do processo de
licenciamento de projetos individuais.
V- Direito da natureza e dos animais na legislação e jurisprudência
É preciso que se criem legislações específicas sobre o direito da natureza e dos
animais. Atualmente as legislações existentes relatam a importância da preservação
da natureza como um todo, o que inclui os animais e vegetação. No entanto, a redação
desses diplomas legais deve ser mais específica, de forma a afastar questionamentos
sobre quais deveriam ser os direitos mínimos dos animais, se eles são sujeitos de
direito ou se são passíveis de ordenamentos humanos, ou seja, são coisas ou objetos
tutelados pelos direitos humanos.
É necessário, ainda, uma melhor regulamentação a respeito das tutelas e dos
guardiões voluntários, que abrandam os problemas decorrentes da legislação
inexistente e dos tópicos generalistas contidos em leis abrangentes. Sendo assim, é
relevante a existência de uma visão ecossistêmica, a partir de uma legislação específica
para cada vertente, a fim de não possibilitar múltiplas interpretações.

Nesta 24ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, o Instituto “O
Direito por um Planeta Verde” (IDPV) presta sua homenagem a três mulheres
que se destacaram no desenvolvimento do Direito Ambiental: Sandra Verônica
Cureau, Marga Inge Barth Tessler e Raquel Elias Ferreira Dodge.

SANDRA VERÔNICA CUREAU
A Dra. Sandra Verônica Cureau bacherelou-se em
Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), em 1970. Ingressou no MPF, através do 3º
Concurso de Provas e Títulos, tendo tomado posse em 12
de agosto de 1976. Nessa carreira, galgou vários cargos e
designações, que merecem destaque: Procuradora-Chefe
da PRR/2ª Região de 1994 a1998; Vice-Procuradora-Geral Eleitoral de 2009 a 2013; ViceProcuradora-Geral da República de junho a setembro de 2013; Diretora-Geral da Escola
Superior do Ministério Público da União – ESMPU, a partir de sua instalação, em 14 de
junho de 2000 até 14 de junho de 2004; Coordenadora da 4ª CCR/MPF (meio ambiente
e patrimônio cultural) pelo período de 10 anos (de 2002 a 2010 e de 2014 a 2016) e
Membro da 6ª CCR/MPF (índios e minorias) de 1998 a 2000. Em 1997, foi promovida, por
merecimento, ao cargo de Subprocuradora-Geral da República, que ocupa atualmente.
Buscando aprimorar-se, sobretudo na área do Direito Ambiental, cursou PósGraduação lato sensu “O Direito no Limiar do III Milênio”, realizado na Universidade
Lusíada do Porto, Portugal, em 2000; realizou curso no Centre Internacional de Droit
Comparédel´Environnement(CRIDEAU) da Universidadede Limoges, França, em 2001; o
Curso de “Formação de Formadores”, realizado na École Nationale de la Magistrature –
France, em 2003, em Paris e Bordeaux, França; o Curso de aprimoramento em Direito
Ambiental, realizado no Centre Internacional de Droit Comparé de l´Environnement
(CRIDEAU) da Universidade de Limoges, França, em 2005, e o Curso de aprimoramento
em Direito Ambiental - “Nuevas tendencias en el Derecho Ambiental Europeo” -,
realizado em Alicante, Espanha, no ano de 2008.

Como reconhecimento pelo seu trabalho, recebeu inúmeras honrarias, como
o voto de Louvor do Conselho Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul, por
relevantes serviços prestados, em 1984; Moção de Louvor da Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro, em 1991, pelo trabalho em defesa do Forte de Copacabana;
a
Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em
1993; a Ordem do Mérito Militar, no grau de Oficial, concedida pelo Presidente da
República, em 1995; voto de Louvor pela atuação junto ao Plenário do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, em 1998; a Ordem do Mérito do Ministério Público Militar, em
2001; a Medalha do Pacificador, concedida pelo Comandante do Exército, em 2004; o
Diploma de Destaque Nacional em Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e
Responsabilidade Social, concedido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Especializados
– IBRAE e pelo Instituto Ambiental Biosfera, em 2006; e, ainda, foi homenageada pela
Associação dos professores de Direito ambiental, APRODAB.
Sua contribuição ao Direito Ambiental inclui ainda a autoria de diversos livros e
artigos, além de sua atuação na elaboração de Ações Diretas de Inconstitucionalidade
relativas à lei 12.651/2012, no âmbito das quais o STF posicionou-se acerca do princípio
da proibição do retrocesso em matéria ambiental. Na sua atuação presente, continua
sensibilizando os membros e profissionais do MPF para as questões ambientais. Não
menos importante, foi Diretora para Apoio ao Ministério Público do Instituto o Direito por
um Planeta Verde (IDPV), por vários mandatos.
Além de todas essas realizações, Sandra consegue ser uma super mãe, uma
amiga dedicada e uma profissional obstinada, que não mede esforços para defender os
valores que acredita, mesmo quando todas as circunstâncias lhes são desfavoráveis.
Apaixonada pelo meio ambiente natural e cultural, vem há muito travando uma luta
dura contra diversos e poderosos interesses que os tem constantemente ameaçado.
Colecionadora de elefantes, telefones antigos e câmeras fotográficas é, acima
de tudo, colecionadora de amigos. Severa e, ao mesmo tempo, doce, está sempre
cercada de amigos e familiares, que sentem, com a sua proximidade, a certeza de
estarem protegidos e de serem amados. Para muito além de seus filhos biológicos,
tornou-se mãe de todos os amigos e agregados, com o coração sempre aberto para
acolher quem mais chegar.

MARGA INGE BARTH TESSLER
Na

vida

acadêmica

a

homenageada,

Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler,
bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
em 1972, oportunidade em que, prenunciando uma
carreira de sucesso, foi laureada com a 3ª láurea
acadêmica.
Posteriormente, e sempre com brilho, concluiu especialização em Direito
Sanitário pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e, também, especialização
em Administração da Justiça pela Fundação Getúlio Vargas. Consolidou a sua formação
acadêmica com dois mestrados em importantes e festejadas instituições. O primeiro
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS, em Direito Público
e, após, pela Fundação Getúlio Vargas, instituição em que havia concluído a sua
especialização que, igualmente, teve como objeto e foco a pesquisa científica sobre o
Poder Judiciário e a administração da Justiça.
A homenageada alcançou êxito em diversos concursos públicos, como o de
Procurador do INSS. Cargo que exerceu entre dezembro de 1975 e março de 1977.
Para Advogado do Banco Central do Brasil, profissão que exerceu de março de 1977
a fevereiro de 1988. Posteriormente, foi aprovada em concurso para o cargo de
Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, em 1984, mas não chegou a exercer o
ofício. O mesmo ocorreu após a aprovação em concurso para Procurador do BRDE,
em 1986. E, finalmente, no ano de 1988, tornou-se Juíza Federal, magistratura que
com brilho e grande motivação ainda exerce, notadamente na área ambiental, após
aprovação em concurso público, de provas e títulos, em fevereiro de 1988 já sob a
égide da nova Carta Política.
Sempre teve intensa atividade profissional como operadora do direito. Exerceu
a advocacia em escritório privado de 1972 a 1987. Foi Diretora do Foro da Seção Judiciária
de Porto Alegre - RS, em 1994. Posteriormente, foi nomeada em vaga de merecimento
para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 09.12.94, integrando a 3ª Turma,
com área de competência em Direito Civil, Constitucional e Administrativo. Exerceu o
cargo de Presidente do Conselho de Qualidade e de Coordenadora do Escritório da
Qualidade do TRF4, de 27 de maio de 1997 a 20 de setembro de 2000. Foi Diretora da
Revista do TRF - 4ª Região, biênio 1999/2001, Diretora da Escola da Magistratura do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, biênio 2001/2003, Vice-Presidente do Tribunal

Regional Federal da 4ª Região, biênio 2003/2005 e, finalmente, Presidente do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, biênio 2011/2013, em que desempenhou o seu papel
de modo notável e inovador.
Recebeu o devido e merecido reconhecimento após décadas de magistratura
ao ser convocada para compor a 1ª Turma e a 1ª Seção do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, no biênio 2014/2015, período em que, mais uma vez, teve atuação destacada.
Foi Presidente da 3ª Turma do TRF da 4 Região e Coordenadora da Memória da mesma
Corte.
Outrossim, exerceu o cargo de Conselheira da Enfam. Aliás, não faz muito, no
ano de 2012 proferiu memorável Aula Magna na Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Falou para os professores e acadêmicos de direito
daquela tradicional instituição sobre tema que sempre lhe cativou: A Justiça Federal
no Brasil- Histórico, Evolução e Casos Célebres.
Na política associativa da magistratura federal também deu sua importante
contribuição, com sua experiência, elegância e perfil conciliador, como diretora da
Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul (Ajufergs). Recebeu, ao longo da
prestigiada carreira, importantes condecorações, entre as quais a Medalha do Mérito
Advocatício da OAB, em 1986; a Medalha do Pacificador do Ministério do Exército, em
2001; a Medalha Ordem do Mérito Militar, Grau Comendador, em 2005; a Comenda
de Magistrado Exemplar do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs), em
2014; e, igualmente, foi agraciada com o Título de Membro da Academia de História
Militar Terrestre do Brasil (AHIMTB), em 2016.
É de se lembrar das palavras do Ministro aposentado Gilson Dipp, ex- colega da
homenageada no TRF4, quando a mesma recebeu homenagem do Conselho da Justiça
Federal, em sua última sessão, como integrante do colegiado, que bem ilustram a sua
cativante personalidade: “Posso testemunhar e afirmar a competência e a eficácia da
desembargadora, reconhecida por todos os seus pares”. Além disso, prosseguiu o
ministro, “ela também é uma pessoa de uma educação inigualável, de um tratamento
pessoal com seus colegas e com o jurisdicionado que dificilmente se encontrará no
Brasil”.
“Nunca presenciei qualquer manifestação de desagravo, que não fosse de
candura e educação, nunca vi a desembargadora levantar a voz com qualquer pessoa.
A elegância que os Senhores presenciaram aqui sempre foi uma marca da
desembargadora Marga. Em nome do Conselho, agradeço o trabalho de Vossa
Excelência neste Colegiado”.

Referência de esposa, de mãe, de magistrada, conhecida devoradora de livros,
estudiosa da língua alemã, integrante de uma geração de ouro do direito ambiental
brasileiro, serve de exemplo para os jovens jusambientalistas comprometidos com a
tutela do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado em prol das presentes e
futuras gerações de seres humanos e não humanos. E, para além disso, possui um
histórico que acompanha o IDPV desde a sua fundação, tendo ocupado cargos de
diretoria e sendo integrante, atualmente, de seu Conselho Consultivo.

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Raquel Elias Ferreira Dodge nasceu em Morrinhos,
Goiás, tendo se mudado para diversas cidades no Estado e,
finalmente, para Brasília, acompanhando a carreira de seu
pai, José Rodrigues Ferreira, juiz de direito e, posteriormente,
Procurador da República. Fez seus estudos de Direito na
Universidade de Brasília, onde se bacharelou em 1983 e fez o
curso de Mestrado em Direito e Estado entre os anos de
1983 e 1986. Obteve também o título de mestre em Direito pela Harvard Law School,
resultado de projeto que empreendeu já com a família formada com o Professor
Bradley Dodge e os dois filhos do casal.
No âmbito da carreira pública, integra o Ministério Público Federal desde 1987.
No exercício das funções do parquet, teve intensa atuação na área criminal, na defesa
de direitos humanos, do patrimônio público, de índios e minorias, do meio ambiente,
do consumidor, da ordem econômica e também eleitoral.
Nessa trajetória, coordenou a Câmara Criminal do MPF entre 2010 e 2014.
Integrou a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão de 1993 a 2002. Foi procuradora
Federal adjunta dos Direitos do Cidadão Adjunta entre 2000 e 2004, além de integrar
a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão (Consumidor e Ordem Econômica). Também
integrou o Conselho Superior do Ministério Público por três biênios consecutivos.
Em todas essas frentes teve atuação destacada. É de se ressaltar seu trabalho
em importantes casos de combate à corrupção, como a coordenação da força-tarefa da
Operação Caixa de Pandora; a participação na equipe que redigiu o 1º Plano Nacional
para Erradicação do Trabalho Escravo; nas Comissões para adaptação do Código Penal
Brasileiro ao Estatuto de Roma e o apoio às famílias das vítimas da ditadura.
Desde setembro de 2017 é a primeira mulher a exercer o cargo de ProcuradoraGeral da República, função que vem desempenhando com as marcas da serenidade,
sobriedade e firmeza. O conjunto dos pequenos gestos de gentileza para com os
colegas e presença nos eventos de iniciativas dos membros da Instituição, a elas se
somam na construção da sua liderança e, assim, da contribuição ao necessário
desenvolvimento institucional do país. Também deve ser lembrada sua sensibilidade
para com os destinatários da atuação institucional, bem exemplificada na visita à área
do desastre de Brumadinho, em que conversou diretamente com os familiares das
vítimas antes de criar força tarefa paras encaminhamento do caso.

No âmbito institucional, sem descuidar do avanço de agendas prioritárias ao
país, como o combate à corrupção, vem também prestigiando temas relevantes, como a
representatividade feminina na carreira, que motivou a realização da Primeira
conferência Nacional das Procuradoras da República e das Conferências Regionais de
Promotoras e Procuradoras de Justiça.
É de se destacar, por fim - mas de central importância ao Instituto o Direito por
um Planeta Verde - sua atuação na área ambiental. Entre outras contribuições ao longo
da carreira, como Procuradora Geral da Republica deu protagonismo à importante
agenda do direito à água, realçando sua caracterização como um direito humano, com
fortes implicações de gênero. Assim, quando o Brasil sediou o 8º Fórum Mundial da Água,
em 2018, esteve à frente da iniciativa da Carta de Criação do Instituto Global
do
Ministério Público para o Ambiente e a Declaração do Ministério Público Sobre o Direito
à Água. Nesses documentos, foram aprovados dez princípios fundamentais, como o guia
para a atuação dos Membros do Ministério Público no Brasil e em outros países, no tema
da proteção à água e direitos humanos a ele associados.
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1. DELINEAMENTOS PARA UMA TEORIA
JURÍDICA DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
ALEXANDRE ALTMANN 1
UNIVERSIDADE de Caxias do Sul – UCS

Introdução
A noção de serviços ecossistêmicos surge na literatura científica
em 1982 com a publicação do livro “Extinção: as causas e consequências do
desaparecimento de espécies”, de Ane e Paul Erlich. 2 Desde essa época o conceito tem
recebido crescente atenção, inicialmente na seara acadêmica e científica e, mais
recentemente, na institucional e na jurídica. De fato, os serviços ecossistêmicos –
enquanto os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas – são essenciais para
sustentar o bem-estar das presentes e futuras gerações. Essa conexão entre a
natureza e a economia projetou o conceito nos anos 1990 e introduziu uma nova
racionalidade na questão ambiental. De forma inovadora, essa abordagem destaca a
imprescindibilidade de considerar o valor dos serviços ecossistêmicos e do capital natural
nos processos de tomada de decisão que possam afetar os ecossistemas e a
biodiversidade. No Direito, a nova racionalidade inaugurada pelo conceito de serviços
ecossistêmicos já se reflete em princípios, normas, decisões judiciais e contratos em
todo o mundo. Com efeito, as mudanças engendradas pela Teoria dos Serviços
Ecossistêmicos em diversos campos científicos e instituições desafiam o Direito para a
estruturação de um novo ramo jurídico: o Direito da Biodiversidade e dos Serviços
Ecossistêmicos. A presente reflexão inicia discutindo a gênese da noção de serviços
ecossistêmicos, analisando os principais atores e instituições responsáveis por sua
concepção e difusão. Após são discutidos os conceitos basilares concernentes à Teoria
dos Serviços Ecossistêmicos. A partir dessas análises elementares, discute-se a
pertinência da adoção de uma Teoria Jurídica dos Serviços Ecossistêmicos.
1
Doutorando pela Universidade de Coimbra (Doutoramento Direito, Justiça e Cidadania no Século
XXI), Mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, Professor do Curso de Direito da Universidade
de Caxias do Sul. Email: aaltmann@ucs.br
2
EHRLICH, P.; EHRLICH, A. (1981) Extinction: The Causes and Consequences of the
Disappearance of Species. Random House. New York.
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1. Gênese da noção de serviços ecossistêmicos
Ao analisar a gênese da noção de serviços ecossistêmicos sob a perspectiva
da political ecology3, Castro e Sartre identificaram os atores, o contexto, as instituições,
as redes e as organizações envolvidos na criação e difusão desse conceito. 4 Considerando
que os serviços ecossistêmicos hodiernamente constituem um tema “incontornável na
gestão ambiental”, a abordagem dos autores é muito oportuna para elucidar a história
dos dessa noção.5 Mas como essa noção alcançou tamanha projeção na ciência e nas
instituições? Quais as mudanças engendradas pela noção de serviços ecossistêmicos nas
ciências e políticas ambientais? Para responder essas questões, Castro e Sartre dividiram
a trajetória dos serviços ecossistêmicos em três períodos principais: o
metafórico/pedagógico; o conceitual/econômico e; o político/ institucional. Esses
períodos são marcados por publicações, cientistas ou instituições que colaboraram para
o afloramento da noção de serviços ecossistêmicos. Em virtude desses esforços, em
pouco mais de 30 anos essa noção passou de mera metáfora a um conceito que marca
a modernidade ecológica6, figurando atualmente como uma pauta incontornável na
agenda ambiental global.

1.1. Período metafórico/pedagógico
Nos anos 1970 os cientistas ligados à biologia da conservação buscavam
uma estruturação utilitarista das funções dos ecossistemas a fim de chamar a atenção
para a necessidade de preservar a biodiversidade do Planeta. 7 Isso se deu com a
3
Para Daugeard a “political ecology é uma corrente científica, de origem principalmente anglosaxã, que analisa as relações de poder em relação à gestão do espaço e do meio ambiente.” O objetivo da
political ecology é enfocar os “fenômenos políticos, econômicos e ecológicos que entram na compreensão
de uma problemática ambiental, analisando os posicionamentos, discursos e interesses dos atores
envolvidos.” DAUGEARD, M. (2016). Os serviços ecossistêmicos: uma noção a mais? Confins, 27.
Acessado em 02 de Junho de 2018, em: http://confins.revues.org/10954
4
CASTRO, M., SARTRE, X. A. (2014). De la biodiversité aux services écosystémiques: approche
quantitative de la généalogie d’um dispositiv. [Capítulo de Livro] Political ecology des services
écosystémiques. (Xavier Arnauld Sartre, Monica Castro, Simon Dufour, Johan Oszwald – orgs.) P.I.E. Peter
Lang. Bruxelas, pp. 49-83.
5
SARTRE, X. A., CASTRO, M., DUFOUR, S., OSWALD, J. (2014). Political Ecology des services
écosystémiques. PIE Peter Lang. Bruxelles.
6
Modernidade ecológica é, de acordo com Sartre et al. a “forma particular da episteme moderna
que aparece na segunda metade do século XX e enfatiza a dependência do homem em relação aos
ecossistemas.” A modernidade ecológica é constituída, segundo os autores, “pelo encontro entre três
diferentes concepções da natureza: a natureza como risco (abordagem de segurança), como suporte
para a vida humana na terra (abordagem de sustentabilidade) e como um elemento a ser preservado
como tal (abordagem conservacionista).” [tradução livre] SARTRE, Xavier Arnauld; CASTRO, Monica;
HUBERT, Bernard; KULL, Christian (2014). Modernité écologique et services écosystémiques. [Capítulo
de livro] In : Political Ecology des services écosystémiques. (Xavier Arnauld Sartre, Monica Castro,
Simon Dufour e Johan Oswald – orgs). PIE Peter Lang. Bruxelles, pp. 31-47.
7
GÓMEZ-BAGGETHUN, E., DE GROOT, R., LOMAS, P., MONTES, C. (2010). The history of
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junção dos léxicos “serviços” – que está ligado à ideia de utilidade e economia –

e

“ecossistêmicos” – expressão relacionada à biodiversidade e ecossistemas. O
primeiro artigo científico a utilizar a expressão “serviços da natureza” é “How much
are nature’s services Worth?”, publicado por Westman em 1977.8 Não obstante o
pioneirismo desse artigo, o termo serviços ecossistêmicos, que mais tarde viria a
se consolidar na literatura científica, foi cunhado somente em 1981 por Anne e Paul
Ehrlich9 na obra “Extintion: the causes and consequences of the disapparence of
species.”10 A consolidação e sistematização do termo, entretanto, só foi desenvolvida
no artigo “Extinction, substitution, and ecosystem services”, publicado em 1983 por
Ehrlich e Mooney no periódico Bioscience.11 Nesse artigo os autores apontam quais
são os serviços ecossistêmicos, estruturando esse conceito. Também merece menção
o artigo de De Groot12 de 1987, o qual sugere, de forma pioneira, que o conceito de
serviços ecossistêmicos poderia estreitar a ligação entre a conservação da natureza e
a economia. Esse aspecto econômico surge por motivos práticos, ou seja, a perda
desses serviços durante a segunda metade do século XX “se tornou mais evidentes à
medida que o Capital Natural foi sendo rapidamente depauperado.”13 Além disso, nas
décadas de 1960 a 1980 os cientistas conseguiram compreender melhor o
funcionamento dos ecossistemas.14 Gómez-Baggethun et al. lembram que a ecologia,
antes dos anos 1980, não associava as funções dos ecossistemas à sua utilidade às
pessoas. A partir de então, esse sentido utilitarista é introduzido com o termo
“serviços ecossistêmicos”:
O conceito de serviços ecossistêmicos, introduzido em 1981
ecosystem services in economic theory and practice: From early notions to markets and payment
schemes. [Versão electrónica] Ecological Economics, 69(6): 1209-1218. ISSN 0921-8009. Acessado em
22 de Março de 2018, em https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.11.007.
8
WESTMAN, E. W. (1977). How Much are Nature’s Services Worth? Science (New York, N.Y.)
9
Paul Ralph Ehrlich, biólogo norte-americano, foi professor do Departamento de Biologia da
Universidade de Stanford e Presidente do Centro de Biologia da Conservação da Universidade de
Stanford. Anne Howland Ehrlich, também bióloga, foi Diretora do Centro de Biologia da Conservação da
Universidade de Stanford. Participou, ainda, de diversas entidades ambientalistas como, por exemplo,
Friends of Earth, Sierra Club, Rocky Mountain Biological Laboratory, New Land Foundation, dentre
outros. Juntos, o casal Ehrlich publicou diversas obras sobre a questão ambiental.
10
EHRLICH, P.; EHRLICH, A. (1981) Extinction:The Causes and Consequences of the Disappearance
of Species. Random House. New York.
11
EHRLICH, P.R.; MOONEY, H.A. (1983). Extinction, substitution, and ecosystem services.
Bioscience 33 (4), 248–254.
12
DE GROOT, R. (1987). Environmental functions as a unifying concept for ecology and economics.
Environmentalist, 7(2) : 105–109.
13
COSTANZA, R., DE GROOT, R., BRAAT, L., KUBISZEWSKI, I., FIORAMONTI, L., SUTTON, P.,
FARBER, S., GRASSO, M. (2017). Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how
far do we still need to go? [Versão electrónica] Ecosystem Services, 28, Part A: 1-16. ISSN 2212-0416.
Acessado em 01 de Junho de 2018, em: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.09.008.
14
Nesse sentido, merecem especial menção os trabalhos desenvolvidos por Gretchen Daly e
pelos irmãos Haward e Eugene Odum.
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[por Anne e Paul Ehrlich – n.a.), baseia-se na literatura anterior que
destacava o valor social das funções da natureza. Na ecologia, o termo
função ecossistêmica tem sido tradicionalmente usada para se referir
ao conjunto de processos ecossistêmicos operando dentro de um
sistema ecológico (...), independentemente de tais processos serem
ou não úteis para humanos. No entanto, no final dos anos 1960 e 1970,
uma série de contribuições começou a se referir ao modo como
determinadas “funções da natureza” serviam às sociedades humanas
(...).15

Nesse período inicial, compreendendo os anos de 1970 a 1980, a noção de
serviços ecossistêmicos foi empregada como uma metáfora para sublinhar a utilidade
dos ecossistemas e da biodiversidade às pessoas. Em outras palavras, “a racionalidade
por detrás do uso do conceito de serviços ecossistêmicos era predominantemente
pedagógica e buscava demonstrar como o desaparecimento da biodiversidade afetava
diretamente as funções dos ecossistemas que geravam serviços fundamentais para o
bem-estar humano.”16

1.2 Segundo período: serviços ecossistêmicos enquanto conceito que liga
ecologia e economia
Ainda hoje o ambiente é percebido por determinados setores como um
obstáculo para o desenvolvimento econômico. Em outros termos: a ecologia

ea

economia são consideradas incompatíveis. Mas nos anos 1982, ecólogos e
economistas iniciaram o debate acerca da integração desses ramos da ciência com o
seminário “Integrating ecology and economics”, realizado na Suécia. Nesse evento
participaram os fundadores da Sociedade Internacional de Economia Ecológica e do
periódico Ecological Economics Journal, a exemplo de H. T. Odum, Robert Constanza,
Charles A. S. Hall e Herman Daly.
Castro e Sartre observam que
No momento em que surgiram as primeiras formulações da
biodiversidade e depois os serviços ecossistêmicos, as disciplinas de
ecologia e economia estavam distantes. Ecologistas e economistas

15
Os autores destacam, como exemplo, os trabalhos de King, 1966; Helliwell, 1969; Hueting,
1970; Odum and Odum, 1972; Braat et al., 1979. GÓMEZ-BAGGETHUN, E., DE GROOT, R., LOMAS, P.,
MONTES, C. (2010). Op. cit.
16
GÓMEZ-BAGGETHUN, E., DE GROOT, R., LOMAS, P., MONTES, C. (2010). Op. cit.
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geralmente se consideravam com suspeita, e o crescimento econômico
e a proteção ambiental pareciam incompatíveis.17

Nesse contexto, os serviços ecossistêmicos representaram o ponto de
ligação entre a ecologia e economia. A proposta desses cientistas foi a de relacionar
os ecossistemas, os sistemas econômicos e os serviços ecossistêmicos através de
metodologias capazes de criar uma “ponte ente o mundo humano e o mundo natural,
com os humanos apenas virtualmente separados desse mundo natural.”18 A despeito
de o termo serviços ecossistêmicos ter sido criado por Anne e Paul Erlich em 1981, o
processo de ligar a conservação da natureza e o desenvolvimento econômico com base
nesse conceito somente ocorreu na década de 1990 através dos estudos pioneiros
dos autores da economia ecológica. Tais estudos buscaram demonstrar o valor da
biodiversidade, dos ecossistemas e seus serviços para o bem-estar humano, sendo
que “os serviços ecossistêmicos eram uma parte explícita da agenda de pesquisa da
economia ecológica desde o início.”19
Em 1995 ocorreu uma reunião na Pew Scholars in Conservation and
the Environment (New Hempshire, EUA) que marcou a história dos serviços
ecossistêmicos. Nesse encontro entre economistas e cientistas (como Erlich,
Constanza, Hal Mooney, Daily, dentre outros), ficou decidido que seria editado um
livro sobre serviços ecossistêmicos, sendo Gretchen Daily a responsável por organizálo. Ainda nessa reunião, Constanza propõe de sintetizar toda a informação em um
artigo com a finalidade de estimar o valor global dos serviços ecossistêmicos. Como
resultado, em 1997 foi publicado o livro “Nature’s services: societal dependence on
natural ecosytems”20, contendo 21 capítulos sobre economia, história, valoração e
estudos de caso de ecossistemas e biomas. Ainda em 1997 foi publicado na revista
Nature o artigo intitulado “The value of the world’s ecosystem services and natural
capital”, que estimou o valor dos serviços ecossistêmicos do Planeta em 33 bilhões
de dólares.21 Essas publicações marcaram o início das preocupações com a valoração

17
CASTRO, M., SARTRE, X. A. (2014). Op. Cit. (p. 66).
18
BRAAT, L.C.; DE GROOT, R. (2012). The ecosystem services agenda: bridging the worlds of
natural science and economics, conservation and development, and public and private policy. [Versão
electrónica]. Ecosystem Services 1: pp. 4–15. Acessado em 02 de Junho de 2018, em: Disponível
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.07.011
19
COSTANZA, R., DE GROOT, R., BRAAT, L., KUBISZEWSKI, I., FIORAMONTI, L., SUTTON, P.,
FARBER, S., GRASSO, M. (2017). Op. cit.
20
DAILY, G. (1997). Nature’s Services: societal dependence on natural ecosystems. Island Press.
New York.
21
COSTANZA, R.; DARGE, R.; DE GROOT, R.; FARBER, S.; GRASSO, M.; HANNON, B.; LIMBURG,
K.; NAEEM, S.; ONEILL, R.V.; PARUELO, J.; RASKIN, R.G.; SUTTON, P.; VAN DEN BELT, M. (1997). The value
of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387 (6630): 253–260.
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econômica dos serviços ecossistêmicos e sua inserção nos processos de tomada de
decisão, particularmente na economia e no mercado.

1.3 Terceiro período: a institucionalização do conceito de serviços ecossistêmicos
O marco na institucionalização dos serviços ecossistêmicos é a Avaliação
Ecossistêmica do Milênio, um amplo estudo sobre o estado dos ecossistemas
mundiais encomendado pela ONU em 2003 e publicada em 2005. Esse documento
recomendou que os serviços ecossistêmicos fossem considerados nos processos de
tomada de decisão, tanto pelo Poder Público como pela iniciativa privada. Até então,
apenas poucos países haviam adotado políticas com base no conceito de serviços
ecossistêmicos.22 A partir desse momento, diversos países, organismos multilaterais,
organizações não-governamentais e corporações privadas passaram a internalizar o
conceito em suas normas, estruturas, ações, programas e projetos. Observava-se,
nesse período, uma verdadeira institucionalização dos serviços ecossistêmicos nas
diversas esferas de governança.
Nesse contexto de institucionalização dos serviços ecossistêmicos,
merecem destaque as entidades que foram criadas com a finalidade de inseri-los nos
processos de tomada de decisão. O quadro abaixo sintetiza as principais entidades
envolvidas e o respectivo contributo para o processo de institucionalização dos serviços
ecossistêmicos:
Instituição
Avaliação
Ecossistêmica do
Milênio – AEM
(ONU)

Ano

Principais avanços

2005  A AEM institui o conceito de serviços ecossistêmicos
enquanto “os benefícios que as pessoas obtêm direta
ou indiretamente dos ecossistemas.”
 Ao ser adotado pela ONU nesse amplo estudo do
estado dos ecossistemas, o conceito serve de
referência aos tomadores de decisão. Na prática, o
conceito de SE extrapola a seara científica e ingressa
na agenda política.

22
Um exemplo notável disso foi a Costa Rica, país que a partir de 1996 implantou de forma pioneira
o sistema de Pagamento por Serviços Ecossistêmicos. Sobre o contexto político-institucional
no qual o
programa de PSE foi concebido, ver: LE COQ, J.-F., FROGER, G., PESCHE, D., LEGRAND, T., SAENZSEGURA, F. (2015). Understanding the governance of the Payment for Environmental Services
Programme in Costa Rica: A policy process perspective. Ecosystem Services, 16: 253–265. Acessado
em 25 de
Novembro de
2018, em:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2212041615300309?via%3Dihub
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The Economics
of Ecosystem
and Biodiversity –
TEEB

2007

 OTEEB foi criado por diversos governos e instituições
multilaterais com o objetivo de “tornar visíveis os
valores da natureza.”
 Através do emprego de metodologias de valoração,
o TEEB busca incorporar os diversos valores dos
serviços ecossistêmicos e da biodiversidade na
tomada de decisões, evidenciando os benefícios que
as pessoas obtêm dos ecossistemas em termos
econômicos.

Ecosystem

2008

Services
Partnership – ESP

 É uma rede internacional de cientistas, departamentos
governamentais, institutos de pesquisa, comunidades e
ONG’s criada para “melhorar a ciência, a política e
a prática dos serviços ecossistêmicos para a
conservação e o desenvolvimento sustentável.”
 O “ESP conecta mais de 3.000 cientistas,
formuladores de políticas e praticantes de serviços
ecossistêmicos que trabalham em conjunto em mais
de 40 grupos de trabalho e um número crescente de
redes nacionais em todos os continentes.”1 Publica
desde 2012 o Ecosystem Services Journal, periódico
mais influente na área.

Classificação
Internacional
Comum para
os Serviços
Ecossistêmicos –
CICES

2009

 O CICES é uma plataforma que busca, através de
um sistema detalhado de classificação dos serviços
ecossistêmicos, subsidiar a contabilidade desses
serviços no System of Environmetal Acconting e no
Ecological Accounting Assessement).
 É ligado à Agência Europeia do Ambiente – EEA.
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Intergovernmental
Science-Policy
Platform on
Biodiversity
and Ecosystem
Services – IPBES

2012

 É o “órgão intergovernamental que avalia o estado da
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos que essa
presta à sociedade, em resposta aos pedidos dos
tomadores de decisão.”2
 “O IPBES foi criado para fortalecer a interface ciênciapolítica para a conservação da biodiversidade,
serviços ecossistêmicos, bem-estar humano no longo
prazo, bem como para o desenvolvimento
sustentável. É semelhante ao IPCC na medida em que
realiza avaliações dos conhecimentos existentes em
resposta às demandas dos governos e outros
interessados.”3

1

ECOSYSTEM SERVICES PARTNERSHIP. Disponível em https://www.es-partnership.org/ Acesso em
05 de abril de 2019.
2
IPBES. Disponível em https://www.ipbes.net/ Acesso em 05 de abril de 2019.
3

DIAZ, S. [and many others] (2015). The IPBES Conceptual Framework — connecting nature and people.
Current Opinion in Environmental Sustainability, 14: 1-16.

Diversos autores apontam a AEM como o marco da institucionalização dos
serviços ecossistêmicos, a exemplo de Gomez-Bagghetum et al., Constanza et. al,
Castro e Sartre, Sartre et al. Com efeito, sob os auspícios da ONU e fruto do trabalho
de cientistas de vários países, a AEM foi o mais abrangente estudo já realizado sobre o
estado dos ecossistemas do Planeta. Isso despertou o interesse de diversas entidades –
governamentais e da iniciativa privada – para a relação entre a biodiversidade, os serviços
ecossistêmicos e o bem-estar humano. A AEM, portanto, é a responsável pela difusão
e promoção do conceito de serviços ecossistêmicos. Um viés que recebeu grande impulso
com a AEM foi a valoração econômica dos serviços ecossistêmicos. Muito embora a
valoração econômica tenha sido bastante debatida na literatura científica ao longo dos
anos 1990 e 2000, essa abordagem é potencializada com a criação do TEEB. O foco do
TEEB é “tornar os valores da natureza visíveis”23. Ao desenvolver metodologias de
valoração econômica dos serviços ecossistêmicos nos âmbitos local, regional, nacional,
internacional e nas empresas, o TEEB contribuiu para inserir esse conceito em diversos
níveis de tomada de decisão.
23
“A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB) é uma iniciativa global focada em “tornar
os valores da natureza visíveis”. Seu principal objetivo é integrar os valores da biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos à tomada de decisões em todos os níveis. A finalidade é atingir esse objetivo seguindo uma
abordagem estruturada de avaliação que ajuda os tomadores de decisão a reconhecer a ampla gama de
benefícios proporcionados pelos ecossistemas e pela biodiversidade, demonstrar seus valores em termos
econômicos e, quando apropriado, capturar esses valores na tomada de decisões.” The Economics of
Ecosystems and Biodiversity – TEEB. Making Nature’s values visible. Disponível em
http://www.teebweb.org/ Acesso em 10 de abril de 2019.
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AEcosystem Services Partnership(ESP) foicriadaem 2008 comafinalidade
de formar uma rede de cientistas dedicados ao estudo dos serviços ecossistêmicos.
A
institucionalização do conceito de serviços ecossistêmicos fica evidente quando essa
entidade sinaliza que o seu objetivo é “melhorar a ciência, a política e a prática”
relacionadas a esses serviços. Além de congregar diversas instituições de pesquisa,
departamentos governamentais, ONG’s e pesquisadores independentes, a ESP publica
desde 2012 a Ecosystem Services Journal, periódico de grande influência 24 voltado
especificamente sobre o tema. Já a plataforma CICES foi concebida em 2009 para criar
uma classificação internacionalmente aceita dos serviços ecossistêmicos. O objetivo desta
detalhada classificação é possibilitar o enquadramento desses serviços no Sistema de
Contas Nacionais através da metodologia denominada Ecological Accounting.
O IPBES é a entidade que auxilia os governos e instituições privadas a
melhorar o conhecimento sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, como
forma de estreitar a relação entre ciência e política nessa área. Sua atuação é por
demanda e o seu principal produto são as avaliações. Sua concepção inspirou-se no Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Desde a fundação, em 2012, o
IPBES tem divulgado diversas avaliações no âmbito regional e nacional. Ele possui seções
nacionais que colaboram diretamente com os governos e empresas. No Brasil, o
Brazilian Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – BPBES, apresentou um
sumário para tomadores de decisão do diagnóstico brasileiro sobre a biodiversidade
e sérvios ecossistêmicos.25 Publicou, ainda, um relatório sobre a polinização,
polinizadores e produção de alimentos. 26 Importante se ressaltar que o
24
“Ecosystem Services, associated with the Ecosystem Services Partnership (ESP), is an
international, interdisciplinary journal that deals with the science, policy and practice of Ecosystem
Services defined as the direct and indirect contributions of ecosystems to human wellbeing.” Journal
Metrics: CiteScore (4.83); Impact Factor (4.395); 5-Year Impact Factor (6,017); Source Normalized Impact
per Paper (1,379); SCImago Journal Rank (1,743). Disponível em https://www.journals.elsevier.com/
ecosystem-services/ Acesso em 10 de abril de 2019.
25
“O documento oferece uma síntese do conhecimento disponível acerca da biodiversidade, dos
serviços ecossistêmicos e bem-estar humano no Brasil, contribuindo para a integração desse conhecimento
com as políticas públicas e práticas produtivas, ampliando as interfaces entre a academia, os tomadores de
decisão, a iniciativa privada e as organizações da sociedade civil. É, portanto, uma fonte para orientar o
posicionamento da conservação e do uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos no
cerne do modelo de desenvolvimento do país. O diagnóstico, organizado com base na IPBES, é o primeiro
esforço nacional no âmbito Plataforma Intergovernamental.” BPBES. Diagnóstico Brasileiro e Sumário para
tomadores
de
decisão
–
Biodiversidade
e
Serviços
Ecossistêmicos.
Disponível
https://www.bpbes.net.br/produto/diagnostico-brasileiro/
26
“Produzido em parceria com a Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador (REBIPP), este
relatório é o primeiro do gênero produzido no país e o primeiro serviço ecossistêmico abordado como
temática de relatório no contexto da BPBES. Congrega um grupo independente formado por 12 autores que
vêm trabalhando regularmente na sua redação desde agosto de 2017, além da revisão externa acurada de
outros 11 especialistas da área.” BPBES. Relatório Temático e Sumário para Tomadores de Decisão –
Polinização, Polinizadores e Produção de Alimentos. Disponível https://www.bpbes.net.br/
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conceito de serviços ecossistêmicos foi institucionalizado através de diversas outras
iniciativas. No entanto, as aqui mencionadas são as iniciativas mais significativas,
totalmente focadas na promoção e inserção dos serviços ecossistêmicos nos mais
diversos âmbito de tomada de decisão.

2. Conceito de serviços ecossistêmicos, funções dos ecossistemas, capital natural
e de serviços ambientais
O conceito de serviços ecossistêmicos mais difundido é o utilizado
pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM). Essa avaliação – encomendada pelas
Nações Unidas e publicada em 2005 – é o estudo mais abrangente sobre o estado dos
ecossistemas do Planeta. Contou com o esforço de 1360 cientistas de 95 países e tem
seu foco na relação entre os ecossistemas e o bem-estar humano. De acordo com a
AEM, serviços ecossistêmicos “são os benefícios que as pessoas obtêm, direta ou
indiretamente, dos ecossistemas.” 27 Ela destaca ainda que os serviços ecossistêmicos
são essenciais para o bem-estar humano. O projeto The Economics of Ecosystems and
Biodiversity (TEEB) afirma que “tanto os atributos relativos à quantidade quanto à
qualidade da biodiversidade são importantes quando se consideram as relações entre
a natureza, a atividade econômica e o bem-estar humano.”28 A Plataforma Brasileira de
Biodiversidade e de Serviços Ecossistêmicos (BPBES, na sigla em inglês) conceitua os
serviços ecossistêmicos como “as contribuições diretas e indiretas da natureza para
o bem-estar humano, como os alimentos, água doce, regulação do clima, polinização,
além da manutenção da biodiversidade e dos benefícios não materiais (por exemplo, a
contemplação da natureza).”29 Desses conceitos é possível extrair a essencialidade da
biodiversidade e dos ecossistemas para o fornecimento dos serviços dão suporte ao
bem-estar humano – os serviços ecossistêmicos.
Já nos anos 1990, Daly alertava que os serviços prestados pelos
ecossistemas naturais e as espécies que o compõe são fundamentais para a sustentação

produto/polinizacao-producao-de-alimentos/
27
AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO – AEM (2005). Relatório-Síntese da Avaliação
Ecossistêmica do Milênio. Acessado em 02 de Junho de 2018, em: https://www.millenniumassessment.
org/documents/document.446.aspx.pdf
28
THE ECONOMICS OF ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY – TEEB (2010). Mainstreaming the
Economics of Nature: A Synthesis of the Approach, Conclusions and Recommendations of TEEB. [Versão
Electrónica] Earthscan, London and Washington. Acessado em 23 de Novembro de 2018, em:
http://doc.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Synthesis%20report/
TEEB%20Synthesis%20Report%202010.pdf
29
PLATAFORMA BRASILEIRA DE BIODIVERSIDADE E DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS – BPBES.
(2019). Acessado em 22 de março de 2019 em https://bpbes.net.br/
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das condições para a permanência da vida na Terra.30 No seminal artigo publicado em
1997 na revista Nature, Constanza et al. afirmam que “os serviços ecossistêmicos
consistem nos fluxos de materiais, energia e informações originadas dos estoques de
capital natural, os quais se associam com os serviços do capital humano e do capital
manufaturado para produzir o bem-estar humano.”31 Não obstante existam divergência
na literatura especializada, dois pontos podem ser apontados como consenso: serviços
ecossistêmicos são (i) os benefícios obtidos dos ecossistemas; (ii) e essenciais para o
bem-estar humano.
A AEM divide os serviços ecossistêmicos em quatro categorias:
1. Serviços de provisão (ou de produção): são os serviços que contribuem para a
produção de bens importantes para a economia e o bem-estar humano, tais
como alimentos, fibras, madeira, água, combustível, etc.
2. Serviços de regulação: são aqueles que promovem a regulação dos processos
dos ecossistemas, como, por exemplo, a regulação do clima, das cheias, de
doenças, a purificação das águas.
3. Serviços culturais: são os benefícios imateriais obtidos dos ecossistemas, a
exemplo dos benefícios estéticos, educacionais, espirituais, paisagísticos e de
recreação.
4. Serviços de suporte: são aqueles serviços necessários para a existência de
todos os outros serviços, como, por exemplo, a formação dos solos, a ciclagem
de nutrientes, a produção primária, etc.
O quadro abaixo, adaptado da AEM, relaciona os diferentes tipos de
serviços ecossistêmicos com os componentes do bem-estar humano:

30
DAILY, G. (1997). Op. Cit.
31
COSTANZA, R.; DARGE, R.; DE GROOT, R.; FARBER, S.; GRASSO, M.; HANNON, B.; LIMBURG,
K.; NAEEM, S.; ONEILL, R.V.; PARUELO, J.; RASKIN, R.G.; SUTTON, P.; VAN DEN BELT, M. (1997). Op.
cit.
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Capital natural é um conceito basilar para a compreensão dos serviços
ecossistêmicos. Se capital é definido como “um estoque e materiais ou informações que
existem em um sistema, a qualquer momento”, o capital natural é o conjunto de
recursos e sistemas naturais (ecossistemas).32 O capital natural se difere do capital
social/humano e do capital manufaturado/financeiro por não ter sido produzido através
da intervenção humana. O TEEB conceitua o capital natural como “uma metáfora
econômica para os estoques limitados dos recursos físicos e biológicos encontrados na
Terra e da capacidade limitada dos ecossistemas em fornecer serviços ecossistêmicos.”33
Capital natural, portanto, designa o “patrimônio natural que inclui os aspectos bióticos
e abióticos, biodiversidade, ecossistemas, atmosfera, recursos hídricos e qualquer outro
elemento da natureza que suporta a vida no Planeta e tem implicações para as
atividades humanas e, consequentemente, para a economia.”34 Farley sintetiza essa
ideia ao afirmar que o capital natural é “uma construção econômica
32
UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAM – FINANCE INATIATIVE. (2012). Declaração do
Capital Natural: Uma declaração do setor financeiro demonstrando nosso compromisso durante a
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável [Rio +20 Earth Summit] em
trabalhar para integrar as considerações do Capital Natural aos nossos produtos e serviços financeiros
para o século 21. Acessado em 02 de Julho de 2018, em: http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
asset/download/195/Declarac%CC%A7a%CC%83o-do-Capital-Natural-PT.pdf
33
THE ECONOMICS OF ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY – TEEB (2010). Op. cit.
34
ALTMANN, A. (2016). Infraestrutura verde na União Europeia: o planejamento estratégico de
uma rede de zonas naturais e seminaturais para a provisão de serviços ecossistêmicos e valorização do
Capital Natural da Europa. [Capítulo de Livro.] “A cidade: uma construção interdisciplinar” (Adir Ubaldo
Rech, Diego Coimbra – orgs). EDUCS. Caxias do Sul, p. 121-153. Acessado em 31 de Agosto de 2017, em:
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-a-cidade.pdf
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que descreve o mundo natural, seus ecossistemas e o seu valor para a sociedade.”35
Assim, o capital natural é, ao mesmo tempo, o suporte e o limite da economia e das
atividades humanas.
O capital natural, entretanto, não pode ser confundido com os conceitos
de biodiversidade, de ecossistemas e de serviços ecossistêmicos. A biodiversidade
compreende as diferentes espécies de organismos vivos. Os ecossistemas constituem
a base física que abriga a biodiversidade. Já os serviços ecossistêmicos são os fluxos
de matéria e energia que fluem dos ecossistemas e beneficiam as pessoas. Importante
destacar que alguns componentes do capital natural – a exemplo de alguns serviços
ecossistêmicos – não podem ser substituídos por meios artificiais, seja pelo alto custo
ou pela impossibilidade técnica. A parte do capital natural que não pode ser substituída
por capital financeiro (tecnologia, por exemplo) recebe a designação de capital natural
crítico. “Capital natural zero implica zero bem-estar humano.”36
Outra distinção importante diz respeito às funções e aos serviços dos
ecossistemas. Em ecologia, função é sinônimo de processo. Assim, as funções dos
ecossistemas são a capacidade dos processos e fluxos dos ecossistemas em prover
serviços. A função do ecossistema é, portanto, “uma característica intrínseca do
ecossistema relacionada ao conjunto de condições e processos pelos quais um
ecossistema mantém sua integridade (como produtividade primária, cadeia alimentar,
ciclos biogeoquímicos).”37 Essas funções não estão, necessariamente, relacionadas
ao bem-estar humano e compreendem processos como, por exemplo, ciclagem de
nutrientes, decomposição e produção de nutrientes e energia. Já os serviços dos
ecossistemas que contribuem direta ou indiretamente para o bem-estar humano são
denominados serviços ecossistêmicos. Resumidamente, serviços ecossistêmicos são
as funções dos ecossistemas relevantes para o bem-estar humano.38
A tabela abaixo relaciona os diversos ambientes naturais com as suas
funções e aos respectivos serviços ecossistêmicos:39
35
FARLEY, Joshua. (2012b). Natural Capital. Berkshire Publishing. Acessado em 11 de Março de 2016,
em: http://www.uvm.edu/~jfarley/publications/Natural-Capital-Farley.pdf Acesso 16 janeiro 2016
36
COSTANZA et al. (1997). Op. cit.
37
MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSEMENT – MEA. (2003) Ecosystems and Human Well-being:
A Framework for Assessment. Acessado em 02 de Junho de 2018, em: http://pdf.wri.org/ecosystems_
human_wellbeing.pdf.
38
SEKERCIOGLU, C. (2010). Ecosystem functions and services. Conservation Biology for All, 45-72.
Acessado em 18 de Maio de 2018, em: https://www.researchgate.net/publication/256287027_
Ecosystem_functions_and_services
39
SOUZA, L. F.(2015). Serviços Ecossistêmicos. [Capítulo de livro]. “Manual de apoio à atuação do
Ministério Público: pagamento por serviços ambientais.” (Alexandre Altmann, Luiz Fernando de Souza,
Marcia Silva Stanton) 1. ed. Andrefc.com Assessoria e Consultoria em Projetos. Porto Alegre. 109 p.
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Ambientes
naturais

Funções Ecossistêmicas

Serviços Ecossistêmicos

Florestas

Retenção de sedimentos

Controle da erosão

Regulação das águas

Controle de enchentes

Alimentação das águas
subterrâneas

Suprimento de água

Habitat para plantas e animais

Produção de alimentos;
produção de madeira;
produção de fibras;
polinização

Regulação da temperatura e

Regulação do clima

precipitação
Campos

Ambiente natural

Turismo e recreação

Retenção de sedimentos

Controle da erosão

Habitat para plantas e animais

Produção de alimentos;
polinização

Regulação da composição

Sequestro de carbono

atmosférica
Regulação da temperatura e

Regulação do clima

precipitação
Lagos e Rios

Ambiente natural

Turismo e recreação

Manutenção da qualidade das

Tratamento/dispersão de

águas

efluentes

Alimentação/descarga das águas

Suprimento de água

subterrâneas
Habitat para plantas e animais

Produção de alimentos

Regulação da temperatura e

Regulação do clima

precipitação
Ambiente natural

Turismo e recreação

No entanto, o IPBES (Plataforma Intergovernamental Ciência-Política sobre
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos) chama a atenção que as contribuições da
natureza para as pessoas não podem ser vistas somente como commodities. A
sugestão do IPBES é utilizar as contribuições da natureza para as pessoas como um todo
para orientar as políticas e decisões. Segundo o IPBES, “por mais de uma década,
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as políticas sobre a natureza foram dominadas pelo conhecimento das ciências naturais
e da economia”, mas excluiu “amplamente insights e ferramentas das ciências sociais,
humanidades e outras visões de mundo fundamentais.”40 Em face disso, o IPBES
preconiza que é necessária uma noção mais ampla das contribuições da natureza para
as pessoas:
As contribuições da natureza para as pessoas são de importância crítica
para ricos e pobres em países desenvolvidos e em desenvolvimento.
A natureza sustenta o bem-estar e as ambições de cada pessoa - da
saúde e felicidade à prosperidade e segurança. As pessoas precisam
entender melhor o valor total da natureza para garantir sua proteção e
uso sustentável.

Nesse sentido, o IPBES propõe o conceito de Nature’s Benefits to People
(NBP) como uma noção que contempla, além da questão econômica dos serviços
ecossistêmicos, o contexto social e cultural. Assim, os benefícios da natureza para as
pessoas “são todas as contribuições, tanto positivas como negativas, da natureza viva
(diversidade de organismos, ecossistemas e seus processos ecológicos e evolutivos)
para a qualidade de vida das pessoas.”41 As contribuições benéficas incluem, por
exemplo, purificação de água, provisão de alimentos ou inspiração artística. Já as
prejudiciais incluem a predação que danificam as lavouras ou a transmissão de
doenças. O IPBES observa, entretanto, que muitos NBP podem ser percebidos pelas
pessoas como benéficos ou prejudiciais dependendo do contexto socioeconômico,
cultural, espacial ou temporal. Muito embora a perspectiva proposta pelo IPBES seja
interessante, não existe consenso na literatura especializada acerca do conceito de
nature’s benefits to people. Segundo Diaz, os autores do conceito de NBP, todavia, não
pretendem “eliminar, apagar ou substituir” o conceito de serviços ecossistêmicos, mas
o novo conceito será “mais apropriado para uma avaliação da biodiversidade porque
incluirá o conhecimento das comunidades indígenas e os pesquisadores dos países
em desenvolvimento.”42 43
40
INTERGOVERNMENTAL SCIENCE-POLICY PLATAFORM ON BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM
SERVICES – IPBES. (2018). Not just commodities: World needs broader appreciation of nature’s
contributions to people. Acesso 22 de março 2019, em: https://www.ipbes.net/news/naturescontributions-people-ncp-article-ipbes-experts-science
41
DÍAZ, Sandra et al. (2018) Assessing nature’s contributions to people. Science, 359 : 6373, 16
janeiro 2018. Acesso 25 março 2019, em: http://science.sciencemag.org/content/sci/359/6373/270.full.
pdf?ijkey=/vA6P5O/b2eSM&keytype=ref&siteid=sci
42
MASOOD, Ehsan. (2018). The battle for the soul of biodiversity. Nature, 560, 423-425, 22 de
agosto de 2018. Disponível em https://www.nature.com/articles/d41586-018-05984-3 Acesso em 25 março
de 2019.
43
Em resposta ao artigo de Ehsan Masood, acima citado, Watson deixa claro que “não importa
qual estrutura conceitual seja usada, a mensagem permanece a mesma: todas as sociedades humanas
dependem da natureza e dos benefícios culturais, espirituais, sociais e econômicos que ela proporciona.
Se o mundo natural continuar a ser degradado, todos sofrerão.” WATSON, Robert (2018). Biodiversity:
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Cabe, por fim, distinguir os serviços ecossistêmicos dos serviços
ambientais. O termo “serviços ambientais” é, equivocadamente, utilizado por
muitos autores no Brasil como sinônimo de serviços dos ecossistemas. Serviços
ecossistêmicos, como visto, são os benefícios que as pessoas obtêm dos
ecossistemas. Serviços ambientais são os benefícios ambientais derivados das
ações ou omissões humanas. Para a EMBRAPA, o termo serviços ecossistêmicos
designa “exclusivamente os benefícios humanos derivados de ecossistemas naturais”,
enquanto serviços ambientais diz respeito aos “benefícios ambientais resultantes de
intervenções intencionais da sociedade na dinâmica dos ecossistemas, tais como as
atividades humanas para a manutenção ou a recuperação dos componentes dos
ecossistemas.”44 Também Derissen e Latacz-Lohmann destacam que, diferente dos
serviços ecossistêmicos, as definições são menos claras quando se trata de serviços
ambientais.45 Em vista disso, esses autores propõem uma definição que considere os
serviços ambientais enquanto “os serviços prestados através da gestão das áreas
rurais no sentido mais lato, produzidos de forma não intencional ou intencional.”46 Já
Karsenty e Ezzine-de-Blas propõem uma distinção entre serviços ecossistêmicos e
serviços ambientais na qual os primeiros são os “serviços obtidos da natureza pelas
pessoas”, enquanto os segundos são os “serviços providos por pessoas para as outras
pessoas.” Nesse sentido, pagamentos pelos serviços ambientais devem ser
“entendidos como remuneração por serviços prestados por pessoas a outras pessoas
para a manutenção ou a melhoria de um determinado serviço ecossistêmico.”47
Em nosso entendimento – e seguindo o conceito adotado pela AEM – serviços
ecossistêmicos são os benefícios diretos ou indiretos que as pessoas obtêm dos
ecossistemas.48 Os serviços ecossistêmicos são mais amplos e abrangem os serviços
United by a common goal. [Letters] Nature, 561, 309. 20 de setembro de 2018. Disponível em https://
www.nature.com/magazine-assets/d41586-018-06734-1/d41586-018-06734-1.pdf
44
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA (2019). Serviços
ambientais. Disponível https://www.embrapa.br/tema-servicos-ambientais/perguntas-e-respostas
Acesso 24 de março 2019.
45
DERISSEN, Sandra; LATACZ-LOHMANN, Uwe, (2013). What are PES? A review of definitions
and an extension. Ecosystem Services Journal, 6, 12–15. Disponível http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.02.002 Acesso 24 março 2019.
46
Em tradução livre: “the services provided through countryside management in the broader sense
whilst produced either unintentionally or intentionally.”
47
KARSENTY, Alain ; EZZINE-DE-BLAS, Driss (2016). PES, markets and property rights: a comment
on Wunder’s revisited concept of PES and a proposal of conceptual framework. Disponível em https://
hal.archives-ouvertes.fr/hal-01262380. Acesso em 24 de maço de 2019. Tradução livre de “understood as
remuneration for services rendered by people to other people for the maintenance or the improvement of
a given ecosystem service.”
48
ALTMANN, Alexandre; STANTON, Márcia Silva (2018). The densification normative of the
ecosystem services concept in Brazil: Analyses from legislation and jurisprudence. Ecosystem Services,
Volume 29, Part B, 2018, Pages 282-293. [Special Issue: Legal Aspects]. ISSN 2212-0416. Acessado em 25
de março de 2019, em: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.10.013.
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ambientais, considerando que esses são os benefícios obtidos a partir de ecossistemas
manejados por outras pessoas.

3. Teoria Jurídica dos Serviços Ecossistêmicos
O conceito de serviços ecossistêmicos tem o potencial de engendrar
significativos avanços no Direito Ambiental. É possível, inclusive, se afirmar que os
serviços ecossistêmicos inauguram uma nova racionalidade no Direito. No Brasil esse
conceito tem recebido crescente atenção nas duas últimas décadas. Nos anos 1990 e
2000, havia um interesse de cunho acadêmico e científico, projetado com a AEM em
2005. Desde então, os serviços ecossistêmicos têm sido paulatinamente
institucionalizados. Diante desse contexto, afirmou-se que esse conceito está passando
por um processo de densification normative.49 De fato, o conceito fundamenta mais
normas, mais decisões judiciais e administrativas, mais projetos e programas, mais
contratos. Envolve cada mais pessoas – físicas e jurídicas, governamentais e da iniciativa
privada –, em todas as instâncias e em todos os âmbitos da federação. Esses são os
marcos a indicar, claramente, que o conceito passa por um processo de aumento da
normatividade, não apenas em número de normas (i.e., mera inflação legislativa), mas
verdadeira densificação de seu conteúdo jurídico. A figura abaixo demonstra como se
dá o processo de densificação normativa do princípio da precaução:

Processo de densificação normativa do princípio da precaução. Adaptado de Thibierge et al.

O processo de densification normativa elucida como uma ideia ou
49

ALTMANN, Alexandre ; STANTON, Márcia S. (2018). Op. cit.
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conceito passa a densificar normas, conjunto de normas, depois campos normativos
inteiros e, por fim, a própria normatividade. Acredita-se que esse processo esteja
acontecendo com o conceito de serviços ecossistêmicos. Como resultado, surgirá um
novo ramo – o Direito da Biodiversidade e dos Serviços Ecossistêmicos – a
exemplo do que aconteceu com o Direito das Mudanças Climáticas e o Direito dos
Desastres. Não obstante a densificação do conceito de serviços ecossistêmicos, duas
situações preocupam. A primeira diz respeito à utilização meramente retórica do
conceito em normas (law in the books), a qual prejudica a aplicação prática da
racionalidade engendrada pelos serviços ecossistêmicos (law in pratice). 50 O segundo
problema afeta a concepção desse conceito no Direito Ambiental brasileiro. Ou seja,
no Brasil verifica-se o emprego da teoria dos serviços ecossistêmicos exclusivamente
para fundamentar o sistema de Pagamento por Serviços Ambientais. Pesche (apud
Castro e Sarte) já advertia para a “existência de dois processos relativamente
independentes que levam ao surgimento dos conceitos de serviços ambientais, por
um lado, e pagamentos por serviços ambientais, por outro.”51 No Brasil tal divisão é
bastante clara, com uma concentração no PSA e esporádicas aplicações do conceito
de serviços ecossistêmicos. O processo de densificação normativa do conceito está,
portanto, centrado no sistema de PSA.52 Ocorre, entretanto, que o PSA possui um
emprego limitado, o que restringe em muito o potencial de aplicação do conceito de
serviços ecossistêmicos. Em virtude disso, existe um imenso campo para a utilização
desse conceito, o qual pode ser impulsionado com a elaboração de uma teoria jurídica
própria.
A Teoria Jurídica dos Serviços Ecossistêmicos, que aqui se propõe, tem
por escopo (1) tornar esses serviços visíveis perante a sociedade e economia, (2) inserilos nos processos de tomada de decisão e (3) desenvolver e aprimorar instrumentos
para a tutela da biodiversidade e dos ecossistemas. Além disso, uma teoria jurídica
dos serviços ecossistêmicos se prestaria para estruturar um novo ramo: o Direito da
Biodiversidade e dos Serviços Ecossistêmicos. Em dois ramos análogos – o Direito dos
Desastres e o Direito das Mudanças Climáticas – a normatividade surge a partir dos
avanços do conhecimento científico. Uma teoria jurídica dos serviços ecossistêmicos
50
ALTMANN, Alexandre; ARAGÃO, Alexandra. Law and Ecosystem Services in Latin America:
from “law in the books’ to ‘law in the practice”. [Resumo em Anais de Congresso] 2nd Ecosystem Services
Partnership Latin America Conference. Campinas, SP, 2018.
51
“Essas noções, desenvolvidas por gestores e pesquisadores com o objetivo de propor medidas
de gestão, estão mais próximas do mundo da ação. Isto é encontrado, por um lado, pela proximidade
entre os autores que publicam em torno de serviços ambientais, mercados de carbono e mecanismos
de REDD e, por outro lado, por uma relativa autonomia desses autores em comparação com os autores
usando noções de serviços ecossistêmicos e capital natural.”
52
A existência de normas estaduais criando sistemas de PSA em 14 estados da federação, assim
como 11 projetos de lei federal demonstram a densificação normativa em torno do sistema de PSA.
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deverá, portanto, estabelecer e organizar os conceitos, os princípios e as formas

de

aplicação dos serviços ecossistêmicos no Direito. De modo que a teoria jurídica dos
serviços ecossistêmicos ainda está sendo esboçada, cabe aqui apenas sinalizar
algumas aplicações jurídico-institucionais do conceito de serviços ecossistêmicos.
Primeiramente, verifica-se um grande potencial inexplorado de
aplicação do conceito no setor privado, através de criação de novos mercados a
partir da demonstração dos diversos valores da biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos. Um exemplo disso são os esquemas denominados de Mercados de
Serviços Ecossistêmicos (MSE), os quais, diversamente do que ocorre com o PSA,
não necessitam da intervenção direta do estado. A certificação e a rotulagem são duas
formas de informar os consumidores acerca dos valores da biodiversidade e dos
serviços ecossistêmicos.53 Também as Soluções Baseadas em Ecossistemas
(Ecosystem-based Solutions – EBS) apresentam oportunidades para a criação de
mercados de serviços ecossistêmicos. Dentre essas soluções, se destaca a noção de
Infraestrutura Verde adotada pela União Europeia recentemente.54 Incorporando os
valores ligados aos ecossistemas e à biodiversidade nos processos de tomada de
decisão que envolvam investimentos em infraestrutura, diversas experiências
demonstram que a infraestrutura verde pode substituir com vantagem a infraestrutura
cinza.55
Existe um grande potencial para a aplicação do conceito de serviços
ecossistêmicos em novos mercados e negócios. A proteção e valorização da paisagem

53
ALTMANN, A.; BERGER FILHO, A. Criação de Mercados de Serviços Ecossistêmicos (MSE):
estudo de caso da certificação da Alianza del Pastizal na carne produzida no Bioma Pampa. [No prelo]
54
Sobre o tema ver: ALTMANN, A. (2016). Infraestrutura verde na União Europeia: o planejamento
estratégico de uma rede de zonas naturais e seminaturais para a provisão de serviços ecossistêmicos e
valorização do Capital Natural da Europa. [Capítulo de Livro] “A cidade: uma construção interdisciplinar”
(Adir Ubaldo Rech, Diego Coimbra – orgs). EDUCS. Caxias do Sul, p. 121-153. Acessado em 31 de Agosto
de 2017, em: https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-a-cidade.pdf
ARAGÃO, A. (2016). A natureza também é uma infraestrutura (a infraestrutura verde). Capítulo de Livro.
“Infraestrutura no Direito do Ambiente.” Revista dos Tribunais. São Paulo.
55
Dentre os muitos exemplos, merece menção a estratégia da cidade de Nova Iorque (EUA) para
o abastecimento de água. Com investimento na preservação e manutenção das fontes e dos mananciais da
região de Catskills, a água que chega nas torneiras da cidade não necessita de tratamento, dispensando a
infraestrutura cinza de estações de tratamento físico-químico. Ver https://www1.nyc.gov/
html/dep/html/watershed_protection/about.shtml
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é um exemplo interessante.56 As Trilhas de Longo Curso57 e os Geoparques58 são formas
criativas de promoção e valorização dos serviços ecossistêmicos ligados à paisagem
que têm avançado em anos recentes em todo o mundo. A consideração dos conceitos
de serviços ecossistêmicos e de capital natural pelas empresas pode revelar ativos e
benefícios que não são percebidos atualmente pelas empresas. 59 Também a
contabilidade ambiental e ecológica representa avanços nesse sentido, inclusive para
o cálculo do PIB.60 Importante deixar claro que o objetivo das estratégias baseadas no
mercado não implica na commodificação dos serviços ecossistêmicos. Com efeito, a
finalidade das estratégias de mercado é tornar visíveis os valores relacionados à
biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, inserindo-os nos processos de tomada
de decisão dos agentes econômicos. E, como lembra Aragão et al., critérios de justiça
ambiental são essenciais para a valoração dos serviços ecossistêmicos.61
Na esfera do direito ambiental administrativo existem diversas
oportunidades de operacionalizar o conceito de serviços ecossistêmicos. No
licenciamento ambiental, a observância dos impactos sobre os ecossistemas que
fornecem tais serviços deve ser uma constante. Da mesma forma, os ecossistemas
que fornecem os serviços ecossistêmicos mais relevantes devem contemplados nos
zoneamentos ecológico-econômico, a exemplo do que fez a União Europeia na
iniciativa Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES).62 A
legislação ambiental pátria experimentaria um significativo avanço caso os serviços
ecossistêmicos fossem considerados nos projetos de recuperação de área degradada,
56
ALTMANN, A., ZAGO, A. K., SPANENBERGER, R., BREGOLIN, M. (2010). A tutela jurídica da
preservação da paisagem através de pagamentos por serviços ambientais. Actas do XIV Congresso
Íbero Americano de Urbanismo - Identidad, paisaje y territorio: recursos naturales y culturales. Tenerife,
v. 14.
57
Trilhas de longo curso (ou caminhadas de longa distância) são trajetos de centenas ou milhares de
quilômetros que conectam áreas naturais e/ou culturais com o objetivo de recreação e educação. Algumas
das trilhas mais frequentadas do mundo são o Tour do Mont Blanc (Europa), Everest Base Camp (Nepal),
e a Pacific Crest Trail (EUA). Nos EUA, o sistema de trilhas de longo curso tem 50 anos e conecta mais de
90% das unidades de conservação do país. No Brasil a iniciativa “Sistema Brasileiro de Trilhas de Longo
Curso” está sendo implementado pelo ICMBIO. Sobre a iniciativa e as trilhas brasileiras implantadas, ver
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9532-trilhas-de-longo-cursoconectampaisagens-do-brasil-2
58
Sobre o tema, acessar http://www.europeangeoparks.org/?page_id=168&lang=pt
59
Nesse sentido, ver “TEEB for Business – Brazil. Final Report.” Disponível http://img.teebweb.
org/wp-content/uploads/2014/04/TEBB_for-business-Brazil.pdf
60
A Lei 13.493/2017 (Estabelece o Produto Interno Verde (PIV), em cujo cálculo será considerado o
patrimônio ecológico nacional). Art. 1o O órgão federal responsável pelo cálculo do Produto Interno Bruto
(PIB) divulgará também, se possível anualmente, o Produto Interno Verde (PIV), em cujo cálculo será
considerado, além dos critérios e dados tradicionalmente utilizados, o patrimônio ecológico nacional.
61
ARAGÃO, A., JACOBS, S., CLIQUET, A. (2016). What’s law got to do with it? Why environmental
justice is essential to ecosystem service valuation. Ecosystem Services Journal, 22(Part B): 221-227.
62
Ver
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/mapping-europes-ecosystems/mappingeuropes-ecosystems
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na conversão de multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente, nos Programas de Regularização Ambiental (Lei
12.651/2012), bem como nas compensações ambientais de que trata o art. 36 da Lei
9.985/2000. O critério, em todos esses instrumentos de gestão ambiental, é o da
consideração do valor dos serviços ecossistêmicos para o planejamento, a prevenção,
a reparação e a melhoria do ambiente.
No âmbito dos tribunais, o conceito de serviços ecossistêmicos pode
auxiliar na solução de conflitos e na reparação de danos ambientais. Sharon et al.
analisaram abordagem do conceito de serviços ecossistêmicos em 117 nos países da
Common Law.63 Os autores concluíram que, a despeito do potencial do conceito para
orientar decisões na seara ambiental, ele “raramente é invocado por tribunais e
outros órgãos adjudicatórios.” Na maioria das decisões analisadas, entretanto, se
discute “serviços ecossistêmicos e conceitos relacionados de maneira apenas
periférica.” Isso indica, segundo Sharon et al., que os órgãos adjudicantes estão
examinando casos em que os serviços ecossistêmicos são considerados de forma
ampla – e não como a questão central. No Brasil, o Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, de forma pioneira, considerou os serviços ecossistêmicos para a solução de
três casos. A Apelação Cível no. 70041232406, julgada em 12.09.2012, trata de uma
ACP proposta em virtude de um dano ambiental (descaracterização de um banhado),
na qual o Ministério Público postula, além da reparação do dano, uma indenização
pela “perda dos serviços ecológicos.”64 O TJ/RS entendeu que a perda dos serviços
ecossistêmicos equivale a lucros cessantes, mas negou provimento ao pedido do MP/
RS em virtude da deficiente demonstração dessas perdas.
Já na Apelação Cível no. 70050318179, julgada em 30.04.2014, versando
sobre uma ACP na qual o MP/RS postula a reparação dos danos causados por um corte
de floresta, o TJ/RS adotou o entendimento que o período em que o ecossistema deixa
de prestar serviços deve ser indenizado, como se lê no voto da Relatora:
Nesse período, serviços ecológicos essenciais prestados pelos
ecossistemas florestais, como controle da erosão, influência sobre o
clima, abrigo de animais, dentre outros, sofrem prejuízos. Tratam-se de
perdas transitórias, resultantes da impossibilidade de o ecossistema
florestal lesado exercer suas funções e serviços ecológicos essenciais
63
SHARON, O.; FISHMAN, S. N.; RUHL, J.B.; OLANDER, L.; ROADY, S.E. Ecosystem services and
judge-made law: A review of legal cases in common law countries. Ecosystem Services, Volume 32,
Part A, 2018, Pages 9-21, ISSN 2212-0416, https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.05.010.
64
Na apelação o MP/RS aduz que “que o réu deve ser condenado também ao pagamento de
indenização por lucros cessantes ambientais, uma vez que se constatou a privação do meio ambiente
de seus processos naturais e, consequentemente, não foi permitido à comunidade usufruí-lo com os
atributos da higidez e equilíbrio.”
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no período em que a medida primária da recuperação do ambiente
lesado não for efetivamente implementada. E se estamos dispostos a
reconhecer que em matéria de responsabilidade civil ambiental vige o
princípio da recuperação integral do dano, tais perdas transitórias não
podem ser desconsideradas.

Já a Apelação Cível 70053667705, julgado na data de 30.04.2014, trata
de uma ACP na qual o réu foi condenado a reparar o dano ambiental in natura. Na sua
apelação, o MP/RS postula indenização pelos serviços que deixaram de ser prestados
durante o período que durou o dano e a efetiva restauração do ecossistema danificado.
A Relatora observa que “a presente ação civil pública foi manejada com o intento de
responsabilizar os demandados pelos danos ambientais que não podem ser recuperados
in natura” e, diante disso, o MP/RS requer “uma indenização pecuniária pelo passivo
ambiental, ou seja, de compensação ambiental pelas perdas irreparáveis ao ambiente
degradado.” Novamente, com base no conceito de serviços ecossistêmicos, o TJ/RS
condenou o réu a indenizar as perdas irreparáveis ao ambiente. Além de (re)orientar a
responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, a degradação de ecossistemas que
fornecem serviços ecossistêmicos deve figurar dentre as circunstâncias que agravam
os crimes ambientais (art. 15 da Lei 9.605/98), bem como para o agravamento das
sanções administrativas previstas no Decreto 6.514/2008 (art. 4º, §1º).

Considerações finais
O conceito de serviços ecossistêmicos apresenta um grande potencial para
unir preservação ambiental, economia e bem-estar humano. Atualmente é a forma mais
avançada de tratar a questão ambiental, constando da agenda mundial do ambiente e
da economia (modernidade ecológica). Assim como as mudanças climáticas, a crise da
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos demanda do Direito respostas efetivas. O
presente esboço sugere, a partir da análise da trajetória da noção dos serviços
ecossistêmicos e dos principais conceitos concernentes, seja estruturada uma Teoria
Jurídica dos Serviços Ecossistêmicos. Foram ventiladas as aplicações para essa teoria
em diversas frentes (instrumentos econômicos e de mercado, direito administrativo,
decisões judiciais, crimes ambientais e infrações administrativas ambientais). Impende,
nesse momento, um aprofundamento da teoria proposta, com a finalidade de orientar a
aplicação prática do conceito de serviços ecossistêmicos e, mais adiante, a criação de um
novo ramo do Direito do Ambiente: o Direito da Biodiversidade e dos Serviços
Ecossistêmicos.
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2. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA:
REFLEXÕES E PERSPECTIVAS
BRENDA BRITO
ADVOGADA. Mestre e Doutora em Ciência do Direito pela UNIVERSIDADE Stanford (EUA). Pesquisadora
Associada do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia).

1. Introdução
A Amazônia é a maior área contínua de floresta tropical no mundo e 64% desse bioma
encontra-se no Brasil65. Essa região abriga grande diversidade de espécies, além de
contribuir com a regulação do clima na América do Sul. Por exemplo, entre 2014 e
2015, uma nova espécie foi registrada a cada 2 dias na Amazônia Brasileira 66. Além
disso, estudos indicam que o vapor d’água produzido pela floresta contribui com a
formação de chuvas no sul do país, além de outros países como Paraguai e Argentina,
constituindo um importante serviço ambiental para o desenvolvimento de atividades
agropecuárias nessas regiões67. No entanto, a Amazônia brasileira já perdeu 20% de
sua cobertura florestal68 e tem sido alvo de políticas que estimulam uma economia
predatória e sem ganhos de qualidade de vida para sua população, que já chega a 27,5
milhões de brasileiros69.
É verdade que, nos últimos 15 anos, o Brasil deu passos importantes para a concepção
de um novo modelo de desenvolvimento na região que seja compatível com a
conservação dos recursos florestais. Entre 2005-2012 houve uma queda expressiva de
65
SANTOS, Daniel; PEREIRA, Denys; VERÍSSIMO, Adalberto. Uso da Terra. O Estado da Amazônia.
Belém: Imazon, 2013. Disponível em: <https://imazon.org.br/publicacoes/1868-2/>.
66
CASTRO, Fábio. Amazônia tem uma espécie nova descoberta a cada dois dias. O Estado de S
Paulo, São Paulo, 30 ago. 2017. Disponível em: <http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/
geral,amazonia-tem-uma-especie-nova-descoberta-a-cada-dois-dias,70001956963>.
67
NOBRE, Antonio. O Futuro Climático Da Amazônia. São Paulo: ARA, 2014.; LOVEJOY, Thomas
E.; NOBRE, Carlos. Amazon Tipping Point. Science Advances, v. 4, n. 2, p. eaat2340, 2018.
68
NOBRE, Carlos A. et al. Land-use and climate change risks in the Amazon and the need of a novel
sustainable development paradigm. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 113, n. 39, p.
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78% da taxa de desmatamento70. Porém, desde 2013 as taxas anuais voltaram a subir
e, em 2018, o monitoramento oficial realizado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais
(Inpe) detectou a maior taxa anual de desmatamento da última década, chegando a
7.900 km2 71. Desde então, sistemas de monitoramento mensal da cobertura florestal
na região vêm apontando que a devastação florestal continua alta. Em especial, o
período eleitoral de 2018 indicou um aumento de quase 50% do desmatamento em
relação ao mesmo período do ano anterior72.
Diante desse cenário de desmatamento crescente, cabem duas perguntas: i) como o
Brasil conseguiu resultados tão significativos para reduzir a perda florestal entre 20052012 e ii) por que o país não conseguiu avançar ainda mais nessa queda? Esse artigo
traz algumas respostas para esses questionamentos, a partir de estudos já publicados
que avaliaram os efeitos de políticas de combate ao desmatamento na Amazônia. O
objetivo deste artigo não é abordar todas as medidas implementadas na região para
combater o desmatamento, mas destacar algumas das principais e que já foram objeto
de avaliação de sua eficácia. A partir disso, apresento reflexões os sobre desafios para
a conservação na Amazônia diante do atual quadro político no país.
2. De vilão à modelo: a queda do desmatamento chama atenção do mundo
A década de 2000 iniciou com o desmatamento em alta na Amazônia e com o Brasil
liderando o ranking mundial de perda de cobertura florestal 73. Isso ocorreu mesmo
após iniciativas importantes como a aprovação da Lei de Crimes Ambientais em 1998,
que previa punição a vários crimes contra a flora.
Em 2004, o desmatamento atingiu a segunda maior taxa anual já registrada, de 27.772
km2 74. Nesse mesmo ano, o governo federal lançou o Plano de Ação para Prevenção e
Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM), que foi um grande marco
nas políticas públicas para conservação das florestas na região. Em sua primeira fase, o
plano reuniu pela primeira vez diferentes ministérios75 para discutir ações de combate
ao desmatamento, distribuídas em três eixos temáticos: i) Ordenamento fundiário e
70
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territorial; ii) Monitoramento e controle ambiental; iii) Fomento às atividades produtivas
sustentáveis76.
Um dos destaques dessa primeira fase do PPCDAM foi o avanço na criação de Unidades
de Conservação e reconhecimento de Terras Indígenas, como forma de avançar com
o ordenamento territorial e, ao mesmo tempo, reduzir o desmatamento ligado à
apropriação ilegal de terra públicas. Entre 2004 a 2008 o governo criou mais de 25
milhões de hectares de unidades de conservação e homologou mais de dez milhões
de hectares de terras indígenas77. Além disso, o Inpe lançou o DETER, sistema detecta
alertas de desmatamento mensalmente e que passou a ser usado para planejamento
de operações de fiscalização em campo78. Uma análise das medidas implementadas
pelo PPCDAM entre 2004-2006 indicou que 37% da redução do desmatamento
alcançada nesse período foi relacionada à criação de áreas protegidas. Outros 18%
estavam ligados a fatores como investimentos em comando e controle, incluindo o
uso do sistema DETER. Ainda 44% da redução ocorrida estavam relacionados à
diminuição da produção agropecuária nesse período79.
Além do PPCDAM, uma medida importante na região foi a Moratória da Soja. Em
2006, uma campanha do Greenpeace mostrou que empresas internacionais
contribuíam com o desmatamento na Amazônia ao comprarem soja produzida em
áreas desmatadas ilegalmente80. A repercussão dessa campanha levou um grupo de
associações empresariais ligadas à compra e exportação de soja e organizações não
governamentais a realizarem o primeiro acordo voluntário para desmatamento zero
na cadeia produtiva da soja81. Uma análise indicou que esse boicote de fato ajudou a
reduzir o desmatamento na região, pois a expansão do plantio de soja na Amazônia
após a moratória ocorreu em grande parte em áreas já desmatadas82.
A partir de 2007, o governo introduziu novas medidas por meio dos Decretos nº
6.321/2007 e nº 6.514/2008, que buscaram concentrar ações de comando e controle em
76
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locais com maiores taxas de desmatamento. Algumas dessas medidas incluíram, por
exemplo, embargo a áreas desmatadas ilegalmente, que ficaram impedidas de serem
usadas para qualquer tipo de atividade econômica (como a criação de gado). Os nomes
das propriedades sob embargo e seus proprietários (ou supostos proprietários) foram
disponibilizados publicamente na Internet 83. Outro exemplo de sanção aplicada nesse
período foi a restrição de crédito aos produtores que não estavam em conformidade com
as leis ambientais e fundiárias84.
Os decretos também possibilitaram a responsabilização de cadeias produtivas de
produtos provenientes de áreas com desmatamento ilegal, como soja e gado. Assim,
não só o produtor que praticasse desmatamento ilegal seria penalizado, mas também
qualquer pessoa ou empresa que comprasse seus produtos 85. Essa nova medida
embasou, por exemplo, a atuação do Ministério Público Federal no Pará (MPF) para
responsabilização da cadeia da pecuária no Pará. Junto com o Ibama, o MPF ingressou
em 2009 com ações contra proprietários de 20 fazendas multadas por irregularidades
ambientais e contra 11 frigoríficos que compraram gado oriundo dessas fazendas. Além
disso, os procuradores recomendaram a 69 redes de supermercados e indústrias que
não adquirissem produtos dos frigoríficos que haviam comprado gado das fazendas
envolvidas em crimes ambientais86. Na sequência, o MPF propôs assinatura de Termos
de Ajustamento de Conduta (TACs) com frigoríficos. Os TACs estabeleciam um plano
para uma adequação ambiental gradual. Por exemplo, previa primeiro um prazo para que
frigoríficos comprassem gado apenas de fazendas que tivessem inscrição no Cadastro
Ambiental Rural. Depois, outro prazo para que comprassem gado apenas de fazendas
que tivessem solicitado Licença Ambiental Rural. Para verificar o cumprimento dos
TACs, o governo do estado do Pará assinou acordo com o MPF para custear auditoria
independente de verificação87. Um estudo de 2015 indicou que os acordos de fato
estimularam a inserção de imóveis rurais no CAR e que os frigoríficos analisados
deixavam de comprar gado de fazendas com desmatamento ilegal. Isso resultou na
redução de desmatamento nas fazendas que forneciam gado para os frigoríficos88.
Finalmente, o Ministério do Meio Ambiente passou a publicar uma lista anual de
municípios com as maiores taxas de desmatamento na Amazônia, que passaram
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a sofrer sanções a todas as propriedades dentro dessas localidades 89. Quando um
município entrava na lista do MMA, todas as propriedades em seu território perdiam
acesso a crédito para atividades florestais e agropecuária, além de se tornarem regiões
prioritárias para medidas de controle de desmatamento. Para reverter essa situação,
cada município precisava cumprir dois requisitos: reduzir a taxa de desmatamento
para níveis abaixo de 40 km2 em relação ao ano anterior e inserir 80% de sua área
(excluindo áreas protegidas) no Cadastro Ambiental Rural (CAR), gerido pelos órgãos
ambientais estaduais90.
Em sua primeira edição em 2008, a lista incluía 36 municípios. Em 2013, a lista possuía
46 e durante esses cinco anos de existência apenas seis municípios foram capazes de
cumprir os requisitos para serem retirados da lista. O primeiro município a alcançar
este objetivo em 2010 foi Paragominas, no Pará, depois de um processo de dois anos
focado na melhoria da governança local para prevenir e controlar o desmatamento91.
Em estudo estimou que a implementação da lista evitou o desmatamento de 11.396
km2 entre 2008-2011, especialmente pela focalização das ações de comando e controle
nos municípios listados92.
Com todas essas medidas, em 2012, o desmatamento na Amazônia atingiu a menor
taxa já registrada: 4.571 km2

. O Brasil passou a ser procurado e visitado por
delegações de diversos países com florestas tropicais para aprenderem com as boas
práticas implementadas. Ganhou também destaque nas negociações internacionais
de mudanças do clima pela significativa contribuição nos esforços globais de redução
de emissão de GEE. Porém, ainda em 2012 iniciou-se uma fase de mudanças e
enfraquecimento de importantes leis e políticas ambientais, que passaram a refletir
93

no aumento do desmatamento a partir de 2013.
3. Ameaças e retrocessos: o desmatamento volta a subir
A maior intensidade da aplicação das leis ambientais, bem como as medidas inovadoras
de comando e controle, geraram reações contrárias de parte do setor ruralista no
Congresso Nacional, o que culminou com iniciativas para o afrouxamento de regras
ambientais. Uma das principais alterações ocorreu em 2012, com a aprovação no
Congresso Nacional de um novo código florestal (Lei nº 12.651/2012).
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Desde 1996 havia tentativas de alteração do código florestal, especialmente para
reduzir a reserva legal dos imóveis rurais 94, que é uma área do imóvel rural onde a
floresta deve ser conservada e na qual se permite exploração sustentável (a exemplo
de manejo florestal). O tamanho da reserva legal foi alterado via Medida Provisória em
1996, aumentando de 50% para 80% nos imóveis em área de floresta na Amazônia
Legal. Essa mudança ocorreu em reposta a um grande aumento do desmatamento
ocorrido em 1995, que chegou a 29.059 km2 - a maior taxa anual já registrada. A reação
contra esse aumento da reserva legal foi imediata no Congresso Nacional, gerando
diversas emendas à Medida Provisória e também projetos de lei para reverter essa
nova regra. No entanto, as tentativas de reduzir a proteção ambiental nessa lei foram
frustradas até 201295.
A nova lei florestal aprovada em 2012 instituiu uma grande anistia a desmatamentos
ilegais ocorridos até 2008, pois diminuiu a obrigação de recuperar áreas desmatadas
ilegalmente. Uma análise de 2017 revelou que a anistia chega a 41 milhões de hectares
em todo o território nacional96, uma área maior que o estado de Mato Grosso do Sul.
Pelas novas regras, 19 milhões de hectares desmatados ilegalmente devem ser
regularizados, mas apenas 42% dessa área seriam de recuperação florestal obrigatória,
por incidirem a área de preservação permanente. Outros 58% estão em área de
reserva legal e a nova lei permite que essas áreas, desmatadas até 2008, possam ser
regularizadas via compensação ambiental97, isto é, pela conservação em outro imóvel
de uma área florestal de tamanho equivalente.
A mudança do código florestal inaugurou um período de sucessivas tentativas de
mudanças de leis socioambientais no Congresso Nacional, incluindo mais recentemente
propostas de alteração das regras de licenciamento ambiental, redução de unidades
de conservação já criadas por lei, além de tentativa de dificultar a demarcação de
terras indígenas 98. Ademais, medidas que haviam contribuído com a redução do
desmatamento até 2012 foram enfraquecidas pelo Poder Executivo. Por exemplo, a
lista de municípios críticos do desmatamento deixou de ser atualizada entre 2013 e
201799. Outro problema é a demora na implementação do código florestal e com
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sucessivos adiamentos de prazos para a regularização ambientais dos imóveis rurais100.
Além disso, em 2016 o governo federal publicou três medidas provisórias (MP) que
trouxeram novos incentivos ao desmatamento. Duas delas (MP nº 756 e MP nº 758)
tentavam reduzir a área da Floresta Nacional do Jamanxim (Flona Jamanxim), uma
das unidades de conservação do Pará criadas em 2006 para conter o desmatamento
na região da rodovia BR-163. A outra medida (MP nº 759/2016) alterou as regras de
regularização fundiária, trazendo mudanças que, na prática, premiam ocupações ilegais
em terras públicas e, por isso, podem incentivar novas invasões.
No primeiro caso, análises feitas sobre o histórico na Flona Jamanxim mostraram o
aumento de ocupações ilegais e desmatamento após a sua criação em 2006. Ou seja,
houve um processo de invasão e apropriação da floresta pública, na expectativa de
que essa área deixaria de ser protegida para ser privatizada101. Após muitas críticas, o
governo recuou na tentativa de reduzir a Flona por meio de Medida Provisória e
apresentou o Projeto de Lei nº 8107/17, ainda em trâmite, com a mesma finalidade102.
No segundo caso, a MP nº 759/2016, convertida na Lei nº 13.465/2017, alterou diversas
leis fundiárias e pelo menos três medidas constituem um claro prêmio à grilagem de
terras: i) possibilidade de titulação para áreas públicas invadidas até dezembro de
2011, ampliando o prazo em sete anos em relação ao que previa a Lei nº 11.592/2009;
ii) ampliação dos benefícios da regularização para grandes invasores, permitindo a
possibilidade de regularizar imóveis de até 2.500 hectares (mil hectares a mais que a
lei anterior); iii) cobrança de valores irrisórios pela titulação de médios e grandes
imóveis, estipulando casos em que o pagamento será de 10% a 50% do valor mínimo
estabelecido pelo Incra103.
Estimativas indicam que o prejuízo inicial para o patrimônio público com as novas
regras pode chegar a R$ 21 bilhões. Esse cálculo considera a diferença do preço de
mercado de terras e do valor cobrado pelo governo em 25.199 imóveis em processo
de titulação na Amazônia, ocupando 6,9 milhões de hectares104. No entanto, os valores
dessa perda de arrecadação aos cofres públicos podem ultrapassar 40 bilhões de
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dólares, considerando que o governo alocou 29 milhões de hectares na Amazônia para
futura titulação de terras 105.
3.1.

Lacunas nas políticas de combate ao desmatamento

Todas essas ameaças e mudanças às regras socioambientais provocam
questionamentos sobre a sustentabilidade das medidas adotadas para redução do
desmatamento. De fato, as políticas implementadas geraram a reação de uma elite
do campo que lucra com a destruição da floresta, seja pela grilagem de terras ou pela
produção vinculada ao desmatamento. Além disso, as políticas de combate ao
desmatamento estruturadas a partir de 2004 não conseguiram oferecer incentivos
para a manutenção da floresta em pé e para a mudança do modelo de exploração
econômica na região. Para mudar a lógica da economia predatória na Amazônia é
necessário investir em um desenvolvimento econômico que tenha a conservação da
floresta como base.
O PPCDAM previa, desde sua primeira edição em 2004, um eixo dedicado ao fomento
às atividades produtivas sustentáveis. No entanto, esta foi a área do plano que menos
avançou106. Muitos municípios na Amazônia têm uma economia baseada na
exploração predatória dos recursos naturais. Por isso, combater o desmatamento
passa também pela oferta de outra forma de ganhos econômicos para a população da
região. Nesse sentido, alguns autores propõem um novo modelo de desenvolvimento
na Amazônia, em que a região deixa de ser uma fronteira agrícola em expansão (e
com baixa produtividade) e passar a ser uma fronteira de inovação tecnológica e de
empreendimentos sustentáveis107. Para isso, é necessário valorizar e proteger sua
população e o conhecimento tradicional de seus povos, bem como direcionar
investimento público e privado em inovação e tecnologia de ponta. No entanto, não há,
até esse momento, um projeto de governo que possa promover essa nova concepção
de desenvolvimento na região.
Além disso, outro aspecto com poucos avanços no PPCDAM a partir de 2008 foi a
agenda de ordenamento territorial. Apesar do aumento de áreas protegidas na região,
especialmente até 2007, ainda há uma área de 70 milhões de hectares de florestas sem
destinação fundiária108. Ademais, as metas de regularização fundiária de imóveis rurais
105
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não foram alcançadas e ainda há um passivo de imóveis em processo de titulação 109.
Vários motivos contribuem para a dificuldade de avançar com a definição fundiária na
Amazônia, como a ausência de um cadastro de terras unificado, baixa cooperação entre
órgãos fundiários federais e estaduais, falta de digitalização e de organização de dados
fundiários110. Por isso, é fundamental que esse tema ganhe importância e abordagem
similar ao que ocorreu na época do lançamento do PPCDAM em 2004, com discussão
interinstitucional e de alto nível no governo. Nesse caso, a solução requer investimento
apropriado para promover maior adoção de tecnologia e capacitação na atuação dos
órgãos fundiários.
4. Novo governo e cenários futuros
Chegamos em 2019 com notícias alarmantes: houve um aumento expressivo do
desmatamento, com a perda de 7.900 km2 de florestas entre agosto de 2017 e julho de
2018 — a maior taxa de desmate da última década. Após cem dias de início de mandato,
o novo governo federal não divulgou como pretende enfrentar esse problema e evitar
que o desmatamento continue avançando. De fato, as declarações públicas da esfera
federal preocupam por sinalizarem um enfraquecimento da fiscalização ambiental na
Amazônia. Por exemplo, o governo tem criticado a aplicação de multas111 e a apreensão
de equipamentos usados nos crimes ambientais verificados em campo112.
Ademais, sob justificativa de encerrar processos administrativos de autos de infração
mais rapidamente e gerar eficiência administrativa, o governo publicou o Decreto nº
9.760/2019 que premia os infratores com mais prazos para adiar a responsabilização.
O decreto cria núcleos de conciliação ambiental que podem anular autos de infração,
retirar a aplicação de sanções indicadas pelos fiscais na autuação e oferecer descontos
em sanções monetárias para o encerramento do processo.
É verdade que tais núcleos também podem retificar autos de infração que apresentarem
problemas e que a resolução antecipada dos casos pode trazer economia na
administração pública e punição mais rápida aos infratores. Porém, em contrapartida, o
infrator terá mais tempo para adiar a aplicação da multa, já que os
publicas-atualizacao-2015>. Acesso em: 1 jan. 2017.
109
BRITO, Brenda; CARDOSO JR, Dario. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO PARÁ : Afinal , qual o
problema ? Belem: Imazon, 2015; MAIA et al. Obra citada.
110
BRITO, Brenda. Market mechanisms to compensate for illegal deforestation in the Brazilian
Amazon and their connection to land tenure governance. 2017c. 130 f. Stanford University, 2017.
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SENGUPTA, Somini. What Jair Bolsonaro’s Victory Could Mean for the Amazon, and the Planet. The
New York Times, New York, 2018. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2018/10/17/climate/ brazilelection-amazon-environment.html>.
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MAISONNAVE, Fabiano. Bolsonaro desautoriza operação em andamento do Ibama contra madeira
ilegal em RO. Folha de S. Paulo, São Paulo, 14 abr. 2019. Disponível em: <https://www1.
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prazos legais para julgamento administrativo só passam a contar após a realização da
audiência de conciliação. Além disso, o decreto não trouxe um estímulo forte para a
resolução imediata do caso na audiência de conciliação, já que o infrator pode optar
pela conciliação até o fim da segunda instância. Com isso, o poder público arca com o
custo do prosseguimento do processo, que poderá ser um desperdício se o infrator
optar pela conciliação mais à frente. Isso significa que o processo administrativo
poderá demorar mais e não terá o retorno na economia processual.
Os sinais de enfraquecimento do controle ambiental preocupam, pois, como indicado
anteriormente, a atuação do governo federal importa para as políticas de combate
ao desmatamento. Um estudo publicado em 2018 avaliou qual seria o impacto nas
medidas de mitigação de mudanças climáticas nos próximos anos, dependendo do
tipo de governança ambiental estabelecida na região113. Os autores avaliaram três
possibilidades:
i)

governança ambiental fraca, em que haveria abandono das políticas de
combate ao desmatamento e estímulo a práticas agropecuárias predatórias;
ou seja, avanço da fronteira agrícola sobre a floresta ao invés de utilização
das áreas já desmatadas para aumento de produção. Nesse cenário, o
desmatamento na Amazônia avançaria 27.000 km2 até 2025.

ii)

governança ambiental intermediária, em que as políticas observadas até
2017 seriam mantidas, mas haveria estímulo a práticas predatórias. Nesse
cenário, o desmatamento na Amazônia avançaria 17.000 km2 até 2030.

iii)

governança ambiental forte, com avanço das políticas de combate ao
desmatamento, plena aplicação do código florestal e incentivos à
conservação. Nesse cenário, o desmatamento na Amazônia reduziria para
uma taxa anual de 4.000 km2 em 2030.

O estudo também revela que um cenário de governança ambiental fraca pode gerar um
alto custo para que o país consiga cumprir seus compromissos de redução de emissão
de GEE, superando U$ 5 trilhões até 2050. Isso porque o aumento do desmatamento
levaria a uma necessidade de alto investimento tecnológico para redução de emissões
de outros setores na economia, como energia e indústria114.
Diante de um contexto político com baixo interesse na conservação, como retomar a
redução do desmatamento na região?
Não há uma resposta única para essa pergunta, mas há possibilidades que devem ser
exploradas. Primeiro, existe um movimento crescente de empresas multinacionais e
países se comprometendo a eliminar o desmatamento da cadeia produtivas dos
113
114
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produtos que adquirem. Dois exemplos de redes empresariais que assumiram
compromissos nesse sentido são o grupo Consumer Goods Forum (CGF) e a Tropical
Forest Alliance (TFA). O CGF é uma rede que reúne mais de 400 grandes empresas
de 70 países e que assumiu o compromisso de desmatamento líquido zero na sua
cadeia produtiva até 2020115. O TFA é uma parceria público-privada global na qual os
parceiros adotam ações voluntárias, individualmente e em conjunto, para reduzir o
desmatamento tropical associado ao abastecimento de commodities agropecuárias116.
Além das redes, o Presidente da Cofco, a gigante chinesa do agronegócio e uma das
maiores exportadoras de soja do Brasil, fez uma declaração pública em defesa da
conservação na Amazônia. Ele publicou artigo no Fórum Econômico Mundial de 2019
em Davos, destacando que a conservação florestal é um elemento fundamental para
assegurar o futuro da produção agrícola e segurança alimentar no mundo. O artigo
destaca também a importância da moratória da soja na Amazônia e a necessidade de
expandir esse tipo de medida para a proteção do cerrado117.
No caso de países, a Noruega tornou-se em 2016 o primeiro país assumir um
compromisso de desmatamento zero118. Em 2018, a França lançou uma estratégia
nacional para eliminar o desmatamento de todas as suas importações agrícolas e
florestais119. E em fevereiro de 2019, a Comunidade Europeia estava discutindo a
elaboração de quais medidas que pode tomar contra o desmatamento de florestas
tropicais120.
Tais compromissos sinalizam que existe uma demanda crescente por uma produção
mais sustentável. Considerando a importância das commodities agrícolas nas
exportações brasileiras, o aumento do desmatamento na Amazônia pode afetar a
imagem no Brasil no exterior e levar à perda de mercados de seus produtos.
Outra via de discussão para o combate ao desmatamento são os governos estaduais.
Grandepartedacompetênciadeimplementaçãodocódigoflorestaléderesponsabilidade
115
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das secretarias estaduais de meio ambiente. Por exemplo, são os órgãos estaduais
que atuam na validação de dados no CAR e dos Planos de Recuperação Ambiental.
Diante da crescente demanda por produtos agrícolas mais sustentáveis, cabe também
aos estados exercer maior protagonismo perante o mercado internacional, além de
captar recursos para investimentos em produção sustentável. O Mato Grosso possui
uma experiência em andamento nesse sentido, pois obteve 17 milhões de euros para
apoiar sua estratégia Produzir, Conservar e Incluir (PCI). Lançada em 2015, a PCI possui
metas de redução de desmatamento e recuperação de áreas degradadas, além de
apoio à produção sustentável. O apoio financeiro foi obtido junto ao programa REDD+
Early Movers (REM) do Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW)121.
Finalmente, o apoio e demanda da sociedade brasileira para ações de conservação e
combate ao desmatamento continuará fundamental. Pesquisas de opinião indicam
que os brasileiros consideram o desmatamento como um dos principais problemas
ambientais no país122. Um exemplo dessa preocupação foi a pressão da sociedade
brasileira contra a redução da Flona Jamanxim em 2017, o que influenciou a decisão
do governo federal naquele ano de desistir de reduzir essa Unidade de Conservação
por Medida Provisória123. Em episódio mais recente, também houve pressão para
manutenção do Ministério do Meio Ambiente, quando o Presidente eleito indicou
intenção de fundi-lo com o Ministério da Agricultura124. O brasileiro está cada vez mais
sensível à importância da conservação e entende que a floresta é parte do patrimônio
do país125.
O Brasil já mostrou ao mundo que pode reduzir o desmatamento e tornou-se exemplo
de boas práticas nesse sentido. Agora, precisará mais uma vez de inovação e
coordenação de esforços, com novos protagonistas, para frear o novo ciclo de aumento
de desmatamento observado a partir de 2013 e para retomar uma trajetória rumo ao
fim da destruição das suas florestas.
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3. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS:
CRÍTICAS E SUGESTÕES
DANIELLE DE OURO MAMED
Professora Adjunta da UNIVERSIDADE Federal de Mato Grosso do Sul. Doutora em Direito Econômico
e Socioambiental pela Pontifícia UNIVERSIDADE Católica do Paraná. Mestre em Direito Ambiental pela
UNIVERSIDADE do Estado do Amazonas.

Introdução
Os problemas relacionados à degradação ambiental e dos crescentes
desequilíbrios na relação entre sociedades e natureza tem levado à busca por
alternativas que possam garantir a continuidade da vida e da sua qualidade, ao mesmo
tempo em que não inviabilizem a economia.
De modo geral, tem-se que grande parte dos problemas ambientais observados
hodiernamente advém de um modelo de produção e de consumo que são, por
definição, insustentáveis do ponto de vista da preservação da natureza e de seus
fluxos ecossistêmicos. Não obstante, há que se reconhecer que esta preocupação é
relativamente recente, datando de meados do século passado, de modo que em toda
a história da humanidade, nunca antes se havia registrado tamanha preocupação com
o meio ambiente em razão de uma intervenção humana que trata os elementos
naturais como fonte inesgotável de recursos para atender suas necessidades e como
depositária de resíduos.
Frente a tantos problemas observados, a humanidade tem buscado por
diversas vias garantir que a natureza siga garantindo as condições necessárias ao
desenvolvimento da vida humana e não humana, criando modelos de tutela ambiental
que vão desde a concepções de criação de espaços desprovidos de seres humanos até
modelos que permitem a utilização da natureza, de forma sustentável.
A presente reflexão tem por objetivo analisar uma dessas iniciativas, a saber,
os mecanismos de Pagamentos por Serviços Ambientais numa perspectiva crítica,
para então pensar sugestões passíveis de serem utilizadas para aperfeiçoar tais
instrumentos e, com isso, contribuir com a possibilidade de melhores parâmetros
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para a gestão do meio ambiente, em especial, dos instrumentos econômicos de
preservação ambiental.
Para tanto, pretende-se abordar os marcos conceituais e proposta dos serviços
ambientais e de seus respectivos Pagamentos por Serviços Ambientais. Em seguida,
serão analisadas as principais críticas que se fazem aos mecanismos para então, num
terceiro momento, tecer propostas para análise da questão, contribuindo para o
aperfeiçoamento do instrumento.
As reflexões aqui apresentadas são fruto de pesquisa de doutoramento da
autora, com o objetivo de contribuir com uma perspectiva crítica em relação aos
Pagamentos por Serviços Ambientais, ao mesmo tempo em que não busca inviabilizar
a proposta, mas sugerindo adequações a fim de tornar viável o instrumento, sob uma
perspectiva da observância dos direitos socioambientais.

1. Pagamentos por Serviços Ambientais: marcos conceituais e proposta

1.1 Contextualização
Para um adequado contato inicial com o tema e a crítica proposta, mostra-se
relevante tratar, ainda que brevemente, da motivação para a instituição de políticas de
Pagamentos por Serviços Ambientais. Conforme se observa do curso da história
ambiental126, os desequilíbrios observados entre ser humano e natureza são antigos e até
certo ponto, naturais. Não obstante, a preocupação com a temática ambiental se destaca
na contemporaneidade, após uma onda de práticas desenvolvimentistas que, por vezes,
estavam relacionadas à exploração de recursos naturais. Foi partir dos anos 60 se
observaram as primeiras grandes constatações sobre o problema. Segundo Montibeller
Filho127, a questão ambiental entrou na pauta da humanidade neste período em razão de
que até então não se esboçavam indicadores de uma situação crítica que, embora
relevante, ainda não havia atingido um patamar irreversível, o que teria bloqueado, de
certo modo, a consciência ecológica.
No entanto, uma vez que os efeitos negativos dessa conduta começaram a ser
amplamente divulgados e sentidos pelas sociedades, foi necessário fomentar
126
O’CONNOR, James. Causas naturales: ensayos de marxismo ecológico. México: Siglo XXI,
2001.
127
MONTIBELLER FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e
custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. 3.ed. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2008,
p. 88.
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discussões internacionais e estabelecer outros parâmetros na tentativa de amenizar
os problemas ambientais e econômicos gerados, o que se observa na quantidade de
discussões e acordos internacionais 128 registrados a partir da segunda metade do
Século XX. Esses cenários de discussão, como consta da história, foram os ambientes
nos quais se construiu a ideia de ecodesenvolvimento.
O termo, não obstante, continuou a ser trabalhado, sendo apropriado por
Ignacy Sachs129, que se encarregou de difundi-lo entre o meio científico como o
desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias forcas, no qual observem
cinco dimensões: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Na ocasião de seu
nascimento, era um conceito sem conteúdo que basicamente expressava a promoção
de um desenvolvimento que permitisse a preservação do meio ambiente, não se
diferenciando substancialmente do posterior conceito de “desenvolvimento
sustentável”130.
Tendo-se por base todo o histórico de construção e fundamentações
desenvolvidas no que se refere ao tema, o desenvolvimento sustentável deve ser
compreendido como um parâmetro que vem sendo propagado em defesa da ideia de
que a economia deve continuar a crescer, como determina o capitalismo, buscandose, no entanto, agregar as questões socioambientais até então desconsideradas a fim
de fornecer uma resposta às preocupações sociais relativas à crise socioambiental.
Como parte do conceito, também deve ser incluído o direito de que as futuras gerações
também possam satisfazer suas necessidades do mesmo modo que as gerações
presentes, incluindo-se, notadamente, o princípio da equidade intergeracional (nos
ditames do Relatório Brundtland, de 1978).
O paradigma da crise ambiental e da necessidade de sua superação foi ainda
reafirmado em diversas convenções multilaterais ocorridas entre 1972 a 1992, tendo-se
ainda enfatizado a necessidade de proteção do meio ambiente em razão das diversas
catástrofes observadas à época, tais como acidentes industriais, petroleiros, químicos,
nucleares e etc. Não obstante, há que se reconhecer que os esforços dispensados
para enfrentar a questão ambiental não geraram os resultados esperados, o que foi
atestado pelo PNUMA, em avaliação na ocasião dos 10 anos da Conferência de
Estocolmo, primeiro grande marco internacional no tratamento do tema131.
128
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Para Varella132, esta ineficácia tem como explicação o fato de que os
instrumentos constituídos para esta finalidade não possuem recursos destinados a
torna-los verdadeiramente eficazes. Para ele “a eficácia das normas ambientais cresce
sensivelmente em todas as esferas possíveis, com os instrumentos de implementação
e de controle e a importância atribuída ao assunto pelo público e pelos Estados” 133.
Ou seja, de nada adianta a imposição de normas internacionais se o Estados não
atuarem no sentido de implementá-las. Por outro lado, há que se pensar se, ainda
que devidamente implementadas, essas normas teriam algum efeito positivo sobre a
preservação do meio ambiente.
No entanto, vários tratados também ocorreram na tentativa de conscientizar os
Estados a assumirem ações efetivas em prol do meio ambiente. Entre tais esforços
tem-se, em 1992, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
firmada também por ocasião da Rio 92. No tocante a este acordo específico, há que
esclarecer que as negociações a respeito da mudança climática já remontavam a alguns
esforços anteriores como a instalação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas, em 1988. Os primeiros resultados do Painel foram apresentados em 1990,
como preparação para a Rio 92, demonstrando um quadro catastrófico em torno do
clima, com provisões do agravamento da crise ambiental em decorrência do aumento
da temperatura do planeta.
Foi neste momento que surgiu a questão que passou a dominar a pauta das
questões ambientais pelos anos seguintes, figurando como o grande, principal e
inexorável problema enfrentado pela humanidade. As projeções a respeito da situação
para a qual converge o meio ambiente em decorrência das mudanças esperadas para
o clima vão desde o desgelo das calotas polares e submersão do litoral em diversos
continentes, as perdas dos biomas em razão do aumento da temperatura, o aumento
dos extremos climáticos em quantidade e intensidade, além de todas as demais
consequências correlatas134.
Assim, sob o discurso de um grande problema ambiental a ser trabalhado em
conjunto, a discussão inaugurada na Convenção-Quadro, evoluiu até culminar num
acordo realizado em 1997 em Quioto, no Japão. O Protocolo de Quioto, como ficou
conhecido, foi assinado depois de uma difícil negociação, firmando o compromisso
de que os países signatários reduzam suas emissões de gases causadores de efeito
estufa135.
132
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Tendo em vista os desentendimentos entre os países desenvolvidos e os
subdesenvolvidos quanto à responsabilidade pela crise ambiental e a possibilidade de
impedir aos mais pobres o desenvolvimento, as metas contidas no acordo são
diferenciadas: aos países do Anexo 1 (desenvolvidos) foram designadas metas de
redução de emissões de gases de efeito estufa mais severas do que aos países do
Anexo 2 (subdesenvolvidos).
No aparente intuito de facilitar o cumprimento dessas metas de redução das
emissõespelas partes estabelecidas no Anexo I do Protocolo, foram criados mecanismos
de flexibilizacã̧ o baseados na economia136. Entre as medidas criadas, encontram-se: o
Comércio de Emissões, que forma um tipo de sistema de Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA), e os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL)137. Todas estas
medidas, no entanto, são decorrentes de mecanismos econômicos que transformam
as obrigações de redução de emissões em um grande jogo mercadológico, tornando
possível aos países subdesenvolvidos negociar sua quota não utilizada de emissões,
para que aqueles que a extrapolaram possam seguir emitindo os gases. Eis, então, o
marco dos instrumentos de Pagamentos por Serviços Ambientais.

1.2 Marco ideológico
No âmbito da construção internacional de iniciativas para aplacar a crise
ambiental (civilizacional) diagnosticada, portanto, observa-se a construção de um
marco ideológico para nortear as políticas e instrumentos adotados, notadamente, de
cunho econômico. O conjunto de ideias formulado, portanto, valeu-se dos conceitos
trazidos pela economia ambiental, e economia ecológica, culminando na ideia de
economia verde. A proposta, enquanto modelo econômico, foi idealizada e lançada
pelo Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (PNUMA) no contexto da crise
financeira de 2008 com um forte apelo para a busca de novas soluções para o
crescimento da economia mundial. A construção do conceito pelas Nações Unidas, no
entanto, se deu de maneira imprecisa, transparecendo apenas uma resignificação do
conceito de desenvolvimento sustentável 138. Em suas publicações oficiais, o PNUMA
lançou o termo ‘economia verde’ como “aquela que resulta na melhoria do bem-estar
136
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efeito estufa. Para facilitar o cumprimento das metas, criou três mecanismos: o Comércio de Emissões,
a Implementação Conjunta e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Este mecanismo é
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Avançados, v. 74, n. 26, 2012. p. 93.
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humano e da igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os
riscos ambientais e das limitações ecológicas”. Não obstante esta premissa genérica,
observa-se a existência de três pilares da economia verde: a redução de emissões de
carbono, o uso eficiente dos recursos naturais e a inclusão social 139. No entanto, o
relatório onde foi desenvolvido o conceito traz ainda uma série de outras medidas a
serem adotadas por setores-chave da economia, como energia, agricultura,
desenvolvimento urbano, água, administração florestal e proteção ambiental, dentre
outros.
Constituem o rol de mecanismos da economia verde os mercados de carbono,
os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, os projetos de Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD), e outros mecanismos que flexibilizam
os limites da contaminação. Deste modo, o principal fundamento que rege a transição
para uma economia verde, de acordo com o PNUMA é o raciocínio de que a aplicação
de considerações ambientais nas economias mundiais oferece recompensas tangíveis
e consideráveis. Segundo este pressuposto que se dissemina, o incremento da
economia por meio de mecanismos econômico-ambientais eliminaria os conflitos
entre crescimento econômico e investimentos, promovendo inclusão das populações
pelo trabalho formal e, assim, a pobreza seria erradicada140.
Ademais, como medidas concretas para lograr a implementação da economia
verde, as Nações Unidas consideram: modificações na política fiscal; reforma e redução
de subsídios que sejam prejudiciais ao meio ambiente; adoção de novos instrumentos
de mercado; investimento público no setor privado para facilitar o seu ‘esverdeamento’
introdução de critérios ambientais nas aquisições públicas; e melhora e execução de
normas que favoreçam o meio ambiente141. A ideologia da economia verde, portanto,
possui relação com um modelo econômico de matriz neoliberal.
Apesar da boa recepção entre os mercado e entre os países, em vista de seus
discursos positivos, este modelo não tem gerado resultados satisfatórios, pois, a
despeito da existência de tantos mecanismos econômicos para a preservação
ambiental, desde Quioto, a situação ecológica do planeta somente tem se agravado.
139
NAÇÕES UNIDAS. Economia verde. Nações Unidas, 2013. Disponível em: http://www. unep.
org.br/eventos_detalhar.php?id_eventos=39. Acesso em 15 de agosto de 2015.
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PNUMA. Hacia una economía verde: guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la
pobreza. (Sintesis para los encargados de la formulación de políticas). Nairobi: PNUMA, 2011. Disponível
em: <http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf>. Acesso em
22 de outubro de 2015.
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Deste modo, há que se compreender da melhor forma possível esses instrumentos,
visando verificar se estes tem a possibilidade de contribuir para o equacionamento da
questão ambiental ou, ainda, verificar como é possível aperfeiçoar tais políticas.

1.3 Um histórico sobre a ideia de serviços ambientais
Em que pesem outros prenúncios de estudos acerca do valor econômico da
natureza142 para a compreensão da ideia de serviços ambientais, destaca-se o estudo de
Constanza et al, na revista Nature143, em 1997, que expressou em cifras o valor econômico
dos serviços ambientais. Muito embora possam ser questionados o método da
quantificação, o estudo apresenta a intrigante quantia de aproximados trinta e três
trilhões de dólares por ano, sendo que o Produto Global Bruto seria de dezoito trilhões de
dólares. Foi a partir de estudos desta natureza, que se fortaleceu
a ideia de que
substituir artificialmente os benefícios gerados pelo meio ambiente consumiria muito
mais recursos do que todas as populações do planeta juntas seriam capazes de produzir
144
.
Neste mesmo ano, em ocasião do Protocolo de Quioto, o modelo de preservação
do meio ambiente pela via dos instrumentos de compensação econômica seria
definitivamente adotado através do estabelecimento de mecanismos concretos para
promover esta “correção de mercado”, a exemplo dos mercados de carbono e dos
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo.
A Cúpula do Milênio, em 2000, também contribuiu sobremaneira com a entrada
dos serviços ecossistêmicos na política internacional, desencadeando um efeito
dominó a partir da expansão de análises sobre quantificação de serviços ecossistêmicos
e sua incorporação nos mercados. Quanto mais se quantificava cientificamente os
benefícios da natureza para as sociedades, mais esses benefícios foram incorporados
às grandes cadeias econômicas.
Deste modo, logo em seguida às repercussões internacionais sobre o problema
do meio ambiente, diversos estudos sobre a sua valoração foram sendo
desenvolvidos, a fim de vincular, cada vez mais, a necessidade de preservação dos
ecossistemas à possibilidade de desenvolvimento dos mercados financeiros, tornando
142
Conforme tratado no item 2.6 em: MAMED, Danielle. Pagamentos por Serviços Ambientais
e mercantilização da natureza na sociedade moderna capitalista. Tese de Doutorado. Curitiba:
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2016.
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Nature. VOL 387, n. 15, May, 1997.
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a preservação ambiental um negócio rentável. A partir desses marcos internacionais,
portanto, ficaram estabelecidas as bases para o desenvolvimento dos mercados dos
serviços ambientais, fazendo surgir uma série de conceitos trabalhados de maneira
inconsistente pela literatura, conforme será possível concluir a seguir.

1.4 Aspectos conceituais dos serviços ambientais
Analisando-se os conceitos construídos, é possível compreender a ideia central
dos serviços ambientais: trata-se de conceituar cientificamente benefícios
proporcionados pelos sistemas naturais, quantificando economicamente os seus
valores. Após realizada esta quantificação, ligando natureza e valor econômico, passouse a defender a remuneração dos seres humanos que agissem para que tais benefícios
continuassem existindo, seja pela ação de melhorar as condições ambientais, seja pela
omissão no sentido de se abster a degradar a natureza. Em outras palavras, primeiro,
se construiu uma teoria em torno da valoração econômica da natureza para, depois,
incluir esta valoração em redes de mercado que, em tese, favoreceriam a preservação
dos recursos.
Segundo o Dicionário Michaelis145, o termo serviços pode designar, entre outras
coisas, “ato ou efeito de servir”; “Estado, emprego ou ocupação de quem é servo,
criado ou doméstico”; “estado de quem trabalha por salário”; “exercício, funções,
trabalho do que serve”; “trabalho, ocupações, obrigações”; “execução de trabalho ou
desempenho de funções, ordenados ou pagos por outrem” ou, ainda, “ato ou ação útil
aos interesses de alguém; bons ofícios; favor, obséquio”.
No geral, a ideia de serviço remete a uma ação vinda de seres humanos,
pressupondo-se que tal ação seja útil aos interesses de outrem. No âmbito legislativo
brasileiro, o conceito de serviço encontra-se no artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do
Consumidor, que o considera como: “qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária, salvo as decorrentes de caráter trabalhista”146.
Numa análise preliminar, tanto da semântica, quanto da acepção dada pela Lei,
é difícil pensar que a natureza possa ser enquadrada nesta categoria. Se a ação efetuada,
no geral, deve pressupor uma contraprestação ao prestador do serviço, em que termos
seria possível fazer a contraprestação em face dos sistemas naturais?
145
MICHAELIS. Dicionário On Line. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br>. Acesso em 27
de janeiro de 2016.
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outras providencias. Brasília: Presidência da República, 1990.
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Interpretar como serviço uma condição natural da vida (funções ecossistêmicas),
quando a natureza não dispõe dos pressupostos humanos de ação e recompensa, implica,
indubitavelmente, no avanço de uma racionalidade da mercantilização. Por este motivo,
apesar do consenso científico de que é a natureza quem ‘presta serviços’, são os seres
humanos que recebem benefícios econômicos em razão do fato de não destruir ou
melhorar as condições necessárias para que a natureza continue proporcionando esses
serviços às sociedades humanas.
No entanto, em que pese a complexidade desta discussão e a importância de
um posicionamento claro a respeito do olhar humano para a natureza foi construída
cientificamente a concepção em torno dos serviços gerados pelo meio ambiente,
primeiramente sob a denominação de ‘serviços ecossistêmicos’. Posteriormente,
surgiram diferentes denominações na literatura, tratadas como conceitos diferentes
ou sinônimos, causando problemas científicos quanto ao uso de um ou outro termo.
Para Gómez-Baggethun et al147, o conceito de serviços ecossistêmicos foi
introduzido na literatura em 1981 por Ehrlich e Ehrlich e encontra-se baseado na valoração
social das funções naturais. Segundo os autores, a ideia de funções ambientais já vinha
a tempos sendo trabalhada pela ecologia para referir-se aos processos ecossistêmicos
operados no contexto de um sistema ecológico, independentemente da utilidade para
os seres humanos.
Nesse contexto, a ideia de capital natural começa a ser trabalhada, sendo que o
primeiro autor a expressão Schumacher148, que teceu importantes contribuições a respeito
da inter-relação entre economia e meio ambiente. Sua tese central consiste em que uma
tecnologia de escala humana deve ser priorizada em face da tecnologia em larga escala,
a serviço do crescimento econômico. Apesar de sua tese defender justamente a
necessidade de um movimento oposto à mercantilização da natureza para benefício da
economia, sua concepção a respeito da existência de um capital natural colaborou para a
construção de uma argumentação em torno da valoração econômica dos recursos
ambientais.
Uma das primeiras concepções a respeito dos serviços ecossistêmicos ou
ecosystem servicies foi apresentada por Constanza et al149 no mesmo artigo da Revista
Nature que apresentou a estimativa sobre o valor global das funções ambientais,
147
GOMÉZ-BAGGETHUN, Erik; GROOT, Rudolf de; LOMAS, Pedro L.; MONTES, Carlos. The history
os ecosystem services in economic theory and pratice: from early notions to markets ans payment
schemes. Ecological economics. v. 69, 2010, 1209-1218. p. 1213.
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CONSTANZA, et al. Op. Cit. 1997. p. 254.
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mencionado. Segundo o estudo, “Serviços ecossistêmicos consistem nos fluxos de
materiais, energia e informação dos estoques de capital natural, combinados com os
serviços de capital manufaturado e humano, visando produzir bem-estar humano”.
Deste modo, desde os primeiros estudos analisando a ideia, os serviços
ambientais não surgem para tratar do estado de funcionamento dos ciclos naturais,
mas de uma postura humana. A razão não parece obscura: seres humanos assinam
contratos, ao contrário de outros elementos da natureza. Deste modo, seria necessário
dar às funções naturais características de produtos.
Nesse sentido, outro importante conceito que colaborou com a consolidação
da ideia dos serviços ecossistêmicos foi desenvolvido no âmbito do Relatório Vivendo
além dos nossos meios da Avaliação Ecossistêmica do Milênio150, dando ênfase a
elementos como “os benefícios que as pessoas obtém dos ecossistemas”; “serviços
de provisões como, por exemplo, alimentos e água”; “serviços de regulação como
controle de enchentes e pragas”; “serviços de suporte como o ciclo de nutrientes que
mantém as condições para a vida na Terra” e, também, serviços culturais, espirituais
e recreativos.
Na conceituação apresentada no Relatório, destaca-se ainda mais a ênfase em que
sejam considerados os benefícios que a natureza proporciona para as sociedades
humanas, sendo observada uma linguagem quase comercial na sua designação. Ou seja,
apesar de o discurso dos serviços ecossistêmicos haver sido desenvolvido em razão do
depauperamento do meio ambiente e da preocupação com a qualidade dos fluxos
ecossistêmicos, é forçoso admitir que tal preocupação se construiu de maneira
antropocêntrica, sempre voltada ao fornecimento das necessidades e utilidades
econômicas das sociedades humanas.
Nesse sentido, observa-se uma abordagem na literatura no que se refere à
adoção dos termos “ecossistêmicos” ou “ambientais” para designar os “serviços”.
Whately e Hercowitz151, que consideram que “os serviços ambientais estariam mais
focados nos benefícios percebidos pelo homem, enquanto os serviços ecossistêmicos
estariam mais focados nos processos que os produzem”. A ideia aqui, em suma, seria
vincular a diferença entre serviços ambientais e serviços ecossistêmicos pela utilidade
para o ser humano, o que parece um tanto equivocado uma vez que dificilmente haverá
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MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. 2005. Disponível em: < http://www.
millenniumassessment.org/en/Synthesis.html>. Acesso em 27 de janeiro de 2016.
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WHATELY, Marussia e HERCOWITZ, Marcelo. Serviços ambientais: conhecer, valorizar e cuidar.
Subsídios para a proteção dos mananciais de São Paulo. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2008. p.
20.
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uma função ambiental ou ecossistêmica que não beneficiará o ser humano, ao menos
indiretamente.

1.5 Aspectos conceituais dos Pagamentos por Serviços Ambientais
Estabelecida a ideia de serviços ambientais no campo da ciência, juntamente
com o arcabouço teórico proporcionado pela economia ambiental, foram formulados
os mecanismos de pagamentos por serviços ambientais.
Uma das definições mais utilizadas pela literatura é a de Wunder152, que os
conceitua como transação voluntária, na qual se define um serviço ambiental ou forma
de uso da terra que possa ser comprado por pelo menos um comprador, de ao menos
um provedor, para que este, nos termos do contrato, garanta a provisão deste serviço.
Segundo esta definição, os Pagamentos por Serviços Ambientais correspondem a uma
transação, havendo a necessidade de existência dos elementos serviço ambiental,
comprador e provedor, típicos das relações mercantis.
Altmann153, por sua vez, considera o pressuposto contratual, mas enfatiza o papel
do Estado nessas transações, quando entende que o contrato deve ser realizado entre
provedores e beneficiários, onde esses remuneram àqueles pela garantia da continuidade
de determinado serviço ambiental, havendo intervenção do Estado na
operacionalização desta relação, proporcionando um sistema e garantindo o
cumprimento dos contratos.
Portanto, para o autor, é claro o posicionamento de que a natureza jurídica dos
Pagamentos por Serviços Ambientais é contratual, vez que o provedor dos serviços
ambientais se obriga a fazer ou não fazer (adotando medidas conservacionistas), ao
passo que o beneficiário, usuário ou interessado na preservação em questão, obrigase a pagar por tal conduta154.
Em que pese a importância de tais definições na consolidação da ideia de
152
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Pagamentos por Serviços Ambientais, há alguns elementos não contemplados que se
fazem presentes em outras abordagens, tais como em Nusdeo 155, que entende como
pagamento por serviços ambientais (florestais) a remuneração (incluindo espécie
monetária ou outros meios), para agentes determinados, responsáveis pela conservação
ou reflorestamento de áreas específicas para propiciar à natureza a prestação contínua
de um determinado serviço ambiental.
No mesmo sentido entendem Young e Bakker156, ao defenderem que os
sistemas de Pagamentos por Serviços Ambientais possuem um caráter prático, que
visa garantir fontes estáveis e suficientes de recursos para a gestão sustentável dos
recursos naturais. Os autores, portanto, partem do pressuposto de que os esquemas
de PSA visam a constituição de recursos econômicos para a preservação do meio
ambiente. Com esta ideia de financiamento em destaque, os autores entendem que
também são mecanismos de PSA os instrumentos tributários, a compensação
ambiental, empreendimentos em Unidades de Conservação, a cobrança pelo uso da
água, os royalties dos recursos naturais e dos serviços industriais; servidão florestal,
créditos de carbono e certificação florestal. Enfim, todas as espécies de instrumentos
que destinem recursos econômicos para a preservação das funções ecossistêmicas/
ambientais. Tal definição, parece acertada, uma vez que , nos casos citados, haverá
uma remuneração ou benefício econômico oriundo da conduta considerada “serviço
ambiental”. Inclusive, tal consideração abre um rol interessante de medidas que podem
vir a ser adotadas com o objetivo de preservar o meio ambiente numa perspectiva que
busque adequar a economia às necessidades ecológicas

2. Principais críticas aos mecanismos de Pagamentos por Serviços Ambientais
2.1 Uma crítica ao caminho de mercantilização da natureza
Para compreender o processo de mercantilização, seria importante a análise de
como a natureza virou mercadoria e vem se aprofundando nesse sentido, ao longo dos
últimos anos. No entanto, em razão do objeto deste artigo, recomenda-se seu estudo em
outras produções157. Observando o modelo econômico vigente, desde o momento
155
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juridical. São Paulo: Atlas, 2012.p. 18.
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Forest Trends, 2015.
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em que a terra passou a ser mercantilizada, há um movimento crescente de inclusão de
mais e mais elementos da vida, nas redes de mercado. Assim, tem-se que, ainda que se
observe uma crise resultante desta lógica mercantilizadora, outras medidas da mesma
natureza são apresentadas pelo discurso hegemônico. Deste modo, algumas medidas da
ecologia propõem soluções que não questionam as causas da crise socioambiental,
radicada no modelo atual de produção e consumo, de maneira que
até mesmo
contribuem para o aprofundamento dos problemas observados.
Segundo Cantor158, o sistema capitalista não apenas distanciou o ser humano da
natureza, mas também a transformou em mercadoria, pensada para a obtenção de lucro
e a acumulação de riqueza. Em sua análise, no capitalismo, as relações entre a sociedade
e a natureza converteram-se em relações monetárias, havendo para tanto uma
dilapidação da força de trabalho e da terra, gerando uma acelerada destruição do meio
rural. Diante de tal análise, resta concluir, utilizando-se das palavras de Marés159, que “a
modernidade capitalista foi pouco a pouco inventando mercadorias novas e incomuns”,
processo que vem perdurando até a contemporaneidade com o crescente número de
mecanismos que tem atribuído valor negociável aos elementos da natureza.
É nesse sentido que se observa a primeira frente de críticas aos Pagamentos
de Serviços Ambientais: seriam instrumentos que buscariam resolver a doença,
utilizando-se o mesmo veneno que a teria causado.

2.2 Problemas conceituais
Ao observar os conceitos relativos aos serviços ambientais e aos Pagamentos
por Serviços Ambientais, observa-se uma incongruência: nos serviços ambientais, há
o entendimento voltado aos benefícios que a natureza fornece ao ser humano. Por
outro lado, quando se fala em Pagamentos por Serviços Ambientais, predomina a
ação humana voltada a permitir que os fluxos naturais continuem existindo sem a
intervenção humana negativa.
Outro problema observado tem relação com a natureza jurídica dos créditos de
carbono, cuja imprecisão traz consequências práticas para a implementação dos
mecanismos.. Apesar de haverem lançado as bases para a adoção desses créditos, os
acordos internacionais não discutem essas questões de fundo, cabendo à
158
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literatura dedicar-se ao seu esclarecimento. Silva160 explica que, tendo em vista a não
homogeneidade nesse sentido, cada país acaba estabelecendo a natureza jurídica que
lhe convém. Deste modo, na China, por exemplo, o crédito de carbono é considerado
como “recurso natural pertencente ao Poder Público”; no Chile, possui natureza
privada; na Argentina, é reconhecido como fruto industrial ou civil pertencente a quem
o gere. Já no sistema brasileiro, tendo por base o Direito Privado, foram criadas várias
hipóteses, porém, nenhuma definição segura161.
Apesar do tratamento diferenciado nos diversos países, tendo em vista que o
objeto finalístico de um serviço ambiental é a proteção do meio ambiente e, sendo
este, caracterizado como bem comum, resta optar pela sua caracterização como bem
público. Se a titularidade dos bens ambientais é difusa por natureza, ações que visem
privatizar a natureza, precisam ser pensadas com cautela. Assim, sendo um bem
público, sua comercialização nos moldes dos mercados de carbono parece um absurdo,
pois, da forma como está configurado, tais mercados não se mostram favoráveis à
regulação necessária do equilíbrio de GEEs na atmosfera. O tratamento desses gases
por esta lógica matemática e mercadológica gera resultados contrários ao interesse
público e à qualidade geral do meio ambiente que se tem buscado com a instituição
de mecanismos dessa natureza, repetindo os padrões modernos estabelecidos desde
o mercantilismo.

2.3 Ineficácia quanto à redução dos problemas ambientais – o caso dos mercados
de carbono
Conforme já demonstrado, o Protocolo de Quioto, de 1997, estabeleceu limites
de emissão de gases causadores de efeito estufa (GEEs). Tendo em vista a dificuldade
em conseguir que os países cumprissem a meta, limitando suas atividades econômicas,
o próprio protocolo estabeleceu soluções para o caso de não cumprimento das metas.
Os mercados de carbono, entendidos como sistemas de negociação de certificados de
redução de emissões de gases de efeito estufa, correspondem a uma dessas soluções
encontradas.
Os créditos de carbono, por sua vez, são expressos nos certificados que
atestam que um determinado país deixou de emitir a cota de GEEs que lhes era
160
SILVA, Solange Teles. O direito ambiental internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.
161
CUNHA, Nubio Ricardo, MAMED, Danielle de Ouro e FEITOZA, Fernando José Ribeiro. Novas
Transformações Da Ciência, Do Meio Ambiente E Do Direito: O Comércio Dos Certificados De Créditos
De Carbono. In: Hileia: Revista de Direito Ambiental da Amazônia. Ano 10, n. 19 (2012). – Manaus:
Universidade do Estado do Amazonas, 2013. p. 251-270.
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‘por direito’ assignada pelas metas estabelecidas no Protocolo, correspondendo à
quantidade em toneladas de carbono que está sendo transacionado. Deste modo, “se
um país ou empresa não diminui suas emissões como acordado no Protocolo, pode
‘compensar’ a própria poluição comprando os chamados créditos de carbono no
mercado internacional”162.
O mecanismo, portanto, funciona de forma que os países que tiverem limites
de emissões sobrando (que foram permitidas, mas não usadas), podem vender esse
excesso para outras nações que estão emitindo acima dos limites. Deste modo, tratase de um sistema de compensações.
De acordo com a Fundação Heirich Boll 163, os sistemas de Pagamentos por
Serviços Ambientais são passíveis de críticas porque geram uma lógica perversa em
razão de que: o balanço climático não fecha e não tem como reduzir as emissões de
GEEs. Como qualquer ativo no sistema de mercado, o crédito de carbono tem seus
preços fixados de acordo com a demanda e a oferta. Assim, a prática depredadora e
poluidora do sistema industrial não se modifica e nem se adequa às necessidades
ambientais, uma vez que, para uma grande indústria poluidora, economicamente é mais
compensador economicamente continuar a poluir, comprando créditos de carbono de
países em desenvolvimento. Assim, tais países não diminuem suas emissões e nem
investem em tecnologias limpas.

2.4. Desconsideração dos direitos socioambientais de povos indígenas e
comunidades tradicionais
Outra classe de problemas levantados pela literatura crítica dos Pagamentos por
Serviços Ambientais remete a sua inadequação diante dos direitos socioambientais de
povos indígenas e comunidades tradicionais. Boa parte dessas críticas referem-se aos
Projetos de REDD+ desenvolvidos ao redor do mundo e que estabelecem pesadas
restrições a essas comunidades, obrigando-as a alterar seu modo de vida.
Como exemplo dessas ocorrências, cita-se o litoral do Paraná, nos municípios de
Antonina e Guaraqueçaba. O projeto de REDD+ da região foi formatado e executado
através de três projetos que incluem a conservação da biodiversidade e a captura de
carbono na Mata Atlântica do sul do Brasil, para conversão em créditos de carbono, em
três reservas particulares que somam 18.600 hectares onde são realizadas ações
162
FUNDAÇÃO HEIRICH BOLL. O lado “B” da economia verde. Disponível em: <http://
reporterbrasil.org.br/documentos/oladobdaeconomiaverde.pdfp.> 2012, p. 10.
163
FUNDAÇÃO HEIRICH BOLL. Idem. p. 11.
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para a conservação e restauração florestal de 1.500 hectares de áreas degradadas.164
No entanto, este projeto tem gerado uma série de graves violações dos direitos
das populações tradicionais que vem a várias gerações ocupando o território. Segundo
a Amigos da Terra Internacional165, tais populações têm sido despossuídas de seus
territórios, sofrendo limitações físicas de acesso e proibição de uso dos recursos
naturais para satisfação de necessidades básicas (construção de moradia, por
exemplo), tudo como parte das regras estabelecidas em contrato, assinado pelas
populações sem o devido esclarecimento. Este padrão de problemas é observado,
desafortunadamente, em vários projetos de REDD pelo mundo.
Um exemplo internacional emblemático de tipo de conflito é o Projeto de REDD+
desenvolvido na Selva Lancandona no Estado de Chiapas. Este Projeto em específico é
fruto de um acordo realizado em 2010 entre o governador de Chiapas (México), Juan
Sabines; o governador da California (Estados Unidos da América), Arnold Schwarzenegger;
e o governador do Acre (Brasil), Arnobio Marques de Almeida Junior. As transações
previstas pelo acordo são majoritariamente voltadas ao fornecimento de créditos de
carbono a serem transacionados no mercado internacional166.
Este Projeto é considerado o precussor de REDD+ em território mexicano,
sendo que Chiapas é o Estado que concentra o maior número de projetos nesse
sentido167. Trata-se de um sistema de PSA em que cada comunero168 recebe em torno
de U$150,00 (cento e cinquenta dólares americanos), o que representa uma cifra
considerável para as comunidades indígenas, já que, ao produzirem grãos, os ganhos
ficam em torno de U$180,00 (cento e oitenta dólares americanos) por hectare, a cada
ano. Além disso, há capacitação das comunidades para que possam atuar para medir
e monitorar a quantidade de carbono existente nas áreas abrangidas pelo Projeto,
atividades imprescindíveis para que seja possível integrar os sistemas aos mercados
de carbono169.
164
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. Experiências brasileiras em REDD. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/estruturas/sfb/_arquivos/experiencias_brasileiras_em_redd2009_95_1.pdf>.
Acesso em 23 de novembro de 2015.
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AMIGOS DA TERRA INTERNACIONAL. Redd: as realidades em branco e preto. Amsterdam: Amigos
da Terra, 2010. Disponível em: <http://www.foei.org/wp-content/uploads/2010/11/REDD- portugesalta.pdf>. Acesso em 23 de novembro de 2015.
166
FADES, Ingrid. El proyecto REDD+ en Chiapas. Ciudad de Mexico: UNAM, 2012.
167
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL CAMBIO EN EL CAMPO MEXICANO. REDD y los territories
indígenas y campesinos. México: Centro De Estudios Para El Cambio En El Campo Mexicano, 2012.
p. 27.
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Entende-se como comunero o titular de direitos em comunidade agrarian legalmente reconhecida,
sendo-lhe permitido o uso e fruição da parcela que lhe é assignada, assim como o aproveitamento e
benefício dos bens de uso comum. Fonte: MÉXICO. Glosario de términos jurídico- agrarios. Procuraduría
Agrária: México DF, 2009, p. 55.
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Os críticos do projeto consideram que este mecanismo tem sido utilizado
apenas como meio de despojar os povos indígenas e outras formas de organização
social não hegemônicas de suas terras, em nome de um desenvolvimento econômico
que beneficia uma pequena parcela da população. É necessário pontuar que a
instituição de Pagamentos por Serviços Ambientais exige dos beneficiários que
assinem instrumento jurídico de caráter contratual, o que pressupõe o atendimento de
certos critérios jurídicos específicos como a propriedade da terra em alguns casos ou,
ainda que se aceitem outras formas de possuir o território, há uma sutil pressão para
que as comunidades sejam integradas cada vez mais aos mecanismos hegemônicos
baseados na propriedade privada e nos meios capitalistas de produção, anulando as
formas diferenciadas de organização social. Ou seja, a forma tradicional de gerir o
território, responsável pela sua preservação ao longo do tempo, é violentamente
solapada em nome de parâmetros de preservação ambiental impostos pelo poder
econômico.
De acordo com Fades170, entre as cláusulas polêmicas constantes dos contratos
está a proibição de plantar a maiz, principal fonte de alimentação dos povos indígenas
mexicanos, desde tempos pré-colombianos. Segundo a autora, a intenção clara é esta:
vender às transnacionais o carbono absorvido pelas florestas na forma de créditos de
carbono e, para dar garantidas a este negócio, pressionar pela retirada dos povos que
tradicionalmente ocupam o lugar. Assim, alijados de seu contexto, o governo oferece
como ‘prêmio de consolação’ empregos em plantações de agrocombustíveis ou outros
projetos do gênero.
Há, ainda, registros de violência contra os povos antes mesmo da assinatura de
contratos. No Quênia, por exemplo, há relatos de que o povo Ogiek foi despejado à força
a fim de ‘remover obstáculos’ e preparar a floresta Mau para receber os investimentos
de REDD+, incluindo aqueles advindos do Programa Ambiental da Organização das
Nações Unidas171.
Outros casos, como em Papua, na Nova Guiné, há notícias de fraudes em
contratos de REDD+ ocorrendo cotidianamente, sendo caso emblemático a transferência
da titularidade do território de aproximadamente 45.000 (quarenta e cinco mil) indígenas
a um comerciante de créditos de carbono em Pangia Oriental172.
indígenas y campesinos. México: Centro De Estudios Para El Cambio En El Campo Mexicano, 2012.
p. 27.
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FADES, Ingrid. El proyecto REDD+ en Chiapas. Ciudad de Mexico: UNAM, 2012.
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CRIPPA, Leonardo A. e GORDON, Gretchen. Principios do Direito Internacional para o
REDD+. Helena/Washington: Indian Law Resource Center, 2012. p. 6.
172
Idem. p. 6.
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Em suma, os Pagamentos por Serviços Ambientais, como instrumento
econômico de preservação do meio ambiente, apresentam incongruências que vão
desde os aspectos teóricos até a observância de consequências socioambientais
negativas, observadas nas experiências práticas.

3. Proposta-base: Considerar os Pagamentos por Serviços Ambientais conforme
seus graus de sustentabilidade
Diante os problemas observados em relação aos instrumentos de PSA e das
críticas a eles formuladas, tece-se, na sequência, uma proposta de parâmetro para
balizar os modelos de PSA existentes, classificando-os, entre outros aspectos, de
acordo com o grau de sustentabilidade a que observam.
Para tanto, sugere-se a adoção das concepções de sustentabilidade fraca, forte
e superforte para análise dos mecanismos econômicos de preservação ambiental.
No entanto, o nível de proteção que a sustentabilidade pode permitir determina
se a sustentabilidade será considerada fraca, forte, ou superforte.
De acordo com Van Bellen173, a sustentabilidade fraca não está preocupada
com as partes, mas apenas com o todo ou a soma total do sistema; as partes, ou a
redução das mesmas, podem ser substituídas por outras, ou o aumento destas. Dessa
maneira, a qualidade ambiental pode declinar de maneira isolada, mas pode ser
compensada pelo incremento na qualidade de vida humana. Do mesmo modo, sob tal
lógica, o incremento do capital humano pode compensar as perdas do capital natural.
Isto equivale a dizer que, segundo as premissas propostas pelos esquemas de
sustentabilidade no sentido fraco, é possível ‘sacrificar’ determinados bens ambientais se
isto, de alguma maneira, puder ser ‘compensado’ em outros âmbitos. Para Veiga174, a
sustentabilidade fraca pressupõe a regra de que cada geração delega à seguinte o
equilíbrio entre os três tipos de capital: o capital propriamente dito, o capital natural/
ecológico e o capital humano/social. A gravidade desta regra, no entanto, consiste no
fato de que apenas os capitais natural e humano são flexibilizados, enquanto o capital
econômico mantem-se constante. Segundo tal vertente, são exemplos de
sustentabilidade fraca os mecanismos de compensação ambiental, o princípio do

173
VAN BELLEN, Han Michael. Desenvolvimento Sustentável: Uma Descrição das Principais
Ferramentas de Avaliação. Ambiente & Sociedade – Vol. VI I no. 1 jan./jun. 2003. p. 85.
174
VEIGA, José Eli. Indicadores de sustentabilidade. Estudos Avançados. 24 (68), 2010, p. 39.
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poluidor-pagador, a economia ambiental175 e os Pagamentos por Serviços Ambientais
(no sentido estrito, contratual).
A sustentabilidade forte, por outro lado, requer a manutenção das partes

do

sistema como um todo, não sendo possível a substituição de nenhuma delas,
admitindo-se apenas ingerências leves176. No balanço entre os tipos de capital, na
abordagem forte da sustentabilidade, ao menos o capital natural deve ser mantido
em detrimento dos demais. A economia ecológica, nesse viés, é um exemplo de
sustentabilidade forte, pois considera o sistema econômico como um subsistema de
um sistema ainda mais amplo: o do planeta Terra. Pelo fato de o grande sistema Terra
ser aberto, suscetível à entrada e saída de materiais, a economia precisa incluir em seus
cálculos os fluxos de energia e materiais que formam os ciclos naturais, respeitando
tais ciclos. A economia ecológica se vale de alguns mecanismos como a reciclagem,
visando otimizar os ciclos de vida dos materiais e evitar ao máximo possível que estes
sejam convertidos em rejeitos e contribuam para o desequilíbrio ecológico177.
Por outro lado, a sustentabilidade superforte pressupõe que as partes devem
ser mantidas integralmente, não se admitindo ingerências que venham a comprometer
o fluxo natural das sociedades e dos ecossistemas 178. Como medidas concretas deste
modelo de sustentabilidade deve-se considerar propostas biocêntricas, como aquelas
decorrentes do Constitucionalismo Latino-Americano, que outorgam à natureza o
status de sujeito de direito179. Na sustentabilidade superforte não se admite qualquer
flexibilização dos capitais natural e humano, devendo o capital econômico submeter-se
à necessidade de manutenção do equilíbrio socioambiental.
Em suma, há que se compreender que o desenvolvimento sustentável e a ideia
de sustentabilidade são muito amplos, englobando correntes diferentes, que se
distinguem estre si pelo modo de conservação, valoração econômica, processos
175
A economia ambiental parte de uma abordagem neoclássica, baseada em proposições sobre
a
determinação do comportamento humano através dos preços e quantidades ofertadas de bens (lei
da oferta e demanda). Em economia ambiental, o meio ambiente exerce três funções precípuas: fornecendo
serviços diretos, disponibilizando insumos para produção e atuando como receptor dos resíduos das
atividades econômicas. ROCHA, Jefferson Marçal. Sustentabilidade em questão: economia, sociedade e
meio ambiente. Jundiaí: Paco Editorial, 2011, p. 79-83.
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Sobre o tema conferir: MORAES, Germana de Oliveira e FREITAS, Raquel Coelho. O novo
constitucionalismo latino-americano e o giro ecocêntrico da Constituição do Equador de 2008: os direitos
de Pachamama e o bem viver (sumak kawsay). In: WOLKMER, Antonio Carlos e MELO, Milena Petters.
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políticos, entre outros aspectos. No quadro abaixo, tem-se uma síntese a respeito das
principais diferenças entre as correntes da sustentabilidade.
Como se pode observar, a diferença entre os tipos de sustentabilidade que
podem ser desenvolvidos encontra-se na possibilidade de degradação ambiental
mediante a compensação em outros âmbitos. Assim, resta concluir que quanto mais
fraca a sustentabilidade, maior a possibilidade de degradação socioambiental, ao passo
que, quanto mais forte for a sua perspectiva, menor será a ingerência nos modelos
socioambientais. No entanto, deve-se observar que numa situação de menor impacto
socioambiental, menor também deverá ser a ingerência dos interesses econômicos.
Assim, quanto mais forte for o nível de sustentabilidade, mais os interesses
econômicos deverão ser sacrificados. Por este motivo, nota-se o destaque das ações
de sustentabilidade fraca, em detrimento dos arranjos de sustentabilidade forte.
Na literatura não é usual encontrar uma classificação específica para os PSA,
menos ainda, classificações que considerem essa diferenciação na noção prática de
sustentabilidade. No geral, esses instrumentos são diferenciados de acordo com o
objeto tutelado, ou seja, florestas, solos, águas, biodiversidade ou mudanças
climáticas. Não obstante, reputa-se importante a construção de uma classificação em
torno desses mecanismos a fim de que seja possível verificar as diferenças entre os
diversos modelos de PSA.
A classificação proposta em tese de doutoramento por esta autora 180, visou
facilitar a identificação de características essenciais aos mecanismos de Pagamentos
por Serviços Ambientais com o objetivo de tentar determinar quais tipos são favoráveis
aos objetivos defendidos no desenvolvimento dos instrumentos.
Para realizar esta proposta inicial, optou-se por considerar os elementos
caracterizadores dos sistemas de PSA que os diferem entre si. Deste modo, optou- se
por categorizar os PSA de acordo com os seguintes critérios: quanto ao objeto de
proteção; quanto à gestão; quanto ao financiamento; quanto ao benefício econômico;
e, por fim, quanto ao grau de sustentabilidade. Esses critérios encontram-se
sistematizados no quadro abaixo.

180
MAMED, Danielle. Pagamentos por Serviços Ambientais e mercantilização da natureza na
sociedade moderna capitalista. Tese de Doutorado. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, 2016.
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QUADRO 1: Proposta de classificação dos mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais:
Quanto ao objeto de proteção







Florestais;
Pedológicos;
Hídricos;
Relativos à biodiversidade;
Climáticos.

Quanto à gestão






Público;
Privado;
Coletivo;
Misto.

Quanto ao financiamento






Público;
Privado;
Coletivo;
Misto.

Quanto ao benefício econômico auferido




Direto;
Indireto.

Quanto ao grau de sustentabilidade




Fraca;
Forte.

Fonte: MAMED, Danielle. Pagamentos por Serviços Ambientais e mercantilização da natureza na
sociedade moderna capitalista. Tese de Doutorado. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, 2016. P. 138.

A classificação proposta para medir o grau de sustentabilidade remete à
consideração de determinados mecanismos de PSA enquanto sustentabilidade fraca
ou sustentabilidade forte, numa tentativa de sintetizar as tantas intensidades de
sustentabilidade encontradas na literatura. Conforme já verificado, a determinação do
grau de uma política como fraca ou forte em termos de sustentabilidade relaciona-se
com o nível de flexibilização das variáveis social, ambiental ou econômica que um
mecanismo impõe.
Para efeitos de aplicação desta premissa à análise dos PSA, o critério a ser
utilizado é a flexibilização das variáveis que compõem a noção de sustentabilidade.
Deste modo, serão considerados de sustentabilidade fraca aqueles instrumentos que
gerarem as seguintes situações: transações que incluam direitos de poluir,
flexibilizando a variável ambiental; violação de direitos socioambientais, flexibilizando
a variável social.
Por outro lado, instrumentos que flexibilizam o elemento econômico, podem ser
considerados pertencentes à categoria da sustentabilidade forte, nas seguintes situações:
quando não geram, sob nenhuma circunstância, direitos de poluir; quando preconizam o
investimento de capital para evitar impactos ambientais ou sociais.
Obviamente, no plano ideal do pensamento proposto pela sustentabilidade,
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as três dimensões (econômica, social e ambiental) devem manter um equilíbrio, o que
num contexto real, é muito mais improvável sem que haja algum sacrifício de
quaisquer desses três instrumentos. Deste modo, tem-se que a instituição de
mecanismos de PSA que suprimam alguma dessas variáveis compromete o êxito
buscado e apenas reforça a lógica de sobreposição dos interesses econômicos frente
à dimensão socioambiental e, consequentemente, a mercantilização da natureza, o
que leva à tendência de que se defenda mecanismos de PSA mais direcionados à
sustentabilidade forte.

Conclusões articuladas
Os Pagamentos por Serviços Ambientais são instrumentos voltados ao
equacionamento dos problemas ambientais vivenciados na modernidade e agravados
nos dias atuais. A proposta, muito embora seja bem aceita no âmbito das políticas
ambientais, ainda possui questões a serem sanadas, desde os aspectos teóricos até
suas consequências práticas.
Tendo uma conceituação aberta, os instrumentos de PSA podem incluir uma
série de modelos que também podem ser interessantes à preservação ambiental.
Focando-se em instrumentos como mercados de carbono, e projetos de REDD+,
esquece-se que também há interessantes mecanismos como a tributação verde, a
certificação ambiental e outros, também enquadráveis no conceito. Portanto, é preciso
fomentar outros formatos de PSA, mais aptos a observar os direitos socioambientais.
Além das questões conceituais levantadas no artigo, causa preocupação a questão
do respeito aos povos e comunidades que tradicionalmente mantém uma relação de
mútuo respeito com a natureza: Tais populações não podem vir a ser rotuladas pelos
projetos de PSA como destruidoras do meio ambiente e que precisam ser freadas com o
pagamento de um benefício. Há outros agentes degradadores que merecem maior
atenção.
É preciso retirar dos mecanismos de PSA (ou ao menos de alguns deles) a
premissa de que a presença do ser humano da terra é incompatível com a preservação
ambiental. Os povos indígenas e comunidades tradicionais possuem como característica
marcante uma relação diferenciada com a terra, que não pode vir a ser prejudicada em
razão de previsões contratuais que restrinjam, além do estritamente necessário, sua
autonomia diante do território.
Não obstante as críticas que venham a ser formuladas, o tema é relevante. Sua
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análise precisa ser feita de modo a deixar para trás concepções reducionistas: não se
trata de demonizar o instrumento, mas tampouco de considera-lo perfeito. Com a
observância dos critérios de sustentabilidade forte, os instrumentos de PSA podem vir
a contribuir de forma significativa com a preservação ambiental, não significando
aumento da poluição e a violação de direitos socioambientais.
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4.

ANÁLISE DAS NARRATIVAS DE UMA
CATÁSTROFE A PARTIR DO
DIREITO DOS DESASTRES:
O DESASTRE DE BRUMADINHO, 2019
DÉLTON WINTER DE CARVALHO181

Introdução.
De acordo com World MineTailings Failures182, há uma tendência de aumento das
ocorrências de rupturas de barragens de grande magnitude nos eventos diagnosticados
desde 1990. Ao passo que, no geral, as rupturas têm diminuído, a ocorrência de grandes
colapsos tem aumentado. De acordo com este documento, as ocorrências descritas
como “sérias” e “muito sérias” atingiram o número 46 ocorrências entre 1998 e 2017.
O referido estudo efetua um prognóstico bastante preocupante: “sem significativas
mudanças no Direito, na regulação, nas práticas industriais, e sem novas tecnologias
que reduzam substancialmente os riscos e aumentem o controle de danos, a nossa
previsão é de que ter-se-á 19 rupturas muito sérias entre 2018 e 2027.”183
Infelizmente, Brumadinho já está contabilizando para este terrível prognóstico.
Para este estudo, as principais causas dos casos relatados de incidentes foram
identificadas como sendo “a falta de controle de balanço hídrico, a falta de controle de
construção e a falta geral de compreensão das características que controlam operações
181
Pós-Doutor em Direito Ambiental e dos Desastres, University of California, Berkeley, EUA. Doutor
e Mestre em Direito UNISINOS. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS,
nível Mestrado e Doutorado. Advogado, Parecerista e Consultor jurídico. Autor de diversos artigos
publicados nacional e internacionalmente, sendo ainda autor dos livros CARVALHO, Délton Winter de.
Gestão Jurídica Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017; CARVALHO, Délton Winter de.
Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de prevenção, resposta e compensação.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015; CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a
responsabilização civil pelo risco. 2a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013; e CARVALHO, Délton
Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2013; delton@deltoncarvalho.com.br.
182
Disponível em https://worldminetailingsfailures.org. Acesso em 08.02.2019.
183
Disponível em https://worldminetailingsfailures.org/?sfns=st. Acesso em 02.02.2019.
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seguras.” Houve a identificação de um ou dois casos de eventos imprevisíveis e outros
casos causados por condições climáticas inesperadas, assim como sismos, “embora
possa argumentar que, com o atual conhecimento, a previsão deveria ter sido feita
para esses eventos.”184
O presente artigo, longe de ter a ambição de realizar constatações absolutas,
pretende fazer uma abordagem de como o Direito dos Desastres pode ser útil à gestão
jurídica de eventos extremos e trazer luzes ao tratamento jurídico de eventos
marcados pelo caos e pela desordem. Para tanto, metodologicamente, lança-se mão
das narrativas produzidas pelos meios de comunicação. Contudo, opta-se, por evidente,
por meios dotados de credibilidade e por informações que tenham, por vezes, sido
publicadas em veículos diversos de comunicação, atestando uma preliminar idoneidade
e precisão. Ainda, escolheu-se informações que apresentam uma especial importância
para o desenrolar deste triste evento. As narrativas de catástrofes não consistem em
novidade, havendo grande destaque histórico, literário, midiático, político e, também,
jurídico.
Se de um lado tais fontes são movidas pelo apelo midiático e espetacular, de outro,
estas publicizam informações relevantes que dificilmente viriam a público antes de uma
definição judicial, o que, por evidente, levaria anos. A partir da efervescência de
informações, decorrentes da dor e da estupefação coletiva, apresenta-se por meio deste
artigo, reflexões essenciais trazidas pelo Direito dos Desastres, com o exclusivo anseio de
fornecer racionalidade jurídica e estabilidade ao caos que um desastre como este traz.
Para que, obras jurídicas como a presente possam, de alguma forma, reduzir
vulnerabilidades e enaltecer a resiliência de comunidades num futuro. Mesmo que o
desastre evitado não seja contabilizado e, portanto, seja sempre desconhecido, este será
sempre o objetivo daqueles que trabalham com o Direito dos Desastres ao redor do
mundo.
O evento.
Em 25 de janeiro de 2019, às 12:28, ocorreu a ruptura da barragem de rejeitos de
minério da Mina Córrego do Feijão, da Mineradora Vale, no município de Brumadinho em
Minas Gerais. A barragem continha aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de
rejeitos de minério de ferro e estava inativa há aproximadamente 3 anos,
184
ICOLD/UNEP. Tailings Dams. Risk of Dangerous Occurrences: Lessons learnt from practical
experiences. Bulletin 121. p. 12. Disponível em http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/2891TailingsDams.pdf. Acesso em 08.02.2019.
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tendo sido licenciada para descomissionamento em 2018. A construção da barragem
se deu mediante a metodologia de alteamento “a montante” (upstream dam). Esta
consiste na mais frequente forma de construção de barragens de rejeitos de minério,
sendo aquela que apresenta o meio número de acidentes.
O maior número de atingidos foi de funcionários e trabalhadores terceirizados da
mineradora, que se encontravam principalmente na área administrativa e no refeitório
da empresa, situados no caminho da lama a 1,4 quilômetros da barragem. Trajeto este
que levou apenas aproximadamente 2 minutos. 185 Dezessete dias após o evento, o
número de mortos confirmados chegava a 165 pessoas, continuando desaparecidas
outras 160. Permanecem desabrigadas 138 pessoas e duas vítimas ainda estão
hospitalizadas.186
Em níveis de impactos ambientais, a área afetada com o rompimento da
barragem atingiu 269,84 hectares. A análise preliminar realizada pelo Centro Nacional
de Monitoramento e Informações Ambientais (Cenima) do IBAMA “aponta que os
rejeitos de mineração devastaram 133,27 hecttares de vegetação nativa de Mata
Atlântica e 70,65 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) ao longo de
cursos d’água afetados pelos rejeitos de mineração.”187 Os rejeitos já percorreram 98
km por recursos hídricos 188, obviamente ocasionando severos impactos ambientais
nestes.
Qual espécie de desastre é Brumadinho?
Os desastres são conceituados a partir de uma triangulação de fatores tais como
i) causas (físicos189, antropogênicos ou mistos); ii) consequências (vidas, propriedades
e meio ambiente); iii) estabilidade sistêmica (estado de calamidade ou situação de
emergência).190 A ruptura de uma barragem de rejeitos de minério, como a de
185
Informação constante em matéria veiculada no endereço https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-47138258. Acesso em 10.02.2019.
186
Disponível em https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/02/10/interna_gerais,1029434/
numero-de-mortos-em-brumadinho-chega-a-165.shtml. Acesso em 07.02.2019.
187
Disponível em http://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1881-rompimento-de-barragem-davale-em-brumadinho-mg-destruiu-269-84-hectares. Acesso em 08.02.2019.
188
Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-02/brumadinho-o-que-sesabe-ate-agora-sobre-tragedia. Acesso em 11.02.2019.
189
Os desastres físicos são frequentemente denominados de “naturais”, mas aqui preferimos esta
denominação, pois mesmo desastres climáticos e físicos, podem ter alguma contribuição humana,
mesmo que indireta e de causalidade complexa. Neste sentido, podemos descrever os eventos
climáticos extremos exacerbados pelas mudanças climáticas antropogênicas. A fim de evitarmos tais
incursões e a complexidade deste debate aqui, optamos por esta designação conceitual.
190
Para uma abordagem mais detalhada acerca da formação de um sentido jurídico de desastres,
vide: CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto
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Mariana em 2015 e, agora, a de Brumadinho (2019), consiste naquilo que descrevemos
como desastres antropogênicos. Esta espécie de desastre decorre diretamente de
uma atividade econômica ou causa humana (man-made disaster). Quanto às suas
consequências, tal desastre pode ser classificado como um desastre socioambiental,
face às perdas de vidas e impactos ambientais significativos. O conceito normativo
adotado no Brasil é proveniente do Decreto 7.257/10 que no inciso II, do art. 2, prevê
este como um “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem
sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais
e consequentes prejuízos econômicos e sociais.”
Como já dissemos antes, desastres, por sua intensidade, consistem em
fenômenos que chamam atenção para a gravidade das consequências decorrentes do
evento, ocasionando um comprometimento parcial ou total da comunidade atingida
em reagir e responder ao seu impacto. O atributo ambiental, inserido na adjetivação
do desastre, está diretamente relacionado à gravidade de uma ocorrência para o meio
ambiente. No caso de Brumadinho, trata-se inegavelmente de um desastre
antropogênico, quanto à sua causa, e socioambiental quanto às consequências.

Vulnerabilidade tecnológica.
Durante séculos, desastres eram tratados como fenômenos decorrentes da
fúria divina, estando, por esta evidente razão, alheios ao controle da sociedade e,
consequentemente, do Direito. Atualmente, contudo, naquilo que denominamos de
Teoria Social do Desastres, estes mostram-se mais adequadamente como fenômenos
sociais, ou quando muito, híbridos, ou físicos (“naturais”). Portanto, para que um
fenômeno tenha a dimensão de desastre, frequentemente ter-se-á algum fator social
para a sua ocorrência ou agravamento. Estes fatores transversais aos desastres
consistem na vulnerabilidade e resiliência de uma determinada comunidade. As
vulnerabilidades que permeiam os desastres podem ser físicas ou sociais.191
Desastres antropogênicos apresentam-se mais ligados causalmente a
vulnerabilidades sociais, havendo nesta espécie de desastre um destaque para
Alegre: Livraria do Advogado, 2013.
191
FARBER, Daniel; CHEN, Jim; VERCHICK, Robert. R. M.; SUN, Lisa Grow. Disaster law and
policy. New York: Aspen Publishers, 2010; VERCHICK, Robert R. M.. Facing Catastrophe: Environmental
Action for a Post-Katrina World. Cambridge: Harvard University Press, 2010. VERCHICK, Robert R. M..
“(In)justiça dos desastres: a geografia da capacidade humana.” In: FARBER, Daniel; CARVALHO, Délton
Winter de. Estudos Aprofundados em Direito dos Desastres: interfaces comparadas. 2 a ed. Curitiba:
Appris/Prismas, 2019. p. 59-106.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas

aquela espécie de vulnerabilidade que denominamos vulnerabilidade tecnológica.
Esta categoria tem relação direta com falhas e lacunas nos fluxos de informações. Em
outras tintas, os desastres antropogênicos têm sua ocorrência fortemente atrelada a
problemas com fluxos de informação ou de conhecimento, como fatores
preponderantes para a sua causa ou agravamento.Tais problemas, acabam por dificultar
o diagnóstico de riscos e, consequentemente, a adoção de medidas preventivas,
mitigadoras ou mesmo as respostas adequadamente seguras, uma vez iniciado o
evento. Estes fluxos de informação são a condição para qualquer processo de gestão
de risco e para a adoção de medidas preventivas ou precaucionais.
Por essa razão, o processo de licenciamento ambiental consiste no
procedimento administrativo adequado para avaliação e gestão do risco ambiental192
destas estruturas. Este procedimento deve exigir uma série de documentos, tais como
Plano de Segurança de Barragens (art. 6, II, Lei 12.334/2010), e, em sendo o caso,
EIA/RIMA para o caso de se tratar de atividade potencialmente causadoras de
significativa degradação ambiental. No caso do Plano de Barragens, este consiste
instrumento da Política Nacional de Segurança de Barragens, cujas informações
mínimas que lhe compõem estão estabelecidas no art. 8, da Lei 12.334/2010 (Política
Nacional de Segurança de Barragens). Dentre as exigências, há a necessidade de
revisões periódicas de segurança (IX), por exemplo.
A periodicidade da atualização destas revisões, assim como a qualificação do
responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento dos planos de
segurança, deverão ser estabelecidos pelo órgão fiscalizador (parágrafo primeiro) que,
no caso de barragens de rejeitos de minérios, é da Agência Nacional de Mineração –
ANM, entidade que outorgou os direitos minerários para fins de disposição final ou
temporária dos rejeitos.193 Lembre-se que tal responsabilidade se dá sem prejuízo da
possibilidade das ações fiscalizatórias dos órgãos integrantes do Sisnama – Sistema
Nacional de Meio Ambiente.194
Cumpre, ainda, esclarecer que são os agentes fiscalizadores que classificam
uma barragem quanto aos riscos, no que tange a probabilidade de ocorrência (categoria
de risco da barragem), assim como magnitude (dano potencial associado e seu
volume).195 No caso da barragem do Córrego do Feijão, esta era considerada de baixo
192
CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de
prevenção, resposta e compensação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
193
Conforme art. 5, III, da Lei 12.334/2010.
194
Art. 5, caput, da Lei 12.334/2010.
195
Art. 7, da Lei 12.334/2010.
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risco de acidente (probabilidade) e alto potencial de dano associado (magnitude). 196
A estes também cabe exigir ou não Plano de Emergência (também denominado de
Contingência).197 Este detém uma função dúplice, planejar as respostas ao evento a
fim de mitigar suas consequências e, ao refletir antecipadamente sobre o evento,
permitir a adoção de medidas preventivas para evitar ou tornar mais improvável este.198
O padrão de cuidado mínimo exigível nos Planos de Contingência diz respeito a riscos
racionalmente previsíveis (referentes a construção, design, operação, procedimentos,
etc.), aos quais os planos devem se antecipar, prevenir e mitigar falhas e consequências.
Estes planos estão diretamente ligados ao padrão profissional de cuidado (professional
standard of care), ou seja, o padrão adotado pela técnica e referente a uma determinada
área do conhecimento.199 Um plano de contingência e de emergência é, também, uma
condição essencial a ser adotada por qualquer município e empresas privadas que
possam ser afetados ou exploram atividades de magnitude exponencial. Planos de
contingência também devem ser elaborados por tribunais e órgãos governamentais
para que estes tenham um norte para agir de forma organizada e efetiva para mitigar e
responder a eventos catastróficos (e sua consequente avalanche de litigância).
Uma forma de demonstrar a vulnerabilidade tecnológica é a existência de
falhas no fluxo de comunicação das informações, preponderantemente de riscos
previsíveis.200 Um exemplo disto pode ser fornecido quando ocorrem discrepâncias de
medidas a serem adotadas entre os documentos que avaliam e autorizam o
empreendimento, tais como Licença Ambiental, Plano de Segurança de Barragem,
Plano de Emergência e as Revisões Periódicas. Uma das funções exercidas por estes
instrumentos é, exatamente, permitir o fluxo adequado das informações inerentes à
segurança destas estruturas. Falhas e imprecisões aumentam a vulnerabilidade das
estruturas a desastres. Em outras palavras, uma licença ou autorizações que não
reflitam as advertências e medidas indicadas pelos instrumentos que concebem um
cenário de ruptura (Plano de Segurança de Barragem, Plano de Emergência e as
Revisões Periódicas, por exemplo), com certeza é uma receita para desastres.

196
Disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/barragem-de-brumadinho-tinha-baixo-risco-deacidente-mas-alto-potencial-de-danos-23401587. Acesso 09.02.2019.
197
Conforme dispõe art. 8, VII, Lei 12.334/2010.
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Acerca de Planos do Contingência, vide: CARVALHO, Délton Winter de. Desastres Ambientais e
sua regulação jurídica: deveres de prevenção, resposta e compensação. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015.
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BINDER, Denis. “Emergency Action Plans: A Legal and Practical Blueprint ‘Failing to Plan is
Planning to Fail.” University of Pittsburgh Law Review, 63, 2002. p. 806.
200
Para uma distinção entre riscos quantificáveis e riscos não quantificáveis, vide nosso
CARVALHO, Délton Winter de. “Gestão Jurídica dos Riscos Ambientais”. Gestão Jurídica Ambiental.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.
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Outro exemplo, pode ser fornecido pelo histórico de acidentes com barragens
de rejeitos de minérios, segundo estudos de casos anteriores atesta-se que inspeções
periódicas regulares e monitoramento são fundamentais para a segurança destas
estruturas. Contudo, algumas inspeções aparentemente efetivas, estas podem se
provar decepcionantes. Como narrado pelo documento, “a menos que o auditor tenha
um bom conhecimento do comportamento de barragens de rejeitos e tenha à sua
disposição instrumentos suficientes para revelar as condições internas do corpo da
barragem e suas fundações, esta inspeção pode não apenas ser inútil, mas também
altamente perigosa, dando aos gestores uma falsa sensação de segurança.”201
Portanto, a redução das vulnerabilidades passa por uma das funções do Direito
em caso de atividades de riscos catastróficos. Neste sentido, é o sistema jurídico que
deve responder e decidir às questões de quais informações devem ser produzidas; de
quem tem direito às informações inerentes a tais processos; quem é responsável por
produzir tais informações; quais medidas jurídicas devem ser tomadas a partir das
informações existentes.202 Portanto, a redução de vulnerabilidades tecnológicas tem
relação direta com a produção e o fornecimento de informação adequada para a
permitir uma eficiente gestão do risco, fiscalização pelos órgãos competentes e
respostas de emergência adequadas. Informações precisas também permitem a
tomada de decisão tecnicamente mais adequada, tanto nas esferas públicas como
privadas, assim como a maior mobilização de possíveis afetados. A gestão de risco
depende de maneira determinante da existência de informações adequadas. O mesmo
ocorre com a adequação das respostas de emergência, processos compensatórios e,
finalmente, com a própria reconstrução do meio ambiente e comunidade afetada.
No caso da ruptura da barragem do Feijão (B1), para além das vulnerabilidades
físicas, evidentes em virtude da própria ruptura, reluz a existência de vulnerabilidades
sociais, tais como a tecnológica, já enfrentada acima, e a uma vulnerabilidade laboral,
em que os funcionários da empresa foram colocados em uma situação de risco
catastrófico. Não bastasse, o planejamento urbanístico, ferramenta de zoneamento e
execução de política urbana, permitiu a expansão e consolidação urbana de parcela do
201
Este foi o caso do acidente ocorrido na mina Placer Bay, em Surigao del Norte, nas Filipinas.
Tratava-se de uma mina inativa que rompeu quando estéreis da mineração estava sendo empilhados em
cima dos rejeitos inativos e objeto da barragem. Neste sentido, ver: ICOLD/UNEP. Tailings Dams. Risk of
Dangerous Occurrences: Lessons learnt from practical experiences. Bulletin 121. p. 25 e 131. Disponível em
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/2891-TailingsDams.pdf. Acesso em 08.02.2019.
202
Sobre reflexões sobre o “direito ao saber” e desastres ambientais, ver: Jassanof, Sheila (ed.).
Learning from disaster: risk management after Bhopal. Philadelphia: University of Pennsylvania Press,
1994.
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município de Brumadinho no caminho que a lama de resíduos de mineração acabaria
atingindo.

Circularidade do risco e aumento da sua conscientização (risk awareness).
Prevenção e Mitigação. O Direito dos Desastres está intimamente relacionado
com a gestão do risco. Em face da magnitude destes eventos, a máxima “é melhor
prevenir do que remediar” trata-se do elemento nuclear deste ramo jurídico. O motivo
para tanto se dá exatamente pela face da magnitude destacada que tais riscos emanam.
Mesmo quando probabilidades são baixas, como indicava ser o caso da barragem de
I.

Brumadinho, segundo os documentos técnicos, a sua magnitude alta sempre deve gerar
um processo detalhado de gestão dos riscos associados. Este ramo identifica suas
estruturas e funções com as etapas existes no ciclo de um desastre, isto é: prevenção e
mitigação; resposta de emergência; compensação às vitimas e ao ambiente;
reconstrução da comunidade e ambiente afetados (infraestruturas verde e cinza). Estas
fases estão interconectadas circularmente pelo liame da gestão de risco, existente e
necessário em cada uma destas fases.203
Cumpre destacar que em sendo a barragem de rejeitos de minério uma estrutura
com potencial de danos de grande magnitude, sua gestão deve atender a lógica acima
demonstrada, de ênfase na gestão circular do risco em todas as fases do evento.
Como se sabe, a “falha em uma barragem de retenção pode liberar rejeitos líquidos
que podem viajar por grandes distâncias, e por seu grande peso, destruir todo o que
estiver no seu caminho. Enquanto a água flui por entre e envolta de construções,
rejeitos líquidos podem destruir as estruturas.”204
Qualquer processo de gestão de riscos se dá pela avaliação e multiplicação dos
fatores de probabilidade (quantificação da “chance de ocorrência” de um dado
evento) e de magnitude (gravidade das consequências potenciais). No caso da Lei
203
FARBER, Daniel; CHEN, Jim; VERCHICK, Robert. R. M.; SUN, Lisa Grow. Disaster law and policy.
New York: Aspen Publishers, 2010; FARBER, Daniel. Disaster Law and Emerging issues in Brazil. Revista de
estudos constitucionais, hermenêutica e teoria do direito (RECHTD), 4(1): 2-15 jan.-jun. 2012. Disponível
em: <https://research.fit.edu/media/site-specific/researchfitedu/coast-climate-adaptation- library/latinamerica-and-caribbean/brazil/Farber.--2012.--Disaster-Law--Emerging-Issues-in-Brazil..pdf>. Acesso em:
26 jan. 2019. Para uma variação da circularidade dos desastres, vide: VERCHICK, Robert
R. M.. “(In)justiça dos desastres: a geografia da capacidade humana.” In: FARBER, Daniel; CARVALHO,
Délton Winter de. Estudos Aprofundados em Direito dos Desastres: interfaces comparadas. 2 a ed.
Curitiba: Appris/Prismas, 2019. p. 59-106.
204
ICOLD/UNEP. Tailings Dams. Risk of Dangerous Occurrences: Lessons learnt from practical
experiences. Bulletin 121. p. 12. Disponível em http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/2891TailingsDams.pdf. Acesso em 08.02.2019.
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de Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 12.334/10), esta faz referência a
tais elementos a partir dos conceitos de “categoria de risco”, para a probabilidade, e
“dano potencial associado à barragem”, para a magnitude (art. 7). Ambos podem ser
classificados como baixo, médio e alto potencial. A graduação da probabilidade se dará
em função das características técnicas, do estado de conservação do empreendimento
e do atendimento ao Plano de Segurança da Barragem (parágrafo primeiro). Enquanto
que a classificação da categoria de dano potencial associado à barragem é feita a
partir do potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos, econômicos, sociais
e ambientais decorrentes da ruptura da barragem (parágrafo segundo).
No caso de uma barragem, a avaliação da probabilidade diz respeito à análise
quantitativa do potencial de ruptura estrutural desta. Esta, segundo informações
veiculadas, estava enquadrada em baixa probabilidade. Para uma acurada análise técnica,
as estruturas da barragem devem atender aos fatores de estabilidade previstos em
normas técnicas. Como bem observado pela doutrina, a Política Nacional de Segurança
de Barragens atribui uma grande ênfase ao princípio da prevenção (riscos conhecidos e
previsíveis)205, sem que isso necessariamente exclua a avaliação de riscos incertos
ou
não quantificáveis (conforme prevê a própria Lei de Política Nacional de Proteção
e
206
Defesa Civil, 12.608/12).
O resta evidente é que os riscos previsíveis devem
necessariamente ser enfrentados de forma efetiva e mediante medidas razoáveis para
evitar a concretização de danos catastróficos. Os riscos enfrentados no presente caso
parecem tratar-se claramente de riscos quantificáveis (ou previsíveis ao estado da arte).
No entanto, mesmo riscos não-quantificáveis e dotados de incerteza, quando apresentam
potencial catastrófico ou de irreversibilidade, exigem decisões construídas sobre uma
“adequada margem de segurança”.207 Isso deve ocorrer mesmo em casos em que a
probabilidade é muito remota ou não pode ser demonstrada de forma
205
Como bem observam André Toledo, José Cláudio Junqueira e Romeu Thomé: “A Lei
12.334/2010, por sua vez, apresenta o incentivo da cultura de segurança de barragens e da gestão de
riscos como um dos princípios da Política Nacional de Segurança de Barragens (art. 3, VII). A gestão de
riscos, aqui, é entendida como a realização de ações de caráter normativo, bem como aplicação de
medidas para prevenção, controle e mitigação de riscos (art. 2, VI). Ciente dos perigos que envolvem a
utilização de tais estruturas, deixou claro o legislador pátrio o seu intuito de fomentar a implementação
de técnicas e medidas tendentes a evitar ou, ao menos, minimizar os impactos negativos decorrentes
da utilização de barragens de rejeito.” (TOLEDO, André; RIBEIRO, José Cláudio Junqueira; THOMÉ,
Romeu. Acidentes com Barragens de Rejeitos de Mineração e o Princípio da Prevenção: de Trento (Itália)
a Mariana (Brasil). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 80).
206
Conforme art. 2o, da Lei 12.608/12: “É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. § 1 o As medidas previstas no
caput poderão ser adotadas com a colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral.
§ 2o A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas
preventivas e mitigadoras da situação de risco.” (grifos nossos)
207
SUNSTEIN, Cass. “Irreversible and Catastrophic”. Public Law and Legal Theory Working Papers.
n. 88, University of Chicago Law School, 2005.
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quantificável. Assim, “quando riscos apresentam piores cenários extremamente ruins,
faz sentido prestar uma atenção especial a estes, mesmo que estes sejam improváveis
e mesmo que as informações existentes não habilitem os órgãos reguladores a
fazerem julgamentos confiáveis acerca da probabilidade de sua ocorrência.”208
No que toca a magnitude, qualquer processo de avaliação e, posteriormente,
gestão de risco, deve avaliar as potenciais consequências. No caso da barragem do Feijão
em Brumadinho, esta detinha 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério.
Sem adentrar na avaliação de potenciais riscos de maior imprecisão ou incerteza no
caso em concreto, os riscos previsíveis ou quantificáveis, devem, necessariamente,
ser objeto de adoção de medidas razoáveis e satisfatórias para evitar graves danos. A
meta deve ser prevenir ou, no mínimo mitigá-los. É neste sentido que salta aos olhos
o fato de estruturas da própria empresa estarem na área de impacto em caso de
ruptura da barragem de rejeitos. Um prédio administrativo (inclusive com aqueles que
deveriam acionar o Plano de Emergência) e um restaurante, ambos localizados logo
abaixo da barragem, no caminho que os rejeitos seguiriam em caso de um colapso,
chama a atenção no que toca uma perceptível ausência de gestão de riscos previsíveis
(quantificáveis). Desta forma, apesar de, formalmente, haver licença ambiental, Plano
de Segurança de Barragem, Plano de Emergência, nenhum destes foi capaz de gerar
a conscientização do risco (risk awareness) que se estava iminente à estas estruturas.
Situação também diagnosticada ante uma análise do Caso da ruptura da barragem de
Fundão em Mariana, em 2015.209
Além disso, chama atenção o fato dos cenários necessariamente traçados nos
Planos de Emergência e na avaliação de risco não tenham sido suficientes para evitar
que a ocupação urbanística ocorresse também em zona a ser atingida pelos rejeitos
da barragem em caso de uma ruptura. Uma vez mais, estes consistem em riscos
previsíveis e que devem ser objeto de medidas a fim de evitar ou, pelo menos, mitigar
os “danos potenciais associados”.

II. Respostas de Emergência. No que toca a necessária gestão de risco que deve
permear a fase de resposta emergencial, algumas observações são fundamentais. A
fase de resposta de emergência é composta por pelo preparo (constituída pela
208
Idem, ibidem. p. 04-05.
209
CARVALHO, Délton Winter de. O Desastre em Mariana 2016: o que temos a apreender com os desastres
antropogênicos. In: Antonio Herman Benjamin; José Rubens Morato Leite. (Org.). Congresso Brasileiro de Direito
Ambiental Jurisprudência, ética e justiça ambiental no século XXI v. 1. Conferencistas eTeses de Profissionais. 1ed.
São Paulo: Instituto o Direito por um Planeta verde, 2016, v. 1, p. 59-78.
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necessária confecção de planos de contingência e pela capacitação dos potenciais
envolvidos) e pela resposta propriamente dita.
Após a fase de alerta, na qual há a declaração descritiva do evento (se possível
antes de sua ocorrência para que a população e as organizações possam adotar as
medidas específicas), devem seguir as ações de resposta de emergência ao desastre.
Nesta, deve haver a execução das ações previstas na etapa de preparação, com a
integração coordenada dos organismos competentes e a adoção dos planos de
emergência e de contingência.210
As narrativas do desastre atestam que os processos de capacitação e simulações
eram periodicamente implementados.211 Contudo, uma forma evidente de mitigação
da magnitude (dano potencial associado), caso o desastre não tenha sido prevenido,
é tirar funcionários e comunidade da zona de impacto e do caminho que a lama de
rejeitos fará. Contudo, estes estavam há apenas 1,4 quilômetros, tendo sido atingidos
em aproximadamente 2 minutos após a ruptura.
Ainda, o Plano de Emergência, fundamental para a mitigação de qualquer desastre,
não foi colocado imediatamente em ação, pois os responsáveis por esta função
(dar início aos protocolos e avisar as autoridades) estavam no prédio administrativo,
também no caminho da lama de rejeitos em caso de uma possível ruptura. Ora, se o Plano
de Emergência é pensado antecipadamente para o caso de uma ruptura, como os
responsáveis por toda a sua operacionalização em caso de sinistro estavam exatamente
na zona imediata de choque? Além disso, o sistema de alarme também foi atingido tão
rapidamente que sequer foi acionado para servir de aviso aos moradores da comunidade
local de Brumadinho. 212
A decretação de Estado de Calamidade ou Situação de Emergência desengatilha
e acelera o repasse de recursos e desburocratiza uma série de medidas e decisões. As
transferências de recursos dependem da decretação e do reconhecimento pela União
da situação de emergência213 ou do estado de calamidade pública214. O reconhecimento
210
CARVALHO, Délton Winter. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015.
211
Informação constante em matéria veiculada no endereço https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-47138258. Acesso em 10.10.2019.
212
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47063312; https://www.bbc.com/
portuguese/brasil-47063312. Acesso em 11.02.2019.
213
Cf. art. 2º, III, do Decreto 7.257/10, considera-se “situação de emergência: situação anormal,
provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da
capacidade de resposta do poder público do ente atingido.”
214
Cf. art. 2º, IV, do Decreto 7.257/10, considera-se “estado de calamidade pública: situação
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de desastre pelo Poder Executivo Federal, para fins de transferência de recursos e auxílio
instrumental do SINPDEC (composto pelos órgãos e entidades Defesa Civil da União, bem
como pelos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios que a ele
aderirem), dependerá de requerimento do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal
ou do Município afetado pelo desastre215.
Não apenas a prevenção dos desastres falhou, mas as medidas de resposta de
emergência que poderiam ter mitigado este também. Agora, o escrutínio do Estado
de Direito deverá seguir o seu caminho para apurar a existência de responsabilidades
(administrativa, civil e criminal).

III. Fase Compensatória e de Reconstrução. A compensação a um desastre
consiste em uma nova fase, tendente ao incremento da resiliência das vítimas, quer
financeira ou estrutural. Além desta função mais clássica, esta fase também se presta à
gestão de riscos, decidindo quem compensar, quanto serão os valores da compensação,
quais medidas acessórias serão adotadas para evitar novos desastres, entre outras
funções. Quatro são os métodos de compensação atinentes a eventos catastróficos:
o seguro privado; intervenções jurisdicionais (em especial, a responsabilidade civil);
assistência governamental; fundos legais ou criados “ad hoc”.
Independentemente das futuras demandas de responsabilidade civil de caráter
indenizatório, a empresa anunciou um processo de cadastramento para doação
emergencial de R$ 100 mil reais, por familiar vitimado ou desaparecido no evento, à
respectiva família;216 R$ 50 mil reais para pessoas que tinham imóvel na área afetada;
e R$ 15 mil reais para trabalhadores do comércio local. Tais valores são cumulativos.
Houve pagamento de assistência e auxílio-funeral. Ao Município de Brumadinho foi
repassado um valor no montante de R$ 80 milhões, a título de compensação por
perda de arrecadação com a paralisação das atividades pela empresa. 217 Tais valores,
por evidente, deverão ser abatidos de possíveis ações de responsabilização civil
contra a empresa. Lembre-se que no sistema jurídico pátrio, para casos de desastres
antropogênicos com repercussões socioambientais, há aplicação da responsabilidade
anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento
substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido.”
215
Cf. art. 7º do Decreto 7.257/10.
216
Disponível em https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/02/01/vale-anuncia-mais- duasdoacoes-de-r-50-mil-e-r-15-mil-a-atingidos-pela-lama-na-tragedia-em-brumadinho.ghtml.
Acesso em
11.02.2019.
217
Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-02/brumadinho-o-que-se-sabeate-agora-sobre-tragedia. Acesso em 11.02.2019.
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civil em sua matriz objetiva (cfe. art. 14, parágrafo primeiro, da Lei 6.938/81), sendo
que jurisprudência e doutrina majoritárias aplicam a teoria do risco integral (que não
admite excludentes).218
O governo federal anunciou autorização de saque antecipado para os
beneficiários de programas assistenciais deste (bolsa família). Além disso, aqueles que
tiveram suas residências afetadas serão beneficiários do saque de parcela do FGTS,
“por necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural.” Por
evidente, o presente evento não se trata de um desastre “natural”.
Contudo, o Decreto Federal 8.572/2015 editado para o caso do desastre de
Mariana (2015), incluiu entre as situações passiveis de retirada dos valores os casos de
“rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a
unidades residenciais.” Este ato normativo alterou o texto do já existente Decreto
5.113/2004 que regulamentava a matéria, estabelecendo, inclusive, um teto de R$
6.220,00. Apesar da impropriedade técnica da equiparação da ruptura de barragem a um
desastre natural, esta se deu exclusivamente com a função de permitir a liberação
imediata de valores para as vítimas. Por evidente, o decreto não tem a força normativa,
nem mesmo a função de reclassificar ou alterar a configuração do tipo de um desastre,
no caso, decorrente da ruptura de barragem. Este, como já visto, consiste em um desastre
antropogênico ou tecnológico. De ser destacado que, em se tratando de valores de
titularidade do trabalhador, estes valores devem ser ressarcidos por aqueles que forem
considerados responsáveis judicialmente pelo evento em nível de responsabilidade civil.
Já a fase de reconstrução deve ser direcionada não ao reestabelecimento da
velha normalidade (que existia antes do evento), constantemente inatingível face a
irreversibilidade e magnitude de um desastre, mas sim a uma nova normalidade,
tornando aquela localidade menos vulnerável e mais resiliente.

Considerações finais: o fechamento do ciclo
Utilizando a racionalidade jurídica interdisciplinar (sobretudo com o Direito

218
Para uma análise mais detalhada da responsabilidade civil em casos de desastres ambientais, quer
contra entidades privadas quer contra a Administração Pública, vide CARVALHO, Délton Winter de.
Desastres Ambientais e sua Regulação Jurídica: deveres de prevenção, resposta e compensação
ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Para uma análise em nível de direito comparado, ver:
FARBER, Daniel. Tort law in the era of climate change, Katrina, and 9/11: exploring liability for extraordinary
risks. Valparaíso University Law Review, v. 43, p. 1.126, 2009.
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Ambiental, Urbanístico, Administrativo, Penal, Civil, dos Seguros e dos Contratos), o
Direito dos Desastres visa gerir todas as fases de um evento catastróficos. Urge salientar
que a autonomia deste ramo jurídico é consolidada por um ciclo de gestão de risco que
une as fases da prevenção até a reconstrução. Sob o ponto de vista normativo, a
autonomia e unidade deste ramo é caracterizada por um sistema normativo específico,
centrado nas Leis 12.340/2010 e 12.608/2012, bem como no Decreto 7.257/2010.219
Portanto, em uma situação de desastre ou de potencialidade de sua ocorrência, o
Direito tem a função de fornecer a estabilidade pela normatividade ante e pós ocorrência
do evento, sem olvidar da dinâmica destrutiva que uma catástrofe possui. O Direito
assume um papel na colonização dos desastres. 220 Segundo Austin Sarat, há cinco
dimensões em que o Direito deve lidar em casos de desastres, são elas: (i) manter a
operacionalidade do Direito, (ii) lutar contra a ausência do Direito, (iii) fornecer
estabilização e reacomodação das vítimas, (iv) promover a identificação das vítimas e
responsáveis; (v) reduzir a vulnerabilidade futura.221
A ocorrência de um desastre deve iniciar um novo ciclo de aprendizagem e de
adoção de medidas para evitar os próximos e eventuais desastres. Para tanto, deve haver
uma avaliação sistêmica de quais foram os pontos de falhas (estruturais, regulatórias,
terceiros, fatores físicos, etc.) e quais as medidas preventivas devem ser incorporadas
aos eventos futuros. Há uma diferença importante entre infortúnio e injustiça. Para
infortúnio, há a complacência e resignação. Para injustiça, responsabilidades jurídicas.
Obviamente, sempre a partir do devido processo legal e do Estado de Direito.
O que resta após um desastre é o reestabelecimento dos serviços públicos
essenciais, compensar vítimas e meio ambiente, buscar responsabilidades e, mais
importante, aprender (e adotar medidas) para evitar novos eventos do mesmo gênero.
Se assim for, o ciclo se fecha exitosamente, evitando novos eventos como o anterior.
Do contrário, novos desastres seguirão a ocorrer.

219
CARVALHO, Délton Winter de. Desastres Ambientais e sua Regulação Jurídica: deveres de
prevenção, resposta e compensação ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
220
Expressão utilizada por DOUGLAS, Lawrence; SARAT, Austin; UMPHREY, Martha Merril. A
jurisprudence of catastrophe: na introduction. In: Law and catastrophe. Austin Sarat; Lawrence Douglas;
Martha Merril Umphrey. Stanford: Stanford University Press, 2007.
221
SARAT, Austin; LEZAUN, Javier (Ed.). Catastrophe: law, politics, and the humanitarian impulse.
Amherst: University of Massachusetts, 2009.
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5. EL ROL DE LOS
GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA
GOBERNANZA GLOBAL DE LOS
CAMBIOS CLIMÁTICOS
FERNANDO REI
Profesor Asociado del Doctorado en Derecho Ambiental Internacional de la UNIVERSIDAD Católica de
Santos. Profesor Titular de la Fundación Armando ÁLVARES Penteado-FAAP.

INTRODUCCIÓN
Un cuño de las dos primeras décadas del nuevo milenio es que los diversos y
complejos problemas ambientales globales, sean a partir de la visión de los gobiernos o
de la misma sociedad, vienen retando al sistema internacional a adoptar medidas más
efectivas y capaces de atajar con eficiencia a estos problemas, so pena de agravar los
impactos sociales, económicos, políticos y ambientales. Y si esos problemas globales
hacían parte exclusiva de la agenda internacional de los Estados, particularmente en la
última década nuevos actores de la sociedad internacional, sean del sector privado y de
la sociedad civil, sean de otras esferas de gobierno, reclaman su inserción en nuevos
modelos de gobernanza, a partir de una nueva relación de compromiso generado por una
amplitud del concepto de responsabilidad socio ambiental global multinivel y por el
reconocimiento de que esos problemas reclaman una respuesta más cercana a los
intereses del ciudadano y de la gestión de los territorios.
En este sentido, las actividades internacionales de los gobiernos subnacionales222
vienen siendo objeto de creciente participación política y de interés académico, incluso
en Brasil. Es cierto que las razones de los gobiernos subnacionales no coinciden
necesariamente para fomentar y avanzar en esta agenda de compromisos, pero aunque
no exista una absoluta identidad de motivos, se reconoce que su implicación en los
asuntos amplios que abordan el desarrollo sostenible, especialmente en el régimen
internacional de cambios climáticos, representa ya una nueva dinámica, un auténtico y


222
En términos jurídicos, se trata de la división administrativa y política que media entre el nivel
federal y el nivel municipal.
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legítimo cambio en la realidad y en el futuro de las relaciones internacionales.
El objetivo de este trabajo es, a partir de la asunción de compromisos de
responsabilidad socio ambiental por parte de los gobiernos subnacionales, explorar la
inserción y el papel de esos gobiernos y sus redes de trabajo en el desarrollo del regímenes
internacionales, en particular del régimen internacional de los cambios climáticos, con
énfasis en la labor de la Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible
(nrg4SD).que cumplió este año su 15º aniversario. Para cumplir el objetivo propuesto,
este material se compone de tres secciones. La primera analiza el papel
de los nuevos
actores internacionales, especialmente de los gobiernos subnacionales,
en la
construcción de una gobernanza climática global. Para hacer más evidente este hecho, la
segunda sección se dedica a la presentación de la labor de nrg4SD en la nueva realidad
paradiplomática y finalmente la última sección contiene conclusiones.

1 NUEVOS ACTORES INTERNACIONALES
El nuevo milenio presenta una serie de hechos y de incertidumbres que
demandan a la sociedad internacional nuevos desafíos y retos a hacer frente, que
para resolverlos, o mismo comprenderlos, hace falta valerse de alguna creatividad y
suponer que las soluciones y compromisos sólo son posibles y viables si pensados de
una manera responsable, integrada, solidaria y multilateral.
Esta necesidad de búsqueda de una cooperación más responsable también
hace que el mundo sea más interdependiente que antes, lo que confirma una nueva
lógica del poder en las relaciones internacionales 223.
En otras palabras, los problemas generales del medio ambiente, así como los
relacionados con los las finanzas internacionales, el comercio internacional, la
globalización, entre tantos, sólo pueden avanzar hacia soluciones satisfactorias si
pensadas, estructuradas, negociadas y reguladas con la percepción de la importancia de
creciente del papel desempeñado por agentes nuevos en el escenario internacional224.
Los nuevos problemas ambientales globales son verdaderamente un desafío al
orden internacional vigente, que se muestra innúmeras veces incapaz en adoptar
223
Vea BULKELEY, H., & BETSILL, M.. Cities and Climate Change: urban sustainability and global
environmental governance. Oxon: Routledge, 2003.
224
Vea REI, F.; GRANZIERA, M. L. M.. Direito Ambiental Internacional: Novos olhares para a ciência
do direito. São Paulo: Atlas, 2014.
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medidas eficaces para hacer frente a estos problemas con carácter urgente,
asumiendo en realidad el riesgo de agravar los impactos sociales, económicos,
políticos y ambientales que puedan resultar de su incapacidad de hacerles frente y por
consiguiente de cuestionar al orden que ahí está.
Es cierto que el Derecho, por mano del derecho ambiental internacional, busca
enfrentar a estos problemas de manera innovadora y pragmática, fomentando la
incorporación de una nueva forma de gobernanza ambiental a nivel mundial a partir
de medidas llevadas a cabo por nuevos actores para hacer frente a los problemas
ambientales225. Entre estos actores y nueva forma, los gobiernos subnacionales y sus
redes horizontales de las acciones y sus inserciones en el escenario de la toma de
decisiones226.
Se puede afirmar que la suma de nuevos actores a la comunidad internacional está
directamente asociada a dos fenómenos destacados del siglo XX: el proceso de
globalización y la urgencia de los problemas ambientales globales, como los cambios
climáticos. Con relación al último fenómeno, el agravamiento y la intensidad de eventos
extremos del cambio climático a lo largo de los últimos 20 años han reforzado el carácter
global de este fenómeno, aunque irónicamente algunos aún no crean el en fenómeno y
propongan la retirada de su país del Acuerdo de Paris.
Más, las actuales formas de producción y consumo, como causas antrópicas del
cambio climático, se expanden por todo el globo; impactos graves que afectan a todos los
niveles de la comunidad (tanto a nivel local como global) en sus distintas modalidades ,
ambiental, social, económica y política. Estas son las razones por las que la labor en
comprometerse y enfrentar los problemas ambientales globales se ha convertido en un
reto para otros atores internacionales, públicos y privados.
A nivel internacional, la respuesta diplomática tradicional a la problemática de
los cambios climáticos la ha aportado el régimen jurídico específico -un conjunto de
reglas, instituciones y medidas de mitigación para luchar contra las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), así como las adaptaciones para gestionar sus impactos
de forma anticipada sobre la base de tres tratados: Convención Marco de Naciones

225
Vea BODANSKY, D.; Brinnee, J.; HEY, E.. The Oxford handbook of international environmental
law. Oxford: Oxford University Press, 2008.
226
HAPPAERTS, S., VAN DEN BRANDE, K., BRUYNINCKX, H.. Governance for Sustainable Development
at the Inter-subnational Level: The Case of the Network of Regional Governments for Sustainable
Development (nrg4SD). Regional & Federal Studies 20(1), 2010, p. 127-149.
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Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de
Paris.
1.1 El Acuerdo de Paris
El Acuerdo de Paris representa la respuesta global posible en estos momentos al
reto del cambio climático, con el fin de mantener el calentamiento del planeta por debajo
del 2°C y redoblar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura al 1,5°C. Ofrece
un marco global más justo, equilibrado y posiblemente duradero para apoyar los
esfuerzos de todos los países y de los nuevos actores internacionales frente al cambio
climático, sin olvidar el contexto de la erradicación de la pobreza y el hambre, y por la
promoción del desarrollo sostenible.
La lucha contra el cambio climático hará que se lleven a cabo acciones a gran
escala, por ciudades grandes y pequeñas, regiones, el sector privado, organizaciones
públicas y privadas, y hasta por los ciudadanos. Este hecho queda establecido en el
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático con su fuerte enfoque hacia la acción de
los “actores que no son Partes”.
En este sentido, el Acuerdo227 dispone:
V. Interesados que no son Partes:
134. Acoge con satisfacción los esfuerzos de todos los interesados que
no son Partes, incluidos los de la sociedad civil, el sector privado, las
instituciones financieras, las ciudades y otras autoridades
subnacionales, para hacer frente al cambio climático y adoptar medidas
de respuesta;
135. Invita a los interesados que no son Partes mencionados en el
párrafo 134 supra a que acrecienten sus esfuerzos y apoyen las medidas
destinadas a reducir las emisiones y/o a aumentar la resiliencia y
disminuir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático, y
a que den a conocer esos esfuerzos a través de la plataforma de la Zona
de los Actores No Estatales para la Acción Climática [...];

Igualmente cabe destacar, por la conexión de este tema con la obra a que
pertenece, el reconocimiento, en el preámbulo del Acuerdo, de la necesidad de basar
las acciones climáticas en los derechos humanos, con un enfoque con perspectiva de
género:
Reconociendo también que el cambio climático es un problema
227
El Acuerdo está disponible en: http://unfccc.int/files/essential_background/convention/
application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf. Acceso en marzo 2019.
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común de la humanidad, por lo que las Partes, al adoptar medidas para
hacer frente al cambio climático, deberían respetar, promover y tomar
en consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los
derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos
indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las
personas con discapacidad y las personas en situaciones de
vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género,
el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional,

A partir de la dinámica de conferencias anuales- Conferencia de las Partes
-COPS, ya son tres encuentros pos-Paris que ponen de manifiesto cómo el mundo está
avanzando para la implementación del Acuerdo y cómo se mantiene vivo un espíritu
constructivo de diálogo y cooperación multilateral frente al cambio climático, con la
imprescindible participación de los nuevos actores internacionales.
En realidad, el régimen jurídico climático es considerado como la principal
agenda multilateral de la sostenibilidad y guarda el gran reto a ser enfrentado en el
este siglo por todos los actores y ciudadanos.
1.2 Gobernanza ambiental global
Es cierto que la sociedad internacional ha afrontado históricamente los problemas
globales multilaterales mediante acuerdos consensuados entre Estados Partes, aunque
en su esencia y en su contexto de acción los cambios climáticos ignoren la soberanía y
las fronteras políticas entre Estados Partes.
Lo cierto es que el equilibrio climático constituye un continuum ecológico228 que
se extiende tanto en los espacios sometidos a soberanía territorial como más allá de ellos,
y además, los impactos de este problema ambiental son y deben ser entendidos a largo
plazo y se padecen realmente a nivel subnacional y local. Y en este sentido la dualidad
global-local del cambio climático inculca un sentido de la responsabilidad para afrontar
este fenómeno en todos los niveles de la organización social229.
En la literatura actual, los nuevos modelos de gobernanza ambiental son
percibidos como ejemplos de deliberación y cooperación230. Estos modos de gobernanza
reclaman ser funcionales y manejar aspectos complejos, intersectoriales, multiescala
228
Vea RUIZ, J.J.. Derecho Internacional del medio ambiente. Madrid: McGraw‐Hill, 1999.
229
LITFIN, K.T.. Environment, Wealth and Authority: global climate change and emerging modes of
legitimation. International Studies Review, vol.2, n. 2, 2000, p.119‐148.
230
VAN ZEIJL-ROZEMA, ANNEMARIE, RON CÖVERS, RENÉ, KEMP, PIM MARTENS. Governance
for Sustainable Development: a Framework, Sustainable Development, núm. 16, 2008, p. 410-421.
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y de largo alcance relacionados directamente con la problemática ambiental. Autores
describen cómo la incertidumbre y el riesgo requieren de la participación activa de una
gran variedad de actores, así como de la diversidad de acciones entre las distintas esferas
del gobierno, la sociedad civil y el mercado 231 . Otros, como Nölke y Graz232, garantizan la
legitimidad y la calidad democráticas de estos nuevos modelos en diversos campos de la
política ambiental global.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA233
La gobernanza ambiental es clave para alcanzar el desarrollo sostenible,
a nivel nacional, regional y global. Por ello, los procesos de toma de
decisiones y el trabajo de las instituciones deben seguir métodos
informados, coherentes, unificados e integrales y, al mismo tiempo,
deben apoyarse en marcos normativos adecuados que faciliten estos
procesos.

La respuesta internacional motivada por el régimen jurídico sigue insuficiente,
aunque más organizada con el Acuerdo de Paris. En realidad, la escasez de acciones
prácticas para afrontar los problemas ambientales globales por parte de los Estados
Partes da legitimidad a la aparición de nuevas formas de autoridad, aunque carentes
de soberanía, elementos de autonomía y control234.
En realidad, no se puede ignorar que se ha concedido a estas nuevas estructuras
una legitimidad voluntaria por parte de la sociedad235, gracias a la asunción de que, para
afrontar de manera efectiva esos problemas, es necesaria una acción coordinada y de
cooperación de los sistemas de gobierno en todos sus niveles (estatal, supraestatal,
infra estatal, interestatal), siendo destacable la participación del nivel estatal, infra
estatal (tanto regional como local) y de actores privados y no gubernamentales, cada
uno de ellos jugando una variedad de papeles236.
El concepto de gobernanza ambiental global es sobretodo interesante no como
231
MEADOWCROFT, JAMES. Who is in Charge Here? Governance for Sustainable Development in
a Complex World. Journal of Environmental Policy and Planning, vol. 9, núm. 3-4, 2008, pp. 299-314.
232
NÖLKE, ANDREAS. GRAZ, JEAN-CHISTOPHE. Limits of the Legitimacy of Transnational Private
Governance, ponencia presentada en el seminario Pathways to Legitimacy. The Future of Regional and
Global Governance, Universidad de Warwick, 17-19 de septiembre, 2007.
233
De acuerdo con el subprograma, ONU Ambiente: disponible en: http://www.pnuma.org/
gobernanza/.Acceso en marzo 2019.
234
BULKELEY, H.. Cities and the Governing of Climate Change. Annual Review of Environment and
Resources, 35(1), 2010, p. 229-253.
235
Vea DEDUERWAERDERE,T..The contribution of network governance to sustainable development.
Belgium: Université Catholique de Louvain Fonds National de la Recherche Scientifique, 2005.
236
BULKELEY, H.. Reconfiguring environmental governance: towards a politics of scales and
networks. Political Geography, n. 24, 2005, p.875‐902.
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un nuevo avatar de los ideales ilustrados del desarrollo sostenible mediante el derecho
o la instauración de un gobierno mundial, sino como parte de la problemática de un
sistema internacional dual que mantiene una divergencia entre su componente político
y sus mecanismos de gestión de las problemáticas. Es decir, en el análisis de las
consecuencias de esta dualidad y de los esfuerzos para superarla o adaptarse a ella.
O sea, a través de la gobernanza ambiental global se han creado de forma
complementaria distintas manifestaciones de responsabilidad y niveles de acciones
de enfrentamiento y de adaptación frente a los problemas ambientales. Como
consecuencia de ello, y en eso resulta una acción de habilidad política y creatividad,
el avance de los regímenes jurídicos se ha sustentado y generado resultados en
actividades de desarrollo en los niveles infra estatal y transnacional y por actores que
aún no son formalmente partes en el sistema legal internacional.
1.3 Paradiplomacia ambiental
Como aseverado, las actividades internacionales medioambientales de los
gobiernos subnacionales suscitan más y más el interés de representantes políticos y
académicos, suponiendo uno de los temas de creciente investigación de la nueva
gobernanza medioambiental global. Es que la necesidad de acciones prácticas para
afrontar los problemas medioambientales globales, ha hecho posible y dado legitimidad
a la progresiva aparición de nuevas formas de autoridad237.
Una de las facetas más dinámicas y comprometidas de esta nueva forma

de

gobernanza ambiental global son las acciones de los gobiernos subnacionales para
afrontar los cambios climáticos y sus reflejos. Asociadas originariamente a una mayor
participación de los gobiernos subnacionales en los problemas internacionales
económicos, con la globalización como paradigma 238239240241 , el concepto de

237
REI, F; FARIAS, V. C.. Paradiplomacia Ambiental: La Cooperación Descentralizada HispanoBrasileña. Conpedi Law Review; v. 1, n. 16 , 2015, p. 115-135.
238
DUCHACEK, I.D.. The international dimensions of subnational self-government. Publius, 14(4),
1984, p. 5-31.
239
MICHELMANN, H.J., SOLDATOS, P. (Eds). Federalism and International Relations: The Role of
Subnational Units. Oxford: Oxford University Press, 1990.
240
KEATING, M.. Regions and international affairs: motives, opportunities and strategies. In
ALDECOA, F. KEATING, M. Paradiplomacy in action: the foreign relations of subnational governments.
London: Frank Cass Publishers, 2005.
241
MILANI, C.R.S., RIBEIRO, M.C.M.. International relations and the paradiplomacy of Brazilian cities:
crafting the concept of local international management. Brazilian Administration Review, vol.8, n.1. 2001.
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paradiplomacia comenzó también a usarse para expresar el creciente interés y la
participación directa de estos actores en las agendas ambientales globales 242243244.
En este trabajo, se utiliza el concepto de paradiplomacia ambiental en la inclusión
de los gobiernos subnacionales en la dinámica del derecho ambiental internacional,
que abraza la participación de otros niveles de gobierno y de actores en la búsqueda
de soluciones para los complexos problemas de su agenda. Es decir, reconoce las
iniciativas jurídicas y políticas internacionales y transnacionales establecidas en un
gobierno subnacional para combatir los problemas ambientales globales. Tales
iniciativas incluyen la firma de acuerdos y alianzas con regiones de países extranjeros,
la participación en conferencias y eventos internacionales, así como la participación
de estas entidades en las redes internacionales y transnacionales de los gobiernos
subnacionales 245.
En la literatura especializada, se identifican distintas claves de este movimiento
más allá de las fronteras nacionales estatales. En un análisis de una serie de iniciativas
locales y regionales en los Estados Unidos para afrontar los cambios climáticos, Engels
y Orbach246 identificaron una correlación directa entre estas acciones y los deseos
electorales o apoyo político de la población. En realidad, el estado de las negociaciones
para hacer avanzar el régimen internacional de lucha contra el calentamiento global
antes del Acuerdo de Paris aun estaba marcado por la resistencia de Estados Partes
para asumir mayores y nuevos compromisos, lo cual parecía disminuir su legitimidad
como interlocutores adecuados para la solución de este problema ambiental y
reforzaba la oportunidad y el papel de otras autoridades y centros de toma de decisión,
particularmente a aquellos de nivel subnacional y local.
Concretamente, como visto en el ítem 1.1, el Acuerdo de Paris al reconocer la
importancia de esos nuevos actores internacionales en el proceso, en los esfuerzos y
en las medidas destinadas a reducir las emisiones y/o a aumentar la resiliencia y
disminuir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático, igualmente
242
HOCKING, B.. The woods and the trees: Catalytic diplomacy and Canada’s trials as a ‘forestry
superpower’. Environmental Politics 5(3), 1996, p. 448-475.
243
BUENO DA SILVA DA SILVA, E.. Contemporary paradiplomacy: trajectories and trends of
international actions by state governments of Brazil and the US. Doctorate thesis submitted to the
International Relations Doctorate Program of the International Relations Institute of the University of
Brasília (IREL/UnB) for obtaining a doctor degree in international relations, 2010.
244
BARBER, B.. Cool Cities, Urban Sovereignty and the fix for Global Warming. New Haven and
London: Yale University Press, 2017.
245
Vea REI, F.; GRANZIERA, M. L. M.. Direito Ambiental Internacional: Novos olhares para a ciência
do direito. São Paulo: Atlas, 2014.
246
ENGELS, K.H., ORBACH, B.Y.. Micro-motives and state and local climate change initiatives.
Harvard Law and Policy Review, vol.2, 2008, p. 119-137.
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refuerza la oportunidad y el papel que pueden desempeñar.
Además, la mayoría de los gobiernos subnacionales tienen competencias
legislativas y administrativas sobre fuentes importantes de emisiones de gases de
efecto invernadero. Por consiguiente, estos gobiernos son los encargados de definir
políticas públicas destinadas -o al menos que tengan en consideración-, a la mitigación
de los cambios climáticos.
O sea, al hablar de paradiplomacia ambiental se hace referencia a las condiciones
necesarias para iniciar un proceso de vinculación internacional en una agenda donde la
mayoría de esos gobiernos subnacionales que tienen competencias legislativas y
administrativas sobre las fuentes más importantes de emisión de GEI quieren actuar247.
Es cierto que las iniciativas de los gobiernos subnacionales para afrontar los
cambios climáticos globales han expandido el alcance de los resultados de la gobernanza
ambiental248249. Okereke et al250 afirman que, en algunos casos, estas actividades se suman
a los esfuerzos nacionales e internacionales para afrontar el problema, ayudando a los
Estados a cumplir sus compromisos internacionales. En otros casos, a pesar de la inercia
de los gobiernos nacionales, las acciones subnacionales tienen como resultado
reducciones efectivas de gases de efecto invernadero y acaban ejerciendo cierta
influencia, directa o indirecta, en las negociaciones internacionales sobre los cambios
climáticos, presionando a los Estados Partes para avanzar en sus compromisos y esfuerzos
respecto de los problemas a afrontar.
Y naturalmente que los citados impactos de las iniciativas subnacionales en la
gobernanza global ambiental acaban alcanzando mayor empuje cuando los actores
subnacionales actúan de manera organizada en cooperaciones horizontales y redes
solidarias251252. A pesar de que las redes son inicialmente creadas como plataformas
para el intercambio de información, técnicas, prácticas y experiencias en medidas
247
REI, F.C.F., CUNHA, K.B., SETZER, J. La Paradiplocia Ambiental en la Nueva Governanza
Internacional. Revista TIP n.2. Buenos Aires, 2012, p. 50-63.
248
RABE, B. G.. Statehouse & Greenhouse: The Emerging Politics of American Climate Change
Policy. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2004.
249
ROSENZWEIG, C., SOLECKI, W., HAMMER, S. A., MEHROTRA, S.. Cities lead the way in climatechange action. Nature 467, 2010, p. 909-911.
250
OKEREKE, C. BULKELEY, H. SCHROEDER, H.. Conceptualizing climate governance beyond the
international regime. Global Environmental Politics, vol.9, n.1, 2009, p.58-68.
251
BULKELEY, H.. Cities and the Governing of Climate Change. Annual Review of Environment and
Resources, 35(1), 2010, p. 229-253.
252
SETZER, J.. Governança multinível das mudanças climáticas: políticas subnacionais e ações
transnacionais em São Paulo. In REI, F.C.F. (Org.). Direito e desenvolvimento: uma abordagem
sustentável. São Paulo: EdRT, 2013.
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adoptadas para afrontar los cambios climáticos, en la práctica, no se puede negar que
estas redes transnacionales acaban jugando un papel político singular, sobre todo
cuando actúan de forma coordinada en la esfera de la negociación internacional. Este
es el caso de la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible (nrg4SD).

2 LA RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE NRG4SD
Nrg4SD es una coalición internacional que reúne a nivel mundial a gobiernos
subnacionales y asociaciones regionales de gobiernos subnacionales. La red
promueve el entendimiento, la colaboración y las asociaciones en materia de desarrollo
sostenible, y persigue un mayor reconocimiento internacional de la importancia de las
contribuciones de los gobiernos subnacionales (únicamente regionales) al desarrollo
sostenible253.
Nrg4SD fue creada por ciertos gobiernos regionales participantes en la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002), en una Conferencia
paralela. De esta Conferencia paralela resultó la Declaración de Gauteng, firmada por 23
gobiernos subnacionales, en la que de un lado se ponía de manifiesto la importancia de
los gobiernos subnacionales en asuntos de desarrollo sostenible así como de su
cooperación entre sí; y de otro lado, se acordaba el deseo de crear una red de gobiernos
subnacionales a nivel mundial para el desarrollo sostenible. A partir de la Conferencia de
San Sebastián de 2003 se inicia la personalización jurídica de la red, que se registra
legalmente en 2004 como una “Asociación Internacional sin ánimo de lucro”, bajo la ley
belga.
En la actualidad, la red cuenta con más de 50 miembros de derecho, de casi 30
países y de 4 continentes y 7 asociaciones de regiones, además de observadores,
representando en realidad la voz de cientos de gobiernos regionales a nivel mundial,
ya que Nrg4SD es miembro del Foro Global de Asociaciones de Regiones (FOGAR) y,
por mandato de representación, su portavoz para los temas de desarrollo sostenible.
Para coordinar sus actividades, nrg4SD ha creado un Steering Committee (Grupo
Promotor), que actúa como el órgano de gobierno de la red. El Steering Committee
se reúne dos veces al año en sesiones ordinarias y tiene la función de convocar
253
REI, F; FARIAS, V. C.. Paradiplomacia Ambiental: La Cooperación Descentralizada HispanoBrasileña. Conpedi Law Review; v. 1, n. 16 , 2015, p. 115-135
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anualmente a la Asamblea General. El Steering Committee trata de garantizar un
equilibrio geográfico en la red, alentando la condición de miembro entre regiones
pertenecientes a países en desarrollo. Los miembros del Steering Committee se eligen
por un periodo de tres años sin restricciones para la reelección; éstos eligen a su vez
de entre sus miembros dos Presidentes (Co-Presidente Norte; Co-Presidente Sur),
cinco puntos focales continentales (Vice-Presidentes) y una Tesorería. Y para ayudarles
en sus tareas y decisiones cuentan con un cuerpo de Consultores (Board of Advisors),
que representan los dos hemisferios.
Al observar el listado de regiones miembro de nrg4SD, es inevitable admitir que
las regiones europeas históricamente han tenido un mayor peso respecto al resto de
los miembros de la red254, y eso tiene su explicación en la existencia de un alto nivel
de actividad regional en Europa255256 la cual se debe principalmente a dos motivos: por
un lado, Europa como comunidad que comparte unas raíces históricas, culturales y
jurídicas que favorecen la cooperación y compatibilidad de sus regiones; por otro
lado, la Unión Europea (UE), como organización supranacional de integración europea,
ha creado amplias oportunidades para que las regiones ejerzan influencia de forma
independiente de sus Estados257.
Merece destaque la aportación que las Comunidades Autónomas Españolas CCAA realizan a nrg4SD con su compromiso y trabajo, pero cabe destacar además su
contribución geopolítica a la red, la cual ha permitido el estrechamiento de las
relaciones con las regiones de Latino América y Caribe -con quienes comparten unas
importantes raíces lingüísticas y culturales- fruto del cual se han desarrollado
destacables colaboraciones. Hoy en día, las regiones de Latino América y Caribe y las
CCAA representan un eje propio de actividades en el régimen multilateral de nrg4SD,
con vigor y liderazgo.
Al objeto de fortalecer sus acciones de defensa de los esfuerzos de los gobiernos
regionales subnacionales contra el calentamiento global, nrg4SD ha sido acreditada
oficialmente ante la UNFCCC como observador social. Además, nrg4SD cuenta con un
Grupo de Trabajo permanente respecto a las negociaciones internacionales sobre
254
HAPPAERTS, S., VAN DEN BRANDE, K., BRUYNINCKX, H.. Governance for Sustainable Development
at the Inter-subnational Level: The Case of the Network of Regional Governments for Sustainable
Development (nrg4SD). Regional & Federal Studies 20(1), 2010, p. 127-149.
255
Vea JONES B., KEATING M.. The European Union and the Regions, Oxford: Clarendon, 1996.
256
Vea PETSCHEN S.. La Europa de las Regiones, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1993.
257
Vea KEATING, M.. Regions and international affairs: motives, opportunities and strategies. In
ALDECOA, F. KEATING, M. Paradiplomacy in action: the foreign relations of subnational governments.
London: Frank Cass Publishers, 2005.
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cambio climático y ha lanzado recientemente un Grupo de Trabajo Técnico para la
financiación de la acción climática a nivel subnacional.
Todo esto ha permitido a nrg4SD trabajar directamente con el Secretariado de la
Convención y con algunas Partes de la misma, así como representar directamente en las
negociaciones internacionales a aquellos gobiernos subnacionales que son miembro de la
red. En estas negociaciones, nrg4SD (i) defiende de forma constante
un mayor
reconocimiento de la crucial aportación de los gobiernos subnacionales a
la acción
sobre el cambio climático, (ii) trabaja con el Secretariado y los grupos de trabajo de la
UNFCCC en temas técnicos y (iii) aporta de forma regular a los debates la presencia de las
delegaciones subnacionales, así como sus iniciativas258.
Con objeto de influir en el proceso de negociación sobre cambio climático, la
red ha venido trabajando de forma institucional con otras redes de gobiernos
subnacionales, como The Climate Group (TCG), los Gobiernos Locales para la
Sostenibilidad (ICLEI) y las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG). Esta
colaboración entre redes de gobiernos subnacionales supone un esfuerzo estratégico
para la creciente concienciación ciudadana en una acción cotidiana respecto al cambio
climático. Además representa un contexto inédito entre los gobiernos subnacionales
para contribuir a adaptar la gobernanza internacional del cambio climático a los tiempos
modernos259.
En la dinámica de construcción de una nueva gobernanza global, por primera vez,
los gobiernos subnacionales han sido reconocidos en un acuerdo de la UNFCCC. En los
acuerdos de Cancún (Decisión 1/CP16), particularmente, la parte denominada “la visión
compartida para la acción cooperativa a largo plazo”, reconoce formalmente “la necesidad
de comprometer a una amplia gama de stakeholders de los niveles global, regional,
nacional y local, en las reducciones de emisiones legalmente obligatorias”, y añade que
“mientras existan estas implicaciones, el protocolo tendrá un futuro efectivo”. Se trata
de una demanda clave respecto a los países en desarrollo”. Además, en estos acuerdos se
recogen el papel de los gobiernos subnacionales en los esfuerzos de adaptación, la
reducción de las emisiones en bosques y la cooperación
al desarrollo260.
258
NRG4SD. Network of Regional Governments for Sustainable Development. Disponible en:
http://www.nrg4sd.org /. Acceso en marzo 2019.
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REI, F.; CUNHA, K.; VERA, N.. La paradiplomacia medioambiental global y el papel de las
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Igualmente, es importante declarar que, en el marco de otras Convenciones de
Río, concretamente, en la Convención de Naciones Unidas para la Biodiversidad
Biológica (UN CBD), durante su última reunión en octubre de 2010 en Nagoya, las
Partes adoptaron la Decisión X/22, en la cual suscriben el Plan de Acción para los
Gobiernos Subnacionales, Ciudades y Otras Autoridades Locales. Concretamente, la
Decisión invita a las Partes a involucrar a los gobiernos subnacionales, ciudades y otras
autoridades locales en la revisión de sus estrategias nacionales de biodiversidad y
planes de acción; e invita a los gobiernos subnacionales, ciudades, autoridades locales
y a sus redes a contribuir en la puesta en funcionamiento del Plan de Acción. Asimismo,
el Plan de Acción identifica como asociaciones y mecanismos de coordinación el
establecimiento de Comités Consultivos de Ciudades y Gobiernos Subnacionales.
La red ha sido capaz de organizar diversas reuniones de envergadura sobre
cambio climático, las cuales han puesto de manifiesto que las experiencias de los
gobiernos subnacionales son la base de las políticas sobre cambio climático. En este
sentido, en el camino hacia Río +20, que ocurrió en junio de 2012, nrg4SD ha
participado muy activamente en las principales reuniones internacionales, a partir de
un Grupo de Trabajo establecido para coordinar las obras de la red en este campo, y
estuvo totalmente involucrada en el seguimiento del proceso de negociación del “Draft
Zero”, con el soporte estratégico de dos de sus miembros, los gobiernos subnacionales
brasileños de Rio de Janeiro y São Paulo.
Cabe aún destacar la serie de eventos paralelos organizados por la nrg4SD en
las últimas COPs, donde se ha dado seguimiento a una dinámica general de trabajo y
actividades concretas entre sus miembros para desarrollar mensajes comunes y
documentos estratégicos de apoyo dirigidos al proceso internacional, concretamente
al proyecto de la Iniciativa Regions Adapt.
Sin embargo, nrg4SD es consciente de que el reto humano, económico y
medioambiental que supone el cambio climático no acaba sino de comenzar. Por ello, la
red sigue reclamando por mejores estructuras de gobernanza capaces de dar cabida a
las acciones de los gobiernos subnacionales y dispuestas a evolucionar hacia una
aproximación multidimensional y complementaria en la lucha contra el calentamiento
global.
Y en este contexto inaugurará este año nuevas oficinas en Montreal.
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2.2 Iniciativa Regions Adapt - una alianza subnacional para la adaptación al cambio
climático

Aunque se interrumpieran de inmediato las emisiones antropogénicas de gases de
efecto invernadero, la humanidad seguiría durante siglos siendo víctima del cambio
climático y sus efectos. El cambio climático genera nuevos riesgos y amplifica los ya
existentes para los sistemas naturales y humanos, riesgos asociados a una gran variedad
de impactos ya observables.Tal y como reconoce el Grupo Intergubernamental de
Expertos en Cambio Climático (IPCC), estos riesgos se distribuyen de forma desigual
entre los territorios y, casi siempre, afectan en mayor medida a las personas
y
261
comunidades desfavorecidas, más vulnerables . Y a la hora de gestionar y reducir los
riesgos del cambio climático, proponiendo al mismo tiempo alternativas resilientes para
un desarrollo sostenible, la adaptación y la mitigación son estrategias cruciales,
complementarias y desafiadoras.
Los gobiernos regionales desempeñan un papel fundamental y estratégico

a

la hora de mejorar la coordinación y la cooperación entre los diferentes niveles
gubernamentales, para fomentar la coherencia de las políticas y asegurar que las
acciones de adaptación produzcan resultados concretos con el apoyo de la comunidad
participante. En este sentido, la escala subnacional resulta especialmente importante
para una respuesta de adaptación contundente.
Sin embargo, el apoyo y la cooperación internacional para actuar a escala regional
en pro de la adaptación siguen siendo vías poco exploradas. Si bien muchos gobiernos
regionales de nrg4SD han desarrollado ya estrategias de adaptación a largo plazo y
soluciones innovadoras para incrementar la resiliencia, todavía existen una serie de
limitaciones y retos que frenan su capacidad para responder de manera eficaz.
Esto incluye naturalmente la falta de recursos económicos y humanos, la no
siempre fácil integración y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, así
como insuficientes prácticas en materia de gestión, investigación y herramientas para
monitorizar la eficacia de la adaptación y, lo que es más importante, la ausencia de
planificación de la adaptación a medio y largo plazo262.
En este escenario, y reconociendo que las responsabilidades legales y las
261
NRG4SD. Regions Adapt 2016 Report: An assessment of risks and actions. Disponible en: http://
www.nrg4sd.org/wp-content/uploads/2017/01/RA2016REPORT_FINAL-1.pdf . Acceso en marzo 2019.
262
NRG4SD. Regions Adapt 2016 Report: An assessment of risks and actions. Disponible en:
http://www.nrg4sd.org/wp-content/uploads/2017/01/RA2016REPORT_FINAL-1.pdf
. Acceso en marzo 2019.
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capacidades técnicas y económicas varían considerablemente en cada jurisdicción,
miembros de nrg4SD toman la iniciativa de participar de Regions Adapt y se
comprometen a unir esfuerzos para mejorar la eficacia de los gobiernos regionales en
la adaptación al cambio climático.
En tanto que proyecto de cooperación internacional, la iniciativa Regions Adapt
tiene por objeto facilitar y apoyar la colaboración entre gobiernos regionales y otros
socios internacionales relevantes, llevando a cabo esfuerzos conjuntos basados en los
principios de la solidaridad.
Con esta aspiración, los miembros participantes se comprometen a:
1. Adoptar un enfoque estratégico a la adaptación y priorizar las acciones de
adaptación mediante, por ejemplo, la aprobación o revisión de un plan o una
estrategia regional de adaptación al cambio climático, en los dos años
siguientes a sumarse a la iniciativa.
2. Implementar acciones concretas para la adaptación en, al menos, uno de los
temas prioritarios identificados. Esto podría incluir: recursos hídricos y su
gestión; resiliencia y reducción de riesgo de desastres; agricultura y zootecnia;
bosques, áreas protegidas y biodiversidad, infraestructuras (incluidos los
sectores del transporte y la energía) y planificación territorial; efectos y
oportunidades en el ámbito económico; y adaptación e impacto social.
3. Dar a conocer los datos sobre el progreso de las acciones de adaptación
anualmente a través del Pacto de Estados y Regiones263.

Actualmente, como indican Rei y Pinho 264 participan de la iniciativa las siguientes
regiones: Australian Capital Territory (Australia), Azuay (Ecuador), País Vasco (España),
British Columbia (Canada), California (USA), Cataluña (Espanha), Ceará (Brasil), Fatick
(Senegal), Goiás (Brasil), Gossas (Senegal), Jalisco (Mexico), KwaZulu-Natal (South Africa),
Lombardía (Italia), Paraná (Brazil), Prince Edward Island (Canada), Québec (Canada), Rio
de Janeiro (Brasil), Rio Grande do Sul (Brasil), Saint Louis (Senegal), São Paulo (Brasil),
South Australia (Australia), Sud-Comoé (Costa del Marfil ), Tocantins (Brasil), Tombouctou
(Mali), Vermont (Canada), Wales (Reino Unido) y Western Province (Sri Lanka), listado que
confirma la importante y robusta participación de estados brasileños.

263
NRG4SD. Regions Adapt 2016 Report: An assessment of risks and actions. Disponible en: http://
www.nrg4sd.org/wp-content/uploads/2017/01/RA2016REPORT_FINAL-1.pdf . Acceso en marzo 2019.
264
REI, F; PINHO, M.M.L.. Paris Agreement and the Regions Adapt Initiave: The Role of Transnational
Action in the Adoption and Implementation of Climate Policies. International Journal of Science, Technology
and Society; 5(4), 2017, p. 91-96.
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Las prácticas presentadas en el informe de 2018265 son realmente inspiradoras
y demuestran que adaptarse al cambio climático contribuye al bienestar de las
comunidades en todo el mundo. Sin embargo, queda mucho que aprender cuando se
trata de hacer que nuestros entornos de vida sean más resistentes al cambio climático,
por eso la necesidad de compartir buenas prácticas e iniciativas.

CONCLUSIONES
Se puede afirmar que la clave para comprender la globalización se basa en una
gobernanza correcta y moderna, y el enorme reto del cambio climático debe entenderse
en términos de oportunidades y realidades. Es en esta lectura positiva de los retos del
siglo XXI donde se encuentra la base para crear un liderazgo en la acción climática que
esté guiado por la ambición y el realismo.
Como los Estados Partes son cada vez más conscientes de la complejidad de los
problemas ambientales, puede afirmarse que crece una aceptación internacional de
que las relaciones ambientales a nivel internacional son relaciones multilaterales y
multiniveles, y no más relaciones regionales o bilaterales entre apenas esos Estados
Partes.
En otras palabras, las actividades paradiplomáticas ambientales pueden ser
explicadas y legitimadas a través de una teorización de los vínculos verticales y
horizontales que participan en la gestión de los problemas ambientales globales. En
efecto, ha sido posible crear un escenario cada vez más participativo, que se alimenta en
un movimiento legal innovador que aporta la base para un trabajo normativo que debe
ser actualizado y revisto de forma permanente.
Estaaceptacióninternacionalhaabiertoprogresivamentelaformadeparticipación
del público – particulares, sociedades científicas, academias, Organizaciones No
Gubernamentales-ONG, pueblos indígenas y aborígenes, asociaciones de gobiernos
regionales etc. – y hará posible que se continúe con el desarrollo de una conciencia de los
problemas comunes relacionados con el Derecho Internacional, con la diplomacia, hasta
que se logre un nuevo pacto de legitimidad global, a la luz de un nuevo orden
internacional, que realmente reconozca las nuevas y complejas realidades, donde los
gobiernos subnacionales tienen un nuevo papel, ya que sus contribuciones y liderazgo
265
Vea NRG4SD. Regions Adapt 2018 Report: multi-level governance in climate change adaptation.
Disponible en http://www.nrg4sd.org/wp-content/uploads/2018/12/Regions-Adapt-2018-HQ.pdf
Acceso en abril 2019.
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son esenciales como ayuda para lograr los objetivos últimos del desarrollo sostenible,
papel perfectamente reconocido por el Derecho Ambiental Internacional.
Y en esta experiencia paradiplomática, reconocer que la cooperación y el
entendimiento entre Redes, lideradas por nrg4SD, lejos de crear competitividades, ha
funcionado como un ejemplo de unión de fuerzas y apoyo mutuo para reclamar en los
foros internacionales, en particular del sistema de Naciones Unidas, la importancia del
papel de los gobiernos subnacionales en la gestión de los asuntos multilaterales de
desarrollo sostenible y de pragmatismo en la identificación de oportunidades de
cooperación entre las regiones del mundo, como sugiere na iniciativa Regions Adapt.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas

6.A GOVERNANÇA DA ÁGUA EM TEMPOS DE
MUDANÇAS CLIMÁTICAS: APONTAMENTOS
PARA O DEBATE
JOÃO ALFREDO TELLES MELO266
INTRODUÇÃO
O presente texto pretende fazer uma abordagem, ainda que sintética, sobre o
tema da governança da água267, vis a vis o contexto socioambiental em que a
humanidade e o planeta se encontram mergulhados, apresentando não só a situação
conjuntural, mas, avançando para apresentação de proposições, a partir de princípios
que poderiam conformar uma boa gestão ou governança da água.
Assim, inicialmente, pretende-se fazer uma breve apresentação da crise
climática planetária e seu rebatimento, social e ambiental, sobre os bens hídricos.
Aqui, se valerá dos últimos papers produzidos pelas principais instituições científicas e
organismos das Nações Unidas, sem esquecer, no entanto, a contribuição acadêmica
que reflexiona sobre o tema.
Alguns cientistas propõem que já ultrapassamos a época do Holoceno – quando
o planeta saiu da última glaciação ou idade do gelo – para adentrarmos no
Antropoceno268. Luiz Marques, em seu “Capitalismo e Colapso Ambiental”, explica
que, nesse conceito, se exprime “a exorbitância das forças antrópicas em relação às
demais forças que intervém na moldagem do sistema Terra” (2015, p. 399).
No segundo momento, se voltará para a questão da boa e justa governança dos
266
Advogado, mestre em Direito Público, doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente
(ambos pela Universidade Federal do Ceará), professor de Direito Ambiental no Centro Universitário 7
de Setembro, em Fortaleza, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB/CE., membro da
Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP) e da Associação dos Professores de
Direito Ambiental do Brasil (APRODAB).
267
Preferimos utilizar o vocábulo “água” ao invés de “recursos hídricos” (ainda que, eventualmente,
se utilize este último termo apenas por uma questão de estilo) pela compreensão de que o precioso
líquido é bem mais que um recurso para utilização econômica, mas, um bem comum da humanidade
ou até mesmo da biosfera, que tem, portanto, um valor intrínseco para além de seu uso instrumental.
268
Alguns autores utilizam o termo “Capitaloceno”, por compreender que a relação que a espécie
humana (antropos) tem com o ambiente natural é mediada pelo sistema sócio-econômico-cultural
predominante, que é o Capitalismo. É o caso de Alberto Acosta, em artigo publicado na página Rebelión,
intitulado Antropoceno, capitaloceno, faloceno y más (disponível em http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=237383 ; acesso em 03/04/2019).
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recursos hídricos, a partir de alguns princípios que, ainda que não esgotem a temática,
consideramos fundamentais acerca da natureza da água. Aqui, três aspectos – além da
garantia da participação popular – devem ser ressaltados: a água como bem comum,
a água como direito humano e sua proteção ecossistêmica.
O terceiro capítulo, que também englobará as considerações finais, se voltará, a
partir dos princípios acima referidos, para a apresentação ao debate de proposições,
tanto no aspecto interpretativo, como naquilo que concerne à produção legislativa, que
possam vir a garantir a aplicação do conceito – ao mesmo tempo ecológico e
humanista – da água como bem de natureza comum, o que lhe permite ser um direito
fundamental socioambiental, posto abrigar os direitos sociais e ecológicos (SARLET E
FERSETEISEFFER 2010, p. 27). Com isso, se concretizariam os princípios doutrinários aqui
apresentados, sempre a partir dessa compreensão ecológico-política e socioambientaljurídica que atravessa todo o texto.

1. A CRISE

HÍDRICA NO CONTEXTO

DA CRISE

SOCIOAMBIENTAL

PLANETÁRIA.
A ninguém é dado desconhecer, neste final da segunda década do século XXI, a
imensa e profunda crise socioambiental e civilizacional planetária em que a humanidade
se encontra atolada. Sexta maior extinção em massa das espécies, mortes e agravos
pelas mais variadas formas de poluição, destruição de ecossistemas marinhos por
toneladas de plástico jogadas aos mares, ultrapassagem da capacidade regenerativa
da natureza (overshoot day), secas e inundações severas, crescimento da miséria e da
desigualdade são alguns sinais do que Porto-Gonçalves denomina desordem ecológica
global (2015, p. 417).
Dentre esses sinais, se encontra, por óbvio, a crise climática, por meio do
superaquecimento do sistema Terra e das mudanças climáticas. Se o quarto relatório do
IPCC (sigla, na língua inglesa, para Painel Intergovernamental para as Mudanças
Climáticas) chocou a todos, em 2007, por suas graves conclusões – o aquecimento
climático, com uma garantia de 90% (noventa por cento) de certeza, com causas
antrópicas, causadas pela emissão do gases de efeito estufa, e seus efeitos trágicos (IPCC,
AR4, on line) –, os dados atuais não só confirmam essas conclusões como constatam que
as mudanças climáticas, decorrentes do aquecimento global, ainda são mais graves e
severas.
A 25ª edição da Declaração da Organização Meteorológica Mundial (OMM) sobre
o Estado do Clima Mundial correspondente a 2018 (WMO Statement on the State of
the Global Climate in 2018), apresentada ao público muito recentemente (27/03/2019),
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traz dados espantosos e alarmantes, a saber: quase 62 milhões de pessoas no planeta
foram afetadas por fenômenos meteorológicos e climáticos extremos em 2018, 35
milhões dos quais por inundações; mais de 1.600 mortes foram causadas por intensas
ondas de calor e incêndios florestais nos Estados Unidos, na Europa e no Japão; o nível
médio do mar em escala mundial foi aproximadamente 3,7 mm mais alto que em 2017;
além disso, cresceu também a acidificação dos oceanos: nos últimos dez anos, os mares
absorveram em torno de 30% das emissões antropogênicas de gás carbônico (CO2), com
terríveis impactos sobre os ecossistemas etc. (WMO, on line, 2019).
Esses dados de per se impressionantes, despertam, por óbvio, nos cientistas
que sobre eles se debruçam análises que deveriam no servir de alarmes. Luiz Marques,
em alentado ensaio no jornal da UNICAMP, intitulado “Decrescimento IV. Os limites da
água”, alerta para a questão do consumo, chamando atenção para o fato de que a
manutenção do que ele designa de “padrão de consumo extremamente desigual”
exigiria um planeta 70% maior do que o nosso (on line, 2018).
É do mesmo autor que vem a advertência mais grave, em artigo no mesmo jornal
da UNICAMP, onde apresenta o prefácio à terceira edição de sua obra seminal
“Capitalismo e Colapso Ambiental”, reivindicando “uma nova radicalidade do
pensamento filosófico e da ação política” para os nossos dias. Vejamos um extrato desse
alerta, em suas próprias palavras:
[...] à medida que avançamos no século, acumulam-se os indícios de
que o ciclo histórico de relativo sucesso material e ideológico do
capitalismo do século XX pertence a um mundo que definitivamente se foi.
O crescimento econômico movido pelo mecanismo de acumulação de
capital, até há pouco gerador de prosperidade e de esperança de um futuro
melhor para setores crescentes da humanidade, gera doravante, sobretudo
após 2008, riqueza apenas para segmentos decrescentes dela.
A verdade é que a curva da relação custo ambiental/benefício do
capitalismo entrou irreversivelmente em fase negativa porque a conta
ambiental do crescimento econômico vai-se tornando impagável não já
para a próxima geração, mas para a geração de crianças e jovens de nossos
dias (on line, 2019).

Por óbvio, todas essas questões – aquecimento global, crise climática, padrão
de consumo desigual – refletem sobre a questão hídrica, que foi tratada muito
recentemente pela Organização das Nações Unidas, em dois relatórios, produzidos
por dois de seus organismos, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA ou UNEP, em sua sigla na língua inglesa) e a UNESCO, sigla em inglês para
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Em março deste ano, o PNUMA lançou o sexto relatório das Perspectivas do Meio
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Ambiente Mundial ou Sixth Global Environment Outlook (GEO 6), que, dentre os seus
vinte e cinco capítulos, dedica o nono à água doce, onde os impactos das mudanças
climáticas sobre o ciclo global da água estão bem expostos, a saber: mudanças nos
padrões de precipitações (muitas áreas estão recebendo mais precipitações enquanto
outras recebem menos); acréscimo da quantidade da água salgada em relação à água
doce; derretimento das geleiras e calotas polares; diminuição dos corpos de água
doce, zonas úmidas e pântanos etc. (Lago Chade, Mar de Aral, pântanos do Iraque
etc.). Vejamos esses outros dados:
Polar regions and high mountain regions are warming much faster than
other parts of the world, with unforeseeable consequences [...]. A 12 per
cent increase in record-breaking high rainfall events occurred globally
during 1981-2010 (Lehmann, Coumou and Frieler 2015). By contrast,
there is evidence of increasing drought severity in Europe (VicenteSerrano et al. 2014), with historical records indicating increased aridity
over many areas since the 1950s (Dai 2011) (ONU, PNUMA, 2019, on line,
p. 239).

Também outro recente report das Nações Unidas, desta feita produzido pela
UNESCO, intitulado “Não deixar ninguém para trás – Relatório Mundial das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2019”, traz importantes
elementos acerca da crise hídrica planetária. A relação entre mudança climática e os
recursos hídricos, agora na perspectiva do consumo humano, também ali é tratada,
uma vez que, com secas e inundações mais severas, a tendência é um acréscimo do
estresse hídrico269 nas áreas do planeta que já são muito afetadas.
Pelo dito relatório, toma-se conhecimento de que, atualmente, “mais de 2
bilhões de pessoas vivem em países que experimentam estresse hídrico. Estimativas
recentes mostram que 31 países experimentam estresse hídrico entre 25% (que é
definido como o patamar mínimo de estresse hídrico) e 70%. Outros 22 países estão
acima do nível de 70% e, por isso, encontram-se em uma situação grave de estresse
hídrico (UN, 2018a)” (ONU, UNESCO, 2019, Fatos e Dados, Relatório Mundial, p. 3).
Importante mencionar aqui a advertência de Marques, para quem o crescimento
da escassez hídrica não se explica somente pela explosão democrática, mas, pela
desigualdade no consumo. Basta que se diga que, enquanto a população cresceu 20%
entre os anos 1990 e 2010, o consumo mundial de água aumentou 100%. A
desigualdade se estampa nos dados que Marques apresenta: enquanto o consumo
médio de água per capita/dia nos Estados Unidos está na ordem de 575 litros, um
269
Segundo Rafael Ferreira, no Dicionário Ambiental Eco, o estresse hídrico se caracteriza quando “a
demanda por água de um número de habitantes e o consumo médio por habitante supera a oferta, ou
seja, a quantidade e a capacidade de distribuição de água existente em uma determinada cidade ou região”
(FERREIRA, on line)
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nigeriano consome 36 litros e um moçambicano, apenas, 4 litros em média por dia
(2015, p. 112).
Os dados referentes ao Brasil não são menos graves, conforme pode ser ver
relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil 2018, da Agência Nacional de
Águas, que constatou, dentre outros os seguintes e preocupantes dados: “Em 2017,
cerca de 38 milhões de pessoas foram afetadas por secas e estiagens no Brasil, quase
13 vezes mais que por cheias” (ANA, on line, 2018,).
Também a desigualdade no consumo pode ser encontrada no país. No verbete
“estresse hídrico” do Dicionário Ambiental de O Eco, já aqui citado, ficamos sabendo
que o consumo de um cidadão do Rio de Janeiro é de 126 litros de água por dia,
enquanto em Alagoas o consumo é de 91 litros (FERREIRA, on line, 2013 ). Quando se
trata do Distrito Federal, é que se constata o sobreconsumo escandaloso de água.
Segundo a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, a média do morador do DF é
de 400 litros de água por dia, chegando até 700 litros na área do setor de mansões do
Lago Norte de Brasília (ABAS, on line).
Essa desigualdade se configura claramente o que se pode designar como
“injustiça hídrica”, que podemos definir como a má (e desigual, portanto) distribuição,
negação ou entrave do acesso à água e o favorecimento de segmentos abastados e/
ou grupos econômicos, os quais mantêm consumos perdulários e/ou hidrointensivos,
em detrimento das necessidades da população270.
Se atentarmos para a questão da qualidade, o quadro também é preocupante. Em
recente estudo (ano de 2017) sobre o estado da qualidade da água de 184 corpos d’água
(rios, córregos e lagos) das bacias do bioma da Mata Atlântica, a Fundação SOS Mata
Atlântica constatou que apenas 2,5% dos locais avaliados possuem boa qualidade de água,
ao passo que 70% se encontravam em situação regular e em 27,5% deles a qualidade
era ruim ou péssima (Fundação SOS Mata Atlântica, on line, 2017).
Do ponto de vista do saneamento básico, se atentarmos para um dos aspectos,
que é o esgotamento sanitário, o Plano Nacional de Saneamento Básico de 2013,
utilizando dados de 2010, constatou que apenas 39,7% da população brasileira tem
atendimento adequado (BRASIL, Ministério das Cidades, 2013, on line, p. 28).
270
Sobre injustiça hídrica, consulte-se TELLES MELO, João Alfredo; PATRÍCIO MARQUES, Geovana
de Oliveira. Ceará – A outorga dos recursos hídrico: instrumento de garantia do Direito Humano à Água
ou de imposição de injustiça hídrica? O caso das indústrias hidrointensivas situadas no Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, Ceará. In: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de (Org.). Direito
Ambiental, Recursos Hídricos e Saneamento: estudos em comemoração aos 20 anos da Política
Nacional de Recursos Hídricos e aos 10 anos da Política Nacional de Saneamento. São Paulo: Letras
Jurídicas, 2017.
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É nesse quadro crítico, que deve ser pensada a gestão – ou governança – da
água.

2. PRINCÍPIOS PARA UMA BOA E JUSTA GOVERNANÇA DA ÁGUA
Nossa lei de águas, de número 9.433/97, ao tratar da temática dos recursos hídricos,
adota ora o termo mais comum “gestão”, como no art. 1º., em especial, no inciso VI,
quando estabelece que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e
contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”, ora
utiliza o vocábulo “gerenciamento”, quando cria, por intermédio do art. 32, o “Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”, que, dentre outros objetivos, tem
o de coordenar a gestão integrada das águas (inciso I) (grifos nossos).
Ribeiro e Johnson (2018) constatam que há, nos dias que correm, uma tendência
pela utilização do conceito de “governança”, que é bem mais amplo que gestão, uma vez
que, citando Jacobi (2009), incorporaria “leis, regulação e instituições (formais e
informais)”, se referindo, ainda, a “políticas e ações de governo, a iniciativas locais e as
redes de influência, incluindo mercados internacionais, o setor privado e a sociedade civil
etc.” (p. 4).
Portanto, buscando na pesquisa bibliográfica dos autores já referidos, o qualificativo
de boa e/ou justa governança – que é aquela que se fundamenta na legitimidade
quando da elaboração das políticas públicas, ou seja, que leva em conta, a participação
decisiva das partes envolvidas e as circunstâncias desiguais da sociedade, no caminho
da políticas equitativas, dentre outros critérios (idem, p. 7) – é que se vai extrair os
princípios que podem caracterizar uma governança da água que garanta a justiça
hídrica.
A boa governança da água, segundo estabelece a UNESCO, no já mencionado
Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2019 (resumo
executivo), deve “se afastar das estruturas hierárquicas de poder, ao mesmo tempo em
que adota os conceitos de responsabilização, transparência, legitimidade, participação
pública, justiça e eficiência – princípios que estão alinhados com a Abordagem Baseada
em Direitos Humanos (ABDH)271” (p. 11).
Pode-se dizer, assim, que um dos princípios que regem essa abordagem (ABDH),
que garante uma boa e justa governança da água, é o da participação popular, ou,
271
Pelo mesmo relatório, a Abordagem Baseada em Direitos Humanos (ABDH) é definida como
aquela que “defende padrões e princípios e critérios fundamentais dos marcos legais dos direitos
humanos”, que “incluem a não discriminação e uma participação que seja ativa, livre e significativa,
assim como a representação pelas e para as pessoas em situações de desigualdade e vulnerabilidade”
(idem, p. 5).
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para usar um termo mais amplo, consignado por Moraes, o Princípio da Democracia
Ambiental, que englobaria, ainda os aspectos da informação, da educação, da cidadania
e da participação ambiental (2011, pp. 216/221).
Entretanto, compreendemos que são três aspectos que se referem à natureza
jurídica da água que poderiam, ainda mais eficazmente, garantir a boa e justa
governança da água. É o que vai se abordar a seguir quando se debaterá a água como
bem comum, objeto de direito e, também, sujeito de direito.
Inicialmente, é de se afirmar que a compreensão da água como bem comum é
fundamental para que seja a mesma assegurada como um direito humano, bem como
seja garantida sua proteção ambiental (ou direito ecossistêmico da água, conforme se
verá a seguir). Aliás, ao se realizar um breve apanhado na bibliografia sobre a temática,
ainda que haja diferentes concepções dos bens comuns, ou Commons, todas
convergem na visão da água como integrante dessa categoria. De forma bastante
sintética, apresentaremos alguns autores que tratam dessa matéria.
Para Helfrich (2008, p. 21), “los bienes comunes son las redes de la vida que
nos sustentan. Son el aire, el agua, las semillas, el espacio sideral, la diversidade
de culturas y el genoma humano”. Hardt e Negri, após se referenciarem nos textos
políticos europeus clássicos, trazem como definição primária de comum a “[...] riqueza
comum do mundo material – o ar, a água, os frutos da terra e todas as dádivas da
natureza” (2016, p. 8).
Dentre essas redes da vida que nos sustentam (Helfrich), ou dádivas da natureza
(Hardt e Negri), sempre vamos encontrar, por óbvio, o elemento água. Assim entende
também Houtart, para quem os bens comuns devem incluir “[...] os elementos
indispensáveis à vida” (2016, p. 7), ou Manahan e Guttal, ao afirmarem que “[...] os
melhores exemplos de comuns são os naturais [...] ar, água, terra e biodiversidade”
(2017, online).
A rejeição à apropriação privada dos “comuns” faz com que sua dominialidade, ou
“possessão” (já que são “bens”), seja cominada ao conjunto da espécie humana
– na qualidade de “patrimônio comum da humanidade” -, como dá notícia Riva (2016, p.
61),
ou, de forma mais ampla ainda (porque não antropocêntrica), ao próprio conjunto da
Natureza. É o que faz com que esses “bens” sejam encarados como “bienes comunes y
patrimonios de la biosfera” (ARROJO AGUDO, 2017, p. 46), ou “bien común de la
Biosfera”, na concepção bastante assemelhada de La Calle Marcos, posto que, em sua
compreensão, a água não é um mero bem público à disposição do aproveitamento
privado e do crescimento econômico (2015, p. 19).
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Vale aqui dizer que esses elementos conceituais se encontram presentes na
própria Constituição Federal do Brasil, que, em seu art. 225272, ao tratar do caráter do
meio ambiente (e, por consequência, dos bens ambientais, dentre os quais se encontra
a água, como parte indissolúvel e fundamental do ambiente natural, por óbvio 273),
define-o como “bem de uso comum do povo” - numa visão muito assemelhada aos
“comuns” ou “bens comuns”.
Também é na Constituição, através de uma interpretação principiológica e
sistêmica (já que esse direito não se encontra ali previsto de forma explícita), além de
outros diplomas infraconstitucionais, que se pode buscar a fundamentação do
Direito Fundamental, de natureza Socioambiental, à Água (conforme SARLET e
FERSETEISEFFER, 2010, já citados). Isso a partir especialmente da convergência dos
dispositivos previstos nos arts. 196 e 225, que dispõem, respectivamente, sobre os
Direitos à Saúde e ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado, como pode se ver
abaixo:
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação [...].
Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

A relação entre a qualidade do meio ambiente — que deve ser ecologicamente
equilibrado — e a sadia qualidade de vida prevista no art. 225 pode ser encontrada
na síntese que é a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde (OMS), qual
seja, “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”274. Não há, portanto,
como se pensar uma vida digna em um ambiente que não seja equilibrado, saudável
e sustentável.
Assim, o Direito à Água pode ser encontrado nessa exegese principiológica, a partir
da premissa de que não haverá boa qualidade do meio ambiente nem tampouco
272
Art. 225. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo [...]”.
273
Veja o art. 3º, inciso V, da Lei 6.938/81, que define quais são os recursos ambientais, a saber: a
atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o
subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.
274
Disponível
em
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMSOrganiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-dasaude-omswho.html. Acesso em 01.04.2019.
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bem-estar físico, mental e social sem que haja o direito de acesso à água em quantidade
necessária e em boa qualidade275.
O Direito à Água, ainda que ausente de forma explícita em nossa Carta
Constitucional276, como visto, se encontra presente em alguns diplomas legais recentes,
como é o caso do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), da Lei do Saneamento Básico
(Lei 11.445/2007) e, em especial, da lei que instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos (Lei 9.433/97), que tem, entre seus objetivos, “assegurar à atual e às futuras
gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados
aos respectivos usos” (art. 2º., I), que será objeto de uma análise bastante sintética
abaixo (sem desprezar os demais diplomas legais que, no entanto, não serão aqui
estudados).
A expressão acesso (à água), presente na lei que instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos – PNRH (Lei 9433/1997277), pode significar – juntamente com o
termo disponibilidade (de água) e a definição da hierarquia quanto à prioridade de usos
– o Direito Humano à Água, conforme pode se perceber dos dispositivos abaixo
citados:

Art. 1º. A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos
seguintes fundamentos:
III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos
hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais.
Art. 2º. São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I – assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados
aos respectivos usos.

Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos
tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo
dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à
água278.

Ao nosso ver, a interpretação desses dispositivos deve se dar à luz do que
determina o Comentário Geral n. 15, de 2002, do Comitê das Nações Unidas para os
Direitos Econômicos e Sociais279, quanto às liberdades e direitos para que os indivíduos
275
Evidentemente, que o Direito à Água também pode ser encontrado a partir de outros Direitos
Fundamentais, como o Direito à Alimentação e o Direito à Moradia, consagrados no art. 6º.
de nossa Carta Política
276
Importante aduzir que atualmente tramitam no Congresso Nacional duas Propostas de Emenda
Constitucional – as PECs de números 39/2007 e 213/2012 – que buscam inscrever em nossa Carta
Magna o Direito à Água.
277
Essa lei é voltada especialmente para o uso da água bruta, vez que a questão da água tratada
faz parte da política de saneamento básico já citada.
278
Todos os grifos em itálico são nossos.
279
O Comentário Geral n. 15, de novembro de 2002 afirma que “o direito humano à água prevê que
todos tenham água suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e os preços razoáveis para usos
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possam ter acesso à água. Aqui vale o ensinamento de Riva, para quem o Direito
Humano à Água está vinculado às necessidades pessoais e domésticas, não sendo
possível afirmar que “empresas, ONGs ou mesmo instituições públicas tenham direito
à água”, o que – aduziríamos – teria um impacto importante nas políticas públicas de
outorga de direito de uso dos recursos hídricos (RIVA, 2016, pp. 136/137)280.
Importante ainda dizer que, em nosso atendimento, aqueles usos da água
voltados às atividades de produção de subsistência de pequenos camponeses,
indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, bem ainda aqueles ligados a seus
cultos, ritos e expressões de espiritualidade e cultura, também devem integrar o
conteúdo do Direito Humano Fundamental à Água 281, por força, inclusive, do que
dispõe o Decreto 6040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais282.
O terceiro e último aspecto quanto aos princípios para uma boa e justa
governança da água se encontra na garantia de sua proteção, ou, se utilizássemos
uma expressão biocêntrica ou ecocêntrica, no direito ecossistêmico da água, que não
só é garantido pela Constituição do Equador283 ou pela Lei da Mãe da Terra da Bolívia284
(por extensão, vez que esses diplomas reconhecem os Direitos da Natureza como um
todo285), mas, também, por julgados recentes de tribunais ao redor do mundo, como é o
caso da Corte Constitucional da Colômbia, que declarou o rio Atrato sujeito de direitos
pessoais e domésticos” (ONU, on line, 2010, p. 1).
280
A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos da Política Nacional
de Recursos Hídricos (art. 5º., inciso III, da Lei 9433/97), cujo regime tem como objetivos “assegurar o
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água”
(art. 11 da mesma lei).
281
Nestes casos, semelhantemente ao uso da água para consumo humano e animal, a água não
é uma commodity, não tem valor de troca, mas, sim, valor de uso.
282
Observe-se o que estabelece o art. 1º., inciso I, do Anexo do referido decreto: Art. 1º As ações
e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais deverão ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada,
sistemática e observar os seguintes princípios: I - o reconhecimento, a valorização e o respeito à
diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, levando-se em conta,
dentre outros aspectos, os recortes etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação
sexual e atividades laborais, entre outros, bem como a relação desses em cada comunidade ou povo, de
modo a não desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades
ou povos ou, ainda, instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade.
283
Art. 71 da Constituição da República do Equador: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
284
“Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre
Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el
respeto de estos derechos”. Lei 071, de 21 de dezembro de 2010 (Ley de Derechos da la Madre Tierra, da
Bolívia).
285
Moraes (2013) designa como o “constitucionalismo ecocêntrico dos Andes”, fundado nas
concepções filosófico-culturais – que são assemelhadas – do “Bem Viver” equatoriano (sumak kawsay) e
do “Viver Bem” boliviano (suma qamaña). Zaffaroni (2012) designa esse novo paradigma de “ecologismo
constitucional”.
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e especial proteção constitucional

286

. No entanto, como nossa Carta Política não é

tributária dessa visão, é preciso compreender, no aspecto ecológico, a necessidade da
proteção do bem ambiental que é a água, pelo já e sempre mencionado (e festejado)
art. 225.
Além da proteção constitucional, importa também extrair da nossa lei de recursos
hídricos, os elementos vinculados à proteção ambiental da água. Isso nos impele a
interpretar a lei da PNRH em conjunto com outros cânones legais, especialmente, a Lei
da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a fim de que se dê cumprimento ao
mandamento constitucional que, a um só tempo, reconhece o direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado (aqui, obviamente, incluída a água), como
comina ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para as
atuais e futuras gerações (artigo 225 da Constituição brasileira).
Seguem abaixo as principais normas relacionadas ao tema hídrico-ambiental na
Lei 9433/97:
Art. 2º. São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
II – a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; III –
a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais;
Art. 3º. Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos:
V – a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;
Art. 5º. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
II – o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os
usos preponderantes da água;
Art. 7º. Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com
horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de
seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo:
X – propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com
vistas à proteção dos recursos hídricos.
Art. 9º. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os
usos preponderantes da água, visa a:
II – diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante
ações preventivas permanentes.
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos de usos
de recursos hídricos:
III – lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos
líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição,
transporte ou disposição final;
Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser
suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado,
286
Disponível
em:
http://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?T-622/16.-CorteConstitucional-reconocio-al-rio-Atrato-(Choco),-su-cuenca-y-afluentes-como-una-entidad-sujeto-dederechos.-7754. Acesso em: 03/04/2019.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas

nas seguintes circunstâncias:
III – necessidade premente da água para atender a situações de
calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;
IV – necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
Art. 29. Na implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo Federal:
IV – promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão
ambiental.
Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, com os seguintes objetivos:
IV – planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação
dos recursos hídricos (BRASIL, 1997, grifos nossos).

Ainda que sejam muitos dispositivos relacionados à questão ambiental, alguns
fundamentais – como é o caso da necessidade do enquadramento e classificação dos
recursos hídricos, que se refere à qualidade ecológica da água –, consideramos que
falta ao nosso diploma legal uma visão ecológica e socioambiental que dê conta do
que convencionamos chamar “Direito Ecossistêmico da Água”.
Advirta-se, no entanto, que essa lei não pode ser lida de forma isolada, a partir
unicamente de seus comandos normativos, o que faria com que a água, como bem
ambiental, carecesse de uma proteção jurídico-ambiental mais efetiva. No entanto, a
relação da água com as leis e políticas ambientais (conforme a própria Lei 9.433/97 já
prevê em seus artigos 3º., V, e 29, IV, acima citados) é que, em última análise, garante a
proteção da água enquanto recurso ambiental, na forma prescrita pelo artigo 3º., inciso
V, já aqui citado, da Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente
(PNMA) e o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 287.
Temos acordo, assim, com Lorida, quando preleciona que, em sendo a água
um recurso ambiental amparado pela proteção constitucional ao meio ambiente, “[...]
todos os consagrados princípios relativos à proteção do meio ambiente aplicam-se à
tutela relativa à água [...]” (2017, p. 361). No entanto, devemos acrescentar, além dos
princípios, todos os instrumentos previstos na Política Nacional do Meio Ambiente
(inclusive licenciamento ambiental, estudo prévio de impacto ambiental e, quando
for o caso, audiência pública etc.), além dos dispositivos que regem a apuração das
responsabilidades civil, administrativa e penal, previstas nas Leis 7.347/85 (Lei da
Ação Civil Pública) e 9.605/98 (Lei de Crimes e Infrações Ambientais), nos casos de
degradação ambiental, a partir da determinação constitucional constante do § 3º,
artigo 225288.
287
“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: V - recursos ambientais: a atmosfera,
as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os
elementos da biosfera, a fauna e a flora.”
288
“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
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Abra-se aqui parêntesis para aduzir que é inconcebível que a lei específica da
PNRH aceite e regule o direito de poluir os corpos d’água, conforme o disposto no
inciso III do art. 12, que estabelece como um dos casos sujeitos à outorga de direitos
de uso dos recursos hídricos o “[...] lançamento em corpo d’água de esgotos e demais
resíduos líquidos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição
final” (grifos nossos).
Não há como não entender que esse dispositivo 289 – o qual se configura em
verdadeira autorização para poluir, mediante um instrumento administrativo, a outorga
– viola frontalmente o artigo 225 da Constituição, que trata do direito fundamental
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do dever fundamental de proteção
do meio ambiente. Benjamin fala em “abominação do direito adquirido de poluir”, ao
se referir ao art. 225, e assevera que o legislador constitucional manifestou “[...] sua
ojeriza à alegação de direito adquirido à poluição anterior, pois não há direito contra o
Direito, muito menos contra a Constituição” (op. cit., p. 123-124, grifos nossos).
Assim, nesse breve apanhado, pode-se perceber como nossa legislação
demanda modificações importantes para efetivamente se garantir o direito ao bem
comum água e a sua preservação ambiental. É o que se pretende abordar na parte
final deste paper.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: APROXIMAÇÕES PARA A EFETIVA GARANTIA
DO DIREITO À ÁGUA E SUA PROTEÇÃO ECOSSISTÊMICA
Em tempos de mudanças climáticas e de uma crise socioambiental planetária
– que também é de valores, por isso civilizacional – onde o acesso a um bem
fundamental à vida de todos os seres, que é água, se encontra ameaçado para largas
parcelas da população mundial, seja em vista do estresse hídrico, à causa de sua má
distribuição ou esgotamento, seja por sua poluição e contaminação, importa afirmar que
sua garantia passa pela compreensão da água como bem comum, o que faz dela um bem
inapropriável, decorrendo daí que seu uso – justo, equitativo e sustentável – há de ser
assegurado por um modo de governança que seja bom e justo.
Uma boa e justa governança da água deve ter uma abordagem que, a um só
tempo, seja baseada nos direitos humanos e em uma concepção sistêmica, ecológica
e socioambiental, o que deve irradiar comandos para os setores jurídicos, políticos e
administrativos. Dois vetores, assim, são fundamentais para essa concretude: o
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.”
289
Observe-se que a dicção legal prevê que se pode autorizar inclusive o lançamento em corpos
hídricos de esgotos ou outros resíduos não tratados!
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hermenêutico, na interpretação das leis, e o legislativo, na confecção de novos
dispositivos normativos.
Em primeiro lugar, há que se fazer valer uma interpretação principiológica que
possa extrair, não só das normas constitucionais, mas, da legislação ordinária, também,
o triplo reconhecimento tratado neste paper:
I.
II.

III.

A água em um bem comum, não privado, nem privatizável,
portanto, não pode se enquadrar como mercadoria;
Há um direito humano fundamental (porque reconhecido,
ainda que implicitamente, na Constituição Federal e
explicitamente em normas do Direito Internacional dos
Direitos Humanos), o que deve levar a medidas
importantes nos aspectos administrativo e judicial para
garantir o exercício desse direito; e
Há um dever constitucional de proteção ambiental – que
é cominado solidariamente ao poder púbico e à
coletividade – do elemento natural água, em suas várias
formas de manifestação e existência: como nascente,
aquífero, rio, lago, pântano etc., o que também implica
comandos em todas as áreas e funções do poder político.

Esse primeiro vetor – importante, mas, ainda insuficiente – não demanda
mudanças legislativas no ordenamentos jurídico, mas, pode ser um freio às tendências
privatizantes – sejam aquelas que mais diretamente atuam para desestatizar os
serviços públicos de água e saneamento, sejam as políticas públicas que privilegiam o
setor privado na alocação da água bruta – que vêm produzindo injustiças hídricas e
socioambientais.
O segundo vetor se dirige ao campo da produção legiferante, tanto no âmbito
da Constituição, como em sede de legislação infraconstitucional. E aqui, vamos nos
permitir coligir algumas propostas que bebem das fontes dos movimentos e lutas
sociais e dos avanços legislativos de outros países, especialmente, do novo
constitucionalismo latino-americano aqui apresentado. São elas:
1. A aprovação, por parte do Congresso Nacional, das Propostas de Emenda
Constitucional (PECs) de números 39/2007 e 213/2012, que buscam inscrever em
nossa Constituição Federal o Direito Humano Fundamental à Água, a fim de lhe dar
uma segurança jurídica e concretude ainda maiores;
2. A criação, por lei, de um piso mínimo vital gratuito de consumo doméstico
da água para alimentação e higienização a ser garantido pelas companhias de gestão
da água290;
290
Esse piso mínimo vital na África do Sul é de 25 litros, enquanto o Pacto Social pela Água, na
Espanha, como também já mencionado antes, fala entre 60 e 100 litros por pessoa (além de outras
formulações). Portanto, não há consenso quanto a esse mínimo vital; no entanto, sobre a necessidade
de garanti-lo, sim.
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3. Um escalonamento proporcional dos preços das tarifas a partir do piso mínimo
que possa garantir uma justiça distributiva em função do consumo da água até chegar
à proibição do uso perdulário e ostensivo do precioso líquido; teríamos, assim, um piso
e um teto para o consumo da água;
4. A exclusão, na lei 9433/97, da menção de que pode se autorizar o despejo de
esgoto e outros resíduos diretamente, sem tratamento, portanto, nos corpos hídricos;
5. A rejeição a qualquer projeto de privatização da água ou das águas, seja dos
mananciais (aquíferos, fontes, rios, lagos, açudes etc.), seja das companhias públicas de
saneamento (água e esgoto), que pode se dar ou por meio de privatização do setor
elétrico ou pela abertura de capital das empresas de gestão da água bruta e tratada, por
meio das parcerias público-privadas; afirmamos a gestão pública da água voltada para os
interesses públicos, seja por meio de companhias 100% estatais com controle popular,
seja por meio de parcerias público-público ou público-comunitária.
6. Na medida em que, como visto, a política de recursos hídricos deve se
articular com a política ambiental, pensamos ser importante ressaltar a oposição a
qualquer forma de modificação da lei dos agrotóxicos que leve à sua flexibilização e a
um menor controle pelo uso dessas substâncias; para uma melhor qualidade da água,
importante apoiar as técnicas agrícolas vinculadas à agroecologia.
7. Por fim, consideramos que devemos caminhar na direção do reconhecimento
do Direito Ecossistêmico da Água, que, ao ser portadora de direitos, poderia, por meio
de associações ou do Ministério Público, vir a ingressar em juízo ou na administração
em defesa do direito de existência e de sua boa qualidade e, assim, responsabilizar os
poluidores.
Enfim, em nosso entendimento, somente uma concepção ecológica, humanista
e socioambiental, que fundamenta a visão da água como bem comum e garante
ambos os Direitos – o Humano à Água e o Ecológico da Água – , é que pode pautar
uma relação com esse bem que não seja mediada pelos interesses do capital, cuja
visão instrumental e de curto prazo, insustentável e injusta, é responsável, em última
análise, pela crise civilizacional em que o planeta e a humanidade estão mergulhados.
Uma Nova Cultura da Água se faz necessária como uma espécie de caudatário das
transformações socioambientais que são urgentes e necessárias.
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7. DIREITO ECOLÓGICO E JUSTIÇA CLIMÁTICA
JOSÉ RUBENS MORATO LEITE291
PAULA GALBIATTI SILVEIRA292
1 Introdução
Este artigo pretende abordar a temática da justiça climática enquanto
caracterização do direito ecológico em razão dos novos desafios impostos ao direito
advindos das mudanças climáticas globais. Neste sentido, o agravamento da crise
ambiental, com os efeitos das mudanças climáticas, justifica o aprofundamento do estudo
acerca da necessidade de uma revolução no direito vigente, o qual permitiu e continua
permitindo a super-utilização da natureza e a destruição das bases naturais da vida.
Contudo, em razão de os riscos ecológicos atingirem a todos de forma desigual,
mecanismos jurídicos de correção das injustiças são necessários, com o fim de
introduzir a justiça ecológica como aspecto essencial das políticas e ações voltadas para
a proteção da natureza, ao invés de buscar uma abordagem de reparação de danos.
Neste âmbito, questões ligadas a justiça climática se tornam centro da abordagem de
um direito ecológico, ao ligar questões de justiça com um dos principais desafios
enfrentados na atualidade.
Assim, com o fim de estudar o problema proposto, o artigo apresenta inicialmente
os desafios do direito frente as mudanças climáticas, expondo um resumo de suas causas
e efeitos negativos, bem como sobre o direito aplicável internacionalmente.
291
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Em seguida, busca-se justificar a necessidade da modificação do direito ambiental
tradicional para um direito ecológico, com o fim de abranger questões complexas
ligadas a mudanças climáticas. A quarta parte do artigo discute a justiça climática
dentro das teorias e dos movimentos por justiça ambiental e ecológica para, ao final,
exemplificar alguns aspectos práticos e que se destacam dentro do tema.

2 Os desafios do direito frente as mudanças climáticas
As mudanças climáticas são consideradas um dos principais desafios do século,
em razão da importância de seus efeitos negativos sobre o ambiente. As causas das
mudanças climáticas são incontestáveis, conforme demonstram os relatórios do IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), cujo quinto relatório afirma que emissões
de gases de efeito estufa (dióxido de carbono e metano, por exemplo) aumentaram de
modo inédito pela ação humana pelo uso de combustíveis fósseis, principalmente para
produção de eletricidade293, mas também para processos industriais e transporte294.
Algumas das modificações observadas no sistema climático são sem
precedentes, como o aquecimento da atmosfera e do oceano, a diminuição da neve
e do gelo e o aumento do nível do mar. Outros efeitos negativos são a acidificação do
oceano, a modificação do sistema hidrológico afetando recursos hídricos, eventos
climáticos extremos como ondas de calor, forte precipitação, alagamentos, secas,
ciclones e incêndios florestais295.
Alguns dos possíveis efeitos futuros incluem a extinção de diversas espécies
animais e vegetais, a morte de recifes de coral, insegurança alimentar, redução dos
recursos hídricos, exacerbação de problemas de saúde, deslizamentos de terra e
poluição do ar em áreas urbanas, aumento de populações deslocadas, e o aumento
de conflitos em razão da mudança do clima. Os riscos existentes serão ampliados e
novos serão criados, afetando tanto sistemas naturais quanto humanos, efeitos esses
que são e permanecerão desiguais entre pessoas, comunidades e países, levantando
questões sobre justiça climática.
A fim de evitar ou reduzir os efeitos negativos das mudanças climáticas,
293
Em 2014, 65.9% da produção global de eletricidade estava baseada em combustíveis fosseis. Em
1980, por exemplo, o valor era de 69.9%, o que demonstra que pouco foi feito para modificar o quadro de
emissões de gases de efeito estufa no mundo. EPE. Anuário estatístico de energia elétrica 2017: ano
base
2016. Disponível
em:
https://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/
PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf. Último acesso: 20 Mar. 2019, p.
36-37.
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Pachauri and L. A. Meyer (eds)]. Geneva, Switzerland: IPCC, 2014, p. 2-5.
295 Ibid. p. 5-8.
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medidas de mitigação são necessárias, sem as quais existe um “risco muito elevado de
impactos globais severos, difundidos e irreversíveis” 296. Por tais motivos, medidas de
redução de emissões colocam a humanidade em um desafio global de descarbonizar
a economia e as sociedades, transformando o mundo do carbono em um não mais
baseado em combustíveis fosseis, mas sim em sustentabilidade.
O primeiro relatório publicado pelo IPCC serviu de base científica para estudar
e discutir mudanças climáticas, o que levou à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima (UNFCCC) em 1992297, a qual entrou em vigor em 1994, com
quase uma participação universal – 187 países, incluindo a União Europeia298.
Atualmente, o acordo mais importante sobre o tema refere-se ao Acordo de Paris de
2015, o qual entrou em vigor em 4 de Novembro de 2016 com a participação de 185
países299. Seu objetivo principal está estabelecido no artigo 2(1)(a), o qual prescreve
a limitação do aumento da temperatura média global para bem abaixo dos 2°C em
relação aos níveis pré-industriais, enquanto buscando esforços para limitar o aumento
da temperatura para 1.5°C em relação a níveis pré-industriais300.
Para atingir os objetivos do Acordo de Paris, todos os países devem aumentar
seus esforços de diminuição de emissões, principalmente no setor energético. Além
das medidas de mitigação, adaptação deve ser considerada em concomitância, tendo
em vista que os efeitos negativos já são sentidos por inúmeras pessoas e comunidades
ao redor do globo. Países insulares localizados no Pacífico, por exemplo, podem
desaparecer: não somente seus reservatórios de água doce estão sendo invadidos por
agua do mar, como também o próprio território pode ficar embaixo d’água pela
elevação do nível do mar.
Mudanças climáticas levantam, logo, questões de justiça e de equidade,
principalmente em razão de que (i) os países mais vulneráveis (países insulares do
Pacífico e da África, por exemplo) a seus efeitos adversos serem os que menos
contribuem para o aumento da temperatura global (países desenvolvidos e,
recentemente, alguns em desenvolvimento, como China, Índia e Brasil) e também de
que (ii) pessoas e grupos mais vulneráveis são atingidos de forma mais grave e
possuem menos recursos e menor capacidade de resiliência. Pelo primeiro motivo é
que a UNFCCC reconheceu como princípio chave as responsabilidades comuns,
296
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porém diferenciadas301, o que significa que países industrializados (listados no Anexo I)
deveriam limitar suas emissões e possuir maior responsabilidade, por possuírem uma
“dívida histórica” e serem os primeiros causadores das emissões.
Discussões e desafios éticos e de equidade no contexto das mudanças
climáticas criaram a noção de “justiça climática”, o que impõe um desafio para o direito
em tratar questões climáticas sob um ponto de vista de proteção de direitos humanos
e de justiça ambiental, conectando o local com o global. O direito ambiental atual,
contudo, não está preparado para lidar com questões complexas, como mudanças
climáticas e justiça climática, sem que haja uma mudança de paradigma do ambiental
para o ecológico e a modificação da racionalidade antropocêntrica individualista para
uma que entenda a complexidade e a sustentabilidade.
Isso porque o direito não deve somente regular diminuição de emissões, créditos
de carbono e transição energética, mas deve fazê-lo de forma justa, contemplando
aqueles que são mais vulneráveis aos efeitos adversos e que não possuem capacidade de
adaptação e de resiliência frente a eles, proporcionando os recursos necessários para
lidar com essas questões. Assim, o direito ambiental deve incorporar o ecológico para fins
de atingir objetivos de justiça ambiental e ecológica, para enfrentar os desafios das
mudanças climáticas.

3 A mudança de paradigma no direito ambiental para enfrentar o desafio das
mudanças climáticas: do ambiental ao ecológico302
A reflexão acerca da necessidade de modificação das práticas humanas
destruidoras da natureza e que colocam em risco a continuidade da vida, sendo um
dos maiores e principais deles as mudanças climáticas, deve passar, necessariamente,
por um questionamento sobre as bases do pensamento moderno, que propicia uma
separação entre o humano e o natural. Isso porque, o direito e o estado, como
mecanismos sociais complexos, são criados por essa racionalidade antropocêntrica,
reproduzindo-a e incentivando-a.
301
Sobre o princípio da diferenciação e como foi modificado pelo Acordo de Paris, vide: VOIGT,
Christina; FERREIRA, Felipe. ‘Dynamic differentiation’: the principles of CBDR-RC, progression and highest
possible ambition in the Paris Agreement. Transnational Environmental Law, 5:2, 2016, p. 285- 303; e
VOIGT, Christina; FERRREIRA, Felipe. Differentiation in the Paris Agreement. Climate Law 6, 2016, p. 5874.
302
Esta seção é baseada no artigo dos autores sobre a ecologização do estado e do direito e a
necessidade de mudança de paradigma para incorporar o ecológico, indicado aos leitores para um estudo
aprofundado sobre o tema. Vide: LEITE, José Rubens Morato; SILVEIRA, Paula Galbiatti. A ecologização do
estado de direito: uma ruptura ao direito ambiental e ao antropocentrismo vigentes. In LEITE, José Rubens
Morato. A ecologização do direito ambiental vigente: rupturas necessárias. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2018, pp. 101-143.
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Na atualidade, as sociedades humanas complexas perderam sua referência
com aquilo que as torna parte de um todo vivo, impossibilitando que as pessoas,
consideradas individualmente ou em conjunto, possam satisfazer plenamente seus
projetos de vida. Impossibilitam também, por meio da excessiva intervenção humana
sobre os sistemas ecológicos, a resiliência e sobrevivência desses mesmos sistemas e
dos outros seres vivos que dividem o mesmo espaço de vivência e convivência.
Estas sociedades, reguladas por um ordenado de normas jurídicas, perderam
também sua capacidade de regulação, em razão do sobrepujamento da política e das
constituições pelo mercado, pelo capital e pela técnica, em uma crescente violação e
relativização de direitos fundamentais e de suas garantias, e da destruição dos
sistemas ecológicos e comuns, sem os quais a base da existência se desmantela.
A visão da natureza como recurso e objeto de domínio e transformação, como
base da racionalidade antropocêntrica, é a causa primeira da crise ecológica,
principalmente após a revolução industrial, quando se atingiu um patamar excessivo de
devastação sob o argumento do progresso e do crescimento econômico e tecnológico. O
principal exemplo desta crise é exemplificado pelas mudanças climáticas, as quais foram
causadas exatamente pela utilização exacerbada de combustíveis fósseis para
impulsionar o industrialismo.
A economia mundial atual e os modos de vida contemporâneos são baseados
em carbono. Desde a revolução industrial, combustíveis fósseis têm formado quase
todos os aspectos da vida diária, tornando-se a “espinha dorsal das formas de vida
modernas e do desenvolvimento econômico”303, desde produção de eletricidade a
transporte, processos industriais, produção de plástico 304 e agricultura305. Além disso,
a ideia de crescimento econômico, uma das maiores preocupações de governos e das
sociedades contemporâneas 306, tem sido entendida como intrinsecamente relacionada
303
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practices. Cambridge, Cambridge University, 2014, p. 32.
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University, 2016.
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com combustíveis fósseis, aos quais uma enorme infraestrutura foi criada com base
em subsídios públicos 307.
Neste contexto de suporte a combustíveis fósseis e ao crescimento econômico
baseado em uma economia de carbono impulsionados e promovidos pelo direito, a
crise do direito e do estado, entendida a partir de sua falência na efetividade de
objetivos ecológicos, permite afirmar também a crise do direito ambiental vigente,
tendo em vista que surgiu com o objetivo de garantir a preservação da natureza e
tomou maturidade pós-1972, embora com uma visão voltada ao desenvolvimento
humano308, não tem conseguido atingir o nível mínimo de proteção pretendido.
O direito ambiental vigente possui uma abordagem reducionista ao seu objeto
ambiente ou à relação humano-natureza, concebida erroneamente por meio da
dominação antropocêntrica ocidental. Em decorrência, a legislação moderna de proteção
do ambiente é compartimentalizada, fragmentada, economicista e antropocêntrica 309.
São características ainda do direito ambiental vigente a falta de fundamentos éticos; o
legado da cosmologia europeia, com suas noções de dualismo, antropocentrismo,
materialismo, atomismo, ganância e economicismo; e manifestações do reducionismo
ambiental, a partir de noções compartimentadas, fragmentadas e antropocêntricas
utilitaristas do ambiente310.
Além disso, o direito ambiental vigente estabelece a proteção da natureza à
medida em que os humanos são diretamente atingidos, pois se relaciona com a proteção
humana no sentido clássico da proteção da saúde, ou na medida em que causa uma
violação grave e direta de direitos humanos individuais311. Nesse sentido, é necessário
passar-se para uma nova fase ecologizada do direito ambiental: o direito ecológico.
A literatura jurídica sobre direito ecológico tem sido estudada por diversos
autores, o que também tem sido discutido pelas cortes de justiça e também incorporada
economic-growth/.
307
Apesar de o último relatório da IEA sobre subsídios para o consumo de combustíveis fósseis ter
estimado um decrescimento de 15% em 2016, o nível mais baixo desde que começou a ser rastreado dez
anos atrás, permanece muito maior do que o estimado para energias renováveis, por exemplo. Subsídios
para consumo de combustíveis fósseis foram primeiramente para manterem o preço da eletricidade baixo
artificialmente (41%), seguido para combustível para transporte (40%). EIA. Fossil- fuel consumption
subsidies
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down,
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Acesso em: 25 Mar. 2018.
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em diversos documentos jurídicos internacionais. Primeiramente, os pensamentos de
Thomas Berry imprimindo o ecológico no entendimento do que é o direito, ao afirmar
que a ecologia não é parte do direito, mas o direito uma extensão da ecologia 312, pode
ser considerado um ponto de partida para discussões posteriores sobre direito ecológico.
Racionalidades outras que as das sociedades ocidentais capitalistas que
possam fundamentar um direito ambiental ecologizado já foram identificadas pela
Corte Internacional de Justiça no julgamento do caso Gabcikovo-Nagymaros313 em
1997, no qual o ex-vice-presidente Weeramantry se referiu a sistemas agrícolas e
jurídicos antigos para demonstrar como era a relação que o humano estabelecia com
a natureza.
Em seu voto separado, Weeramantry afirmou que as civilizações antigas têm
muito a ensinar sobre a sabedoria ambiental, inclusive seus sistemas legais, em todo
o mundo. O voto traz exemplos de várias partes do mundo, consideradas ricas fontes
que o direito ambiental ignorou. Nessas civilizações, a interferência humana na
natureza ocorria sempre considerando a proteção do meio ambiente. Para o ex-juiz, o
direito ambiental moderno precisa observar estas experiências, nas quais se identifica
que não havia uma separação, ao contrário, compatibilizavam desenvolvimento com
imperativos ambientais314.
Essa relação foi modificada com a revolução industrial, com a qual se modificou
também o direito. Assim, os direitos públicos ambientais praticamente desapareceram,
dando lugar ao direito privado e de propriedade absoluta, sujeitando a natureza ao
exclusivo controle privado. A relação dos humanos com a natureza não era mais vista
como embutida nos ciclos naturais, mas como relação de poder individual sobre a
terra315.
Outras manifestações jurídicas que podem ser observadas como estando em
direção a um direito ecológico são a (i) Carta Mundial para a Natureza e a (ii) Carta da
Terra. A Carta Mundial Para a Natureza316, adotada pela Assembleia Geral da ONU,
312
BERRY, Thomas. The great work: our way into the future. New York: Three Rivers Press, 1999,
p. 61.
313
O caso teve início em 1977, entre a Hungria e a antiga Tchecoslováquia, sobre a construção e
operação do sistema de lagos Gabcikovo-Nagymaros como um investimento conjunto, a fim de obter
uma ampla utilização dos recursos naturais da sessão do rio Danúbio entre Bratislava e Budapeste. Em
razão de intensas críticas ao projeto, a Hungria decidiu suspender os trabalhos para realização de
estudos, abandonando a construção do projeto posteriormente. Após uma série de medidas, o caso foi
levado à Corte Internacional de Justiça (Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary Slovakia), Judgement,
1. C. J. Reports 1997).
314
WEERAMANTRY, Christopher Gregory. Gabcikovo-Nagymaros Projet (Hungary Slovakia),
Judgement, 1. C. J. Reports 1997.
315
Ibid.
316
Pode ser encontrada em http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Carta_



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas

em 1983, traz diversos princípios, incluindo o respeito pela natureza, a necessidade
da educação ecológica, da ação individual e coletiva, dentre outros. Afirma ainda a
inter-relação entre o humano e a natureza: “a humanidade é parte da natureza e a
vida depende do ininterrupto funcionamento dos sistemas naturais que garantam o
abastecimento de energia e de nutrientes”; “a civilização está enraizada na natureza,
que moldou a cultura humana e influenciou toda a realização artística e científica, e de
viver em harmonia com a natureza dá ao homem as melhores oportunidades para o
desenvolvimento de sua criatividade, e para descanso e lazer”; e “toda forma de vida
é única, garantindo o respeito, independentemente de valer a pena para o homem, e,
a conceder outros organismos tal reconhecimento, o homem deve ser guiado por um
código moral de ação”.
Já a Carta da Terra317, ratificada em 2000, considera o momento atual crítico na
história, devendo agora a humanidade escolher seu futuro, em busca de uma sociedade
global sustentável, que respeite a natureza, os direitos humanos, a justiça econômica
e a cultura da paz. Para tanto, declara a responsabilidade dos humanos para consigo
mesmos, para com a grande comunidade da vida e para com as futuras gerações.
Mais recentemente, em 2010, durante a Conferência Mundial dos Povos sobre
Mudanças Climáticas e Direitos da Mãe Terra, ocorrida em Cochabamba, na Bolívia,
foi adotada a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, em consonância com as
modificações constitucionais ocorridas no Equador e na Bolívia. A Declaração é
constituída de um preâmbulo e três artigos, os quais dispõem sobre a Mãe Terra, seus
direitos inerentes, as obrigações dos seres humanos para com ela e definições318.
Tais documentos internacionais, ainda que não normas coercitivas, demonstram o
momentum para a mudança ante a crise do direito ambiental vigente para um direito
ecológico, além de uma modificação nos sistemas econômicos, a partir de uma crítica
profunda e necessária do capitalista depredador da natureza e das comunidades
silenciadas, ao proporem bases ecológicas que modificam a teoria geral do direito e do
estado, incorporando a sustentabilidade e sua ética ecológica. Vale ainda lembrar que as
recentes constituições do Equador de 2008319 e da Bolívia de 2009320 e as leis nº 71, de
2010 (Ley de derechos de la Madre Tierra), e da nº 300, de 2012 (Ley marco de la
Madre Tierra y desarollo integral para vivir bien).
Mundial_para_Natureza.pdf.
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319
A Constituição do Equador pode ser consultada em http://www.asambleanacional.gov.ec/
documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf.
320
Pode
ser
acessada
em:
http://www.harmonywithnatureun.org/content/
documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas

Por fim, considerando o contexto global e a modificação no entendimento das
Nações Unidas para incluir uma proteção ecológica maior, a inclusão da sustentabilidade
como base para um direito ecológico coaduna-se ainda com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 321, que foram adotados, em 2015, na Cúpula das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, os quais devem orientar as políticas
nacionais e as ações de cooperação internacional, em uma atualização e sucessão aos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Apesar
de os ODS não estarem
voltados ao reconhecimento de direitos da natureza em seu valor intrínseco, mas sim a
sociedades humanas, e a ainda utilizarem a linguagem da natureza como recurso, podese afirmar que representam um avanço importante no âmbito das Nações Unidas ao
incorporarem objetivos de sustentabilidade.
Neste contexto, a tabela abaixo resume as diferenças entre o direito tradicional
e o direito ecológico, que serão explicadas em seguida:
Direito tradicional

Direito ecológico

Fundamento

Natureza como objeto a
ser explorado

Natureza como casa
e respeito aos limites
planetários

Abordagem

Tradicional

Crítica

Racionalidade

Antropocêntrica

Biocêntrica/ecocêntrica

Natureza

Recurso

Sujeito de direitos

Economia

Crescimento ilimitado;
lógica do capital

Desenvolvimento
sustentável; lógica dos
comuns; limites para o
crescimento

Propriedade

Privada; individualista

Social e ecológica;
comunitária

Direito e estado

Monistas

Pluralista

Sistema institucional

Estado-nação

Estado ecológico

Fundamentos

Economicismo;
antropocentrismo

Sustentabilidade;
racionalidade ecológica

Justiça

Tradicional; manutenção
dos poderes dominantes

Ecológica; solidariedade
intergeracional e
interespécies

Fonte: elaborado pelos autores

Como observado, em observância à tabela acima, a racionalidade antropocêntrica
321
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que separou sujeito e objeto é o pressuposto da construção do sujeito moderno, que
se projeta no sistema cultural e econômico da modernidade, e o sujeito político, que
configura as estruturas políticas da modernidade e o fundamento teórico da
democracia e dos direitos fundamentais, do constitucionalismo e da concepção de
direito modernos. Nesta visão, constituem elementos fundamentais da modernidade:
a emergência do capitalismo, como forma de organização social; a tecnociência como
o sistema de crenças; e o estado-nação como sistema institucional322.
A sociedade moderna ocidental, além de ser liberal, burguesa e capitalista, tem,
portanto, como fonte o direito burocratizado e o estado-nacional soberano. Assim, a
dogmática jurídica tem sido eficiente na regulação e na resolução dos conflitos
individuais, mas não conseguiu um patamar plenamente satisfatório no âmbito de sua
funcionalidade social e natural, no âmbito das demandas sociais e ecológicas. Isso vem
gerando a crise que atrofia o modelo jurídico e não o faz sair do paradigma moderno
dominante.
O direito e a política têm mitigado os danos ecológicos produzidos pelas
economias industriais e pelos modos de vida ocidentais, justificando a falta de sucesso
real do direito, que não deve ser estudado pelo meio convencional de efetividade das
leis, mas no exame dos valores e princípios que estão por trás dele. Por isso, a
incorporação da sustentabilidade na interpretação e na criação de novas leis pode
sobrepor a falência jurídica experimentada ate então323.
A incorporação da sustentabilidade no direito significa permanecer dentro dos
limites dos sistemas ecológicos, conceito esse em sentido forte, ou seja,
correspondente à preservação da substância ou da integralidade dos sistemas
ecológicos324. A noção de sustentabilidade como integração entre políticas econômicas,
ambientais e sociais corresponde à versão fraca, não apresentando qualquer alternativa
para a preservação da integridade ecológica da terra. Esta abordagem corresponde à
ambiental (fraca), que pressupõe a validade do crescimento e o coloca em igualdade
com a importância da sustentabilidade ambiental, a justiça social e a prosperidade
econômica. Em contraposição, a abordagem ecologista é forte, ao compreender o
objetivo essencialmente como a preservação da substância ou da integridade dos
sistemas ecológicos, sendo, logo, o desenvolvimento sustentável aquele que está
dentro dos limites dos sistemas ecológicos, o que implica uma nova ética e também
escolhas éticas a serem feitas325.
322
MANZANO, Javier Jaria i. La questión ambiental y la transformación de lo público. Valencia, ES:
Tirant lo Blanch, 2011.
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BOSSELMANN, Klaus. Losing the forest for the trees: environmental reductionism in the law.
Sustainability, 2010, n. 2, p. 2545.
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O problema da sustentabilidade é ético, pois é uma escolha da sociedade sobre
o controle e limite das atividades humanas e a preservação dos sistemas ecológicos.
A distinção entre a abordagem ecologista e a ambiental coloca em evidência a
sustentabilidade forte como sustentabilidade ecológica, enquanto a ambiental e
tradicional pressupõe a validade do crescimento326.
Para tanto, “o conceito de desenvolvimento sustentável só pode desempenhar
as suas funções normativas na medida em que incorpora a ideia de sustentabilidade
ecológica”, a qual deve servir de luz para interpretação de tratados, leis e princípios
jurídicos existentes, bem como estabelece a referência para a compreensão da
justiça, dos direitos humanos e da soberania do estado327. Nesse sentido, entende
Bosselmann328 que a sustentabilidade corresponde a um princípio fundamental de
direito, como o “dever de proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos
da Terra”. Isto porque novos desafios, como o das mudanças climáticas, exigem novas
respostas: “as preocupações de hoje ou são de sustentabilidade ecológica ou
simplesmente não existem (favorecendo uma abordagem de estagnação ou muito
ingênua para enfrentar o futuro)”.
A ecologização do direito incorpora valores éticos da ecologia e do que deve ser
o direito ecológico a todos os demais ramos do direito, assumindo “validade global”329,
adicionando uma nova dimensão aos direitos e responsabilidades jurídicas. Bosselmann
afirma que o direito ambiental (ou ecológico, conforme a linha argumentativa seguida
neste capítulo e também pelo próprio autor) possui três fatores únicos que devem
perpassar para o direito como um todo, a partir da integração da sustentabilidade: seu
sujeito amplo (toda pessoa); seu objetivo amplo (os comuns); e seu amplo espaço
(global) e de tempo (de curto e longo período)330.
O sistema regulatório precisa estar correlacionado com o objeto de proteção 331,
assim, alguns princípios para uma ordem “ecolegal” também são desenvolvidos por Capra
e Mattei, por meio da evolução do pensamento jurídico ocidental que passou da lógica
dos comuns para a lógica do capital332. Os autores discutem a evolução do pensamento
jurídico ocidental como resultante de um paradigma jurídico mecanicista, que se tornou
em consequência um quadro objetivo sem espaço para interpretação. Dentro deste
paradigma, a realidade social é vista como um agregado de indivíduos e a
326
Ibid., p. 27-47.
327
Ibid., p. 64.
328
Ibid., p. 82-106.
329
BOSSELMANN, op. cit., 2010, p. 2427.
330
Ibid., p. 2428.
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CULLINAN, Cormac. Wild law: a manifesto for Earth Justice. Second Edition. Padstow, Cornwall,
UK: TJ International, 2011.
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CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. The ecology of law: toward a legal system in tune with nature and
community. Oakland, CA: Berrett-Koehler, 2015.
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propriedade como um direito individual protegida pelo estado, a qual, juntamente com a
soberania estatal, correspondem aos dois princípios organizatórios da modernidade
jurídica333.
Segundo Capra e Mattei, a passagem da lógica dos comuns para a lógica do
capital na modernidade jurídica se deu à partir de uma profunda transformação social
em pouco mais de trezentos anos: passou-se de uma situação de abundância dos
comuns e de pouco capital para o uma realidade em que o capital é excessivo e as
amarras dos comuns ecológicos e das comunidades são extremamente fracas. Parte
desta transformação é a dominação da ciência ecológica por uma política econômica;
a ficção das corporações como pessoas jurídicas; e o reducionismo da ideia de uma
única ordem jurídica, em contraposição ao pluralismo jurídico antes existente334.
No mesmo sentido exposto por Bosselmann, Capra e Mattei entendem que
uma transformação ecológica do direito deve passar pela volta às origens, passando do
domínio do capital para a lógica dos comuns. Para tanto, três princípios fundamentais
são necessários para modificar essa situação: desconectar o direito do poder e da
violência, devolvendo o direito às redes das comunidades, refletindo condições locais
e necessidades fundamentais, tornando-os não somente usuários do direito, mas seus
criadores; tornar as comunidades soberanas; e modificar a propriedade de privada para
generativa, entendendo as necessidades como comuns e governadas por princípios
de solidariedade335.
A estrutura jurídica dos comuns, portanto, indica que as instituições deveriam
estar ligadas com um sistema jurídico consistente com princípios ecológicos que
sustentam a vida no planeta, em uma revolução “ecolegal” 336, modificando o direito
vigente para um ordem jurídica ecolegal ou ecojurídica.
Uma ordem jurídica ecolegal que insira a sustentabilidade forte e a natureza
considerada em seu valor intrínseco já está ocorrendo em algumas partes do mundo,
com inúmeros exemplos de um direito ecológico. A incorporação da ética base da
sustentabilidade deve considerar questões de justiça, debatidas dentro das teorias e
dos movimentos de justiça ambiental e, recentemente, sua modificação para incluir a
natureza na chamada justiça ecológica, base para discussões sobre justiça climática.
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4 Justiça climática no contexto da justiça ambiental e ecológica
Questões tradicionais tratadas pelo direito ambiental e pelo movimento
ambientalista referiam-se à proteção da natureza, o que certamente não perdeu sua
importância e seu espaço na atualidade, mas não é mais possível discutir problemas
ambientais sem incluir e considerar o aspecto ético ligado à justiça. Isso porque os riscos
e benefícios ambientais não atingem a todos da mesma forma e intensidade.
As primeiras discussões em relação ao tema ocorreram nos Estados Unidos da
América na década de 1980, denunciado o descarte de lixo tóxico e poluentes
industriais em locais habitados por comunidades negras. Esta foi a primeira vez que
justiça ambiental começou a ser entendida e teorizada de uma forma sistematizada,
apesar de que movimentos e discussões sobre o tema terem ocorrido antes. Na
década de 1960 havia muitos movimentos contra condições sanitárias inadequadas,
contaminação química e descarte inadequado de lixo tóxico e perigoso, relacionado à
configuração espacial e locacional de comunidades próximas a contaminação337.
Naquele tempo, análises sobre a distribuição de riscos ambientais concluíram
que impactos eram distribuídos desigualmente de acordo com raça e renda, em outras
palavras, próximos a áreas em que comunidades vulneráveis viviam e com uma chance
desproporcional de sofrerem por riscos e acidentes ambientais 338. Neste sentido, o
Movimento de Justiça Ambiental trouxe atenção para questões de justiça ambiental
como central na luta por direitos civis, enquanto influenciando simultaneamente a
incorporação de desigualdades ambientais em outros movimentos ambientalistas
tradicionais, como ocorreu no Brasil339.
Contudo, os primeiros entendimentos de justiça ambiental eram relacionados à
distribuição desigual de benefícios e impactos, considerando (a) somente elementos
de justiça como distribuição e também (b) somente sociedades humanas enquanto
vítimas do sistema de injustiça e desigualdade. Não consideraram, logo, outras teorias
da justiça, como reconhecimento, capabilidades e procedimento, bem como animais
não-humanos e natureza. Por isso, discussões relacionadas a justiça ecológica
buscavam incluir outros que não somente humanos como vítimas no quadro de
injustiças340.
Outro aspecto não considerado no movimento tradicional de justiça ambiental
refere-se à falta de outros movimentos sociais e de como teoria e prática interagem
e adicionam ao discurso. Esta abordagem pode ser vista, por exemplo, em uma
337
338
339
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tentativa de desenvolver uma teoria de justiça socioambiental, considerada a luta de
comunidades tradicionais e povos indígenas no Brasil para unir preocupações sociais
e ambientais no chamado movimento socioambientalista341.
Este movimento nasceu no Brasil na década de 1980 como uma tentativa de
proteger a Amazônia do modelo de exploração predatório adotado na região342. Uma
de suas principais características foi a tentativa de reconciliar o desenvolvimento social
com o ambiental, em razão dessas comunidades e povos viverem em harmonia com
a natureza e a floresta e cujo conhecimento tradicional auxilia e influencia na proteção
da biodiversidade343.
Considerando estes movimentos e teorias – ambiental, ecológico e
socioambiental – como gerais, questões de justiça específicas relacionadas a questões
ambientais foram trazidas para a atenção, incluindo sua expansão vertical para
questionar justiça em várias questões globais, como o clima 344.
Discussões sobre mudanças climáticas denunciaram a relação desigual entre
os maiores emissões de gases de efeito estufa e sua responsabilidade histórica pelas
mudanças climáticas (principalmente países desenvolvidos) e os mais impactados
(especialmente países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento). Além disso,
também chamou a atenção para comunidades mais vulneráveis afetadas pelas
mudanças climáticas e também sobre a responsabilidade do humanos pelas injustiças
causadas no mundo natural. De acordo com Schlosberg, justiça climática representa
uma ponte e supre uma lacuna existente entre teoria e prática e entre justiça ambiental
e ecológica345.
Justiça climática está intrinsecamente relacionada a países menos emissores de
gases de efeito estufa, principalmente localizados na África, Ásia e ilhas do Pacífico, e
também comunidades ao redor do globo que são mais impactadas e que não possuem
capacidade adaptativa para lidar com efeitos negativos das mudanças climáticas.
Além de adaptação, duas preocupações principais da justiça climática referem-se (i) às
causas das mudanças climáticas, ou seja, uso de combustíveis fósseis, clamando pela
interrupção em sua exploração e queima, e (b) pela transição energética para fontes
renováveis de energia.
Estas reivindicações estão em consonância com os três movimentos de
341
SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica
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justiça climática identificados por Schlosberg e Collins. Os autores dividem-nos em (a)
teorias acadêmicas; (b) ONGs de elite; e (c) movimentos populares. Quanto às teorias
acadêmicas, estão focadas na justiça intergeracional, na responsabilidade histórica e
nas violações de direitos humanos. ONGs de elite, por sua vez, também apresentam
argumentos relacionados a direitos, mas também advogam proximamente aos
mercados e pelo estabelecimento de mercados de carbono, por exemplo. Além do
enfoque em direitos, os movimentos populares, ao contrário, denunciam a economia
vigente, demandando que as causas das mudanças climáticas sejam removidas, bem
como os impactos causados pela indústria dos combustíveis fósseis, clamando por
uma transição energética justa em uma economia pós-carbono e também por
assistência a comunidades vulneráveis346.
Apesar de várias definições de justiça climática serem identificadas pelos
autores, eles argumentam que movimentos de justiça climática tiveram início como
uma crítica à economia do carbono e às injustiças criadas pelo capitalismo global. Os
discursos incluem uma economia sem carbono e também princípios para assegurar uma
transição justiça para energias renováveis, conforme visto na primeira iniciativa sobre
justiça climática, a Iniciativa Justiça Ambiental e Mudanças Climáticas (Environmental
Justice and Climate Change Initiative), fundada em 2001347.
Em resumo, justiça climática enquanto teoria e movimento integra diversas
noções de direito ecológico, como os limites globais e planetários, a abordagem
ecocêntrica, solidariedade e integração, bem como direitos humanos e da natureza.
Neste sentido, a integridade ecológica, limites ao crescimento e limites naturais do
planeta ligam questões tradicionais de justiça a outras complexas derivadas das
mudanças climáticas e que incorporam o ecológico como elemento central dos
principais problemas – e das soluções – que o direito e as sociedades devem enfrentar
na atualidade.

5 Aspectos práticos e destacados dentro da justiça climática
O contexto da justiça climática é amplo e inclui diversas abordagens e movimentos
sociais complexos. Nesta última parte do artigo, busca-se destacar resumidamente
alguns aspectos práticos relacionados ao tema, focando em (i) litigância climática, como
uma forma de efetivar o aspecto processual de questões de justiça, ao buscar acesso
a justiça e formas judiciais de responsabilização e busca por ações mais ambiciosas e
concretas de proteção ao clima, (ii) orçamento de carbono ou carbon budget, o qual
discute quanto de carbono ainda pode ser emitido na atmosfera para que seja possível
346
347
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atingir os objetivos do Acordo de Paris, levantando várias questões de justiça e, por
fim, (iii) o regime jurídico a ser conferido para deslocados em razão de efeitos das
mudanças climáticas.

5.1 Litigância climática
Além da importância global do Acordo de Paris como um marco na proteção
jurídica do clima, representou também um marco jurídico importante para fundamentar
diversas ações judiciais de proteção do clima, buscando a que todos diminuam suas
emissões e atividades degradadoras, o que concretiza fundamentos legais para a busca
por justiça climática, principalmente em seu aspecto procedimental e destacando o
reconhecimento de injustiças ao redor do globo.
Neste contexto, a litigância climática tem ganhado importância, com diversas
ações ao redor do mundo, seguindo cinco principais tendências: fazer com que os
governos mantenham seus compromissos legislativos e políticos; relacionar os
impactos da extração da natureza a mudanças climáticas e resiliência; estabelecer
que emissões particulares e suas causas próximas impactam o clima; estabelecer
responsabilidade por falhas em adaptação a mudanças climáticas; e aplicar a doutrina
da public trust às mudanças climáticas348.
Um projeto conjunto do Sabin Center for Climate Change Law at Columbia Law
School e do Arnold & Porter Kaye Scholer LLP criou um banco de dados atualizado
mensamente com ações climáticas em todo o mundo. Atualmente, o banco de dados
sobre os Estados Unidos conta com 715 casos, enquanto os demais com 260 casos. As
ações vão desde relações entre mudanças climáticas com direitos humanos até a proteção
da biodiversidade, espécies e ecossistemas ameaçados349.
Grande atenção da mídia tem sido dada a algumas ações em particular. A primeira
delas corresponde a ação ajuizada por duas ONGs ambientais na Noruega contra a
exploração de petróleo no Ártico350. A segunda corresponde ao caso Huaraz, no qual um
agricultor peruano entrou com uma ação contra a empresa alemã de energia RWE, a
maior emissora de CO2 da Europa e responsável por 0.5% de emissões desde a
industrialização, para que pague 0.5% dos custos de medidas de proteção necessárias
348
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non-us-case/greenpeace-nordic-assn-and-nature-youth-v-norway-ministry-of-petroleum-and-energy/.
Último acesso em: 17 ago. 2018.
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contra mudanças climáticas no Peru351. Por fim, recentemente, uma ação ajuizada por
diversas famílias, incluindo crianças, conhecida por People’s Climate Case perante a
Corte Geral da UE, busca objetivos mais ambiciosos para redução de gases de efeito
estufa352.

5.2 Orçamento de carbono ou carbon budget
Outra questão de fundamental importância pode ser observada no chamado
orçamento de carbono ou carbon budget. Durante a COP 23, em Bonn, Alemanha,
em 2017, presidida pelas Ilhas Fiji, houve um forte movimento por justiça climática
liderada por comunidades e movimentos das ilhas do Pacífico, clamando por “keep it
in the ground, climate justice now”, ou seja, para cessar a exploração de combustíveis
fósseis como medida de justiça climática353.
Para tais países, que possuem risco real e próximo de ficarem submersos pelo
aumento do nível do mar, os objetivos estabelecidos pelo Acordo de Paris e o limite
de 1.5°C não são suficientes para conter os efeitos negativos das mudanças climáticas
em seus territórios. Para eles, ações mais ambiciosas são necessárias e a cessação
permanente da exploração de combustíveis fósseis são medidas de concretização de
justiça climática, tendo em vista que tais países pouco ou nada contribuíram para as
causas das mudanças climáticas, mas são seriamente atingidos em um de seus piores
efeitos: o desaparecimento de seu local de vivência, de sua cultura, de seus
antepassados, de seu modo de vida.
Além desta questão de justiça relacionada a continuidade ou não da exploração
de combustíveis fósseis, o chamado orçamento de carbono discute quanto de CO2
ainda pode ser emitido na atmosfera para limitar o aquecimento global para cenários
de máximo de 1.5°C e 2°C, estabelecidos pelo Acordo de Paris. Conforme o relatório
especial do IPCC publicado em 2018, a atmosfera pode absorver um limite de 420 Gt
de CO2 se o objetivo de limitar o aumento da temperatura em 1.5°C for sucedido.
Contudo, cerca de 42 Gt de CO2 são emitidos por ano, o equivalente a 1.332 toneladas
por segundo, orçamento este que deverá se esgotar em apenas nove anos, enquanto
no cenário de 2°C restariam apenas 26 anos para emissão de carbono354.
351
Informações sobre o caso disponíveis em: http://wordpress2.ei.columbia.edu/climate-changelititagion/non-us-case/lliuya-v-rew-ag/; e www.germanwatch.org/en/huaraz, último acesso em: 17
ago. 2018.
352
A inicial pode ser acessada em: https://peoplesclimatecase.caneurope.org/documents/. Acesso
em: 26 Mar. 2018.
353
Estes fatos foram presenciados pela coautora do artigo, a qual esteve presente na COP23.
354
Veja tabela 2.2 em ROGELJ, J., D. et al. Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context
of Sustainable Development. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of
global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas
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Questões importantes de justiça se colocam em relação a emissões de carbono.
Tendo em vista que, para atingir os objetivos impostos pelo Acordo de Paris, emissões
de carbono devem ser limitadas, quem estaria autorizado a emitir? Alguns discursos
dentro do contexto das responsabilidades comuns, porém diferenciadas entendem
que países subdesenvolvidos teriam direito a se desenvolverem e a emitirem mais
gases de efeito estufa que os demais países.
Outras discussões referem-se a valores de emissões per capita a serem
distribuídos entre todos os habitantes do globo. Contudo, aspectos relacionados a
países mais populosos que outros, nível de vida de países desenvolvidos (que deveriam
ser drasticamente diminuídos) e de subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (que
deveriam aumentar em decorrência) ou se determinadas pessoas com necessidades
especiais teriam direito a um valor maior de carbono que outras revelam questões
complexas e que devem considerar diversos aspectos da teoria da justiça, passando
por distribuição, reconhecimento, capabilidades e procedimento, conforme exposto
por Schlosberg em seu entendimento sobre justiça ambiental e ecológica.
McKinnon, por exemplo, identifica três questões relacionadas ao orçamento
de carbono e justiça climática: (i) justiça distributiva; (ii) justiça corretiva; e (iii) justiça
criminal. Em relação a primeira, a autora entende que as autorizações de emissão se
tornarão bens extremamente escassos, caso em não está claro que princípios de
justiça distributiva serão aplicados. O autor também inclui neste aspecto a modificação
do problema para a alocação de acesso a fontes de energia não baseadas em carbono
como meio de assegurar justiça climática na distribuição de benefícios por este
acesso355.
Quanto ao segundo aspecto, a justiça corretiva assegura que os malefícios sejam
reparados, contendo princípios de responsabilização e compensação. Em relação ao
orçamento de carbono, aqueles que excederem suas autorizações de emissão ou que
falhem em assumir os riscos de mitigação e adaptação, devem ser responsabilizados
e providenciar compensação para as pessoas inocentes que estejam sofrendo pelos
impactos da mudança do clima356. Por fim, em relação a justiça criminal, o autor entende
que tem sido subutilizada, para a qual ele cria o termo “postericídio”, ou seja, condutas

emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change,
sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner,
D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R.
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In
Press, p. 108.
355
MCKINNON, Catriona. Climate justice in a carbon budget. Climatic Change, n. 133, 2015, p. 376377.
356 Ibid., p. 377.
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intencionais sistemáticas e que seriamente ameaçam a humanidade e levam a sua
extinção, o que seria para o autor uma resposta moral para o problema 357.

5.3 Deslocados em razão dos efeitos das mudanças climáticas
O último aspecto escolhido para tratar de questões práticas e complexas
dentro das discussões sobre justiça climática sob o paradigma do direito ecológico é o
tratamento jurídico dado aos deslocados em razão dos efeitos das mudanças climáticas
ou os chamados “refugiados climáticos”. Conforme o IMDC (Internal Displacement
Monitoring Centre), o número de deslocados por desastres é muito mais elevado que
por conflitos e violência, sendo que, apenas em 2017, novos deslocados por desastres
chegaram a mais de 18 milhões de pessoas 358.
Apesar de não haver dados exatos acerca da quantidade de pessoas que se
deslocam por razões climáticas, tanto pela existência de diversas causas concomitantes
para o deslocamento, quanto pela não atribuição de causas climáticas a diversos
eventos, certamente os efeitos adversos das mudanças climáticas tendem a elevar de
forma significativa os deslocamentos. Isso porque desastres que não eram tão comuns
passam a existir em maior quantidade e intensidade, potencializando seus efeitos,
como os impactos do ciclone Idai em Moçambique em 2019, o qual registrou centenas
de mortos, bem como centenas de vítimas afetadas por doenças em decorrência,
como cólera359.
Conforme Stojanov360, a migração por razões ambientais não é um fenômeno
novo, mas uma convergência recente de, por exemplo, pressão demográfica,
degradação ou mudança ambiental, e ameaças pelas mudanças climáticas, como o
aumento do nível do mar, a modificação das estações chuvosas e a ocorrência de
secas. O deslocamento humano pode ser externo ou interno e ainda de curto ou longo
prazo, dependendo das causas que levaram a mudança de território.
O primeiro conceito de refugiados ambientais foi dado por Essam El-Hinnawi em
1985 durante uma conferência das Nações Unidas 361, mas é necessário ressaltar que
357 Ibid., p. 382.
358
IMDC. Total annual new displacements since 2003 (conflict and violence) and 2008 (disasters).
Disponível online: https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data. Acesso em: 01
Abril 2019.
359
G1. Moçambique registra mais de 500 casos de cólera após passagem do ciclone Idai.
Disponível online: https://g1.globo.com/mundo/noticias/2019/03/31/ajuda-internacional-a-mocambiquepara-combate-ao-colera.ghtml. Acesso em: 01 Abril 2019.
360
STOJANOV, Robert. Environmental change and migration. In Elliott, D.; Segal, U. A. (Ed.).
Refugees worldwide. V. 1: global perspectives. Santa Barbara, Denver, Oxford: Praeger, 2012, p. 60-61.
361
EL-HINNAWI, Essam. Environmental refugees. Nairobi: United Nations Environment Programme,
1985, p. 4-5.
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não se considera incluir a Convenção de Genebra ou a Convenção Relativa ao Estatuto
dos Refugiados de 1951 refugiados ambientais em seu âmbito de aplicação. Por esta
razão, não existe uma definição clara desta categoria de pessoas e, em consequência,
falta um regime jurídico internacional de proteção.
Alguns passos importantes têm sido dados no sentido de conferir maior proteção
para os deslocados ambientais e climáticos, embora não sejam reconhecidos como
refugiados pelo sistema internacional de proteção. Um deles é o reconhecimento dos
efeitos adversos das mudanças climáticas, bem como desastres naturais e degradação
ambiental dentro do objetivo 2 sobre minimização de fatores que fundamentam o
deslocamento, do Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, adotado
em Dezembro de 2018 pelas Nações Unidas, no contexto da Declaração de Nova York
sobre Refugiados e Migrantes362.
Contudo, apesar das complexidades em relação a definir “refugiados climáticos”,
existe uma lacuna clara na proteção das pessoas que se deslocam pelos efeitos
adversos das mudanças climáticas, o que leva a problemas graves não somente de
direitos humanos, mas também de justiça climática.

Conclusões
É certo que o direito ambiental trouxe diversos avanços importantes para a
proteção do ambiente e para a conscientização sobre o problema da degradação da
natureza pela ação humana pós-evolução industrial, modificando também outras áreas
do direito e as bases do direito em si. No Brasil, por exemplo, temos a modificação do
conceito tradicional do direito de propriedade individualista para incluir a função
social e a ambiental. Outro exemplo pode ser encontrado no direito criminal, o qual foi
modificado para incluir crimes complexos ligados a questões ambientais, bem como
inserindo a responsabilização penal da pessoa jurídica.
Nesta esteira, o direito ecológico tem potencial de modificar ainda mais, ao
transformar o paradigma antropocêntrico em um ecocêntrico e que respeita os
limites do planeta. No direito constitucional, por exemplo, o direito ecológico tem
inserido no texto maior a natureza como sujeito de direitos. No direito civil, tem-se
também modificado o estado de objeto/propriedade dado a animais não-humanos e
conferido direitos a natureza e aos rios. Além disso, a relação de causalidade na
responsabilização civil demonstra a complexidade das questões ecológicas, em razão
da dificuldade de se provar a relação causa e efeito quanto a mudanças climáticas
362
ONU. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: final draft. Disponível online:
https://refugessmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf. Acesso em: 01 Abril 2019.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas

e poluição transfronteiriça, por exemplo. Modificou-se ainda o direito processual,
inserindo questões difusas e coletivas que não podem ser tratadas individualmente.
Esta transformação do direito ambiental tradicional para o ecológico deve refletir
ainda mais as complexidades para enfrentar riscos globais das mudanças climáticas. Neste
sentido, a justiça climática corresponde a um elemento chave para discussão
de
questões ambientais e climáticas no novo século, tendo em vista não ser possível
desvincular proteção ambiental de questões de justiça e não é mais possível ao direito
tradicional ignorar a inclusão da natureza e dos animais não-humanos como sujeitos de
direito, isto é, a inserção do ecológico no direito não somente alarga a comunidade de
justiça, como também enfoca questões complexas da contemporaneidade, como justiça
climática, com as quais o direito tradicional não consegue lidar.
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8.LITÍGIOS CLIMÁTICOS NO DIREITO
BRASILEIRO
GABRIEL WEDY363

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, tratados internacionais, constituições, legislações
infraconstitucionais e políticas públicas têm abordado as mudanças climáticas causadas
por fatores antrópicos como um grande desafio a ser enfrentando, seja pela
necessidade do corte das emissões de gases de efeito estufa nos parâmetros acordados
em Paris, no ano de 2015, seja para a adoção imediata de medidas de adaptação e de
resiliência com a finalidade de proteger a vida humana e não humana, o meio ambiente,
a economia e os bens públicos e privados. Este arcabouço normativo, combinado com
uma recente doutrina e, especialmente, jurisprudência, tem criado direitos e obrigações
para governos e entes privados que ultrapassam as fronteiras do Direito Ambiental. A
importância dos litígios climáticos, aliás, resta estampada, com destaque, no Objetivo 13
da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, consubstanciada na
necessária “ação climática”. Ação climática, desnecessária maior avaliação, pressupõe
como um dos seus principais elementos concretizadores os litígios climáticos.
Impactos gerados pelas ondas de calor e tempestades de grandes dimensões
tem atingindo zonas costeiras do Brasil e, relevante grifar, estão aumentando em
frequência e intensidade e são fenômenos causados pela ação humana, no caso
brasileiro, especialmente em virtude do desmatamento e do descontrole da atividade
agropecuária que emprega técnicas rudimentares e ultrapassadas, como as queimadas.
Os custos para o governo, para a sociedade e para a iniciativa privada, gerados
pelos extremos climáticos, são significativos. O Brasil não conseguiu desenvolver
363
Juiz Federal. Pós-Doutor em Direito. Professor nos Programas de Pós-Graduação e de Graduação
em Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos- Unisinos. Visiting Scholar pela Columbia Law
School (Sabin Center for Climate Change Law). Ex-Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil
(AJUFE). Autor, entre outros, dos livros “Litígios Climáticos: de acordo com o direito brasileiro, norteamericano e alemão”, “Desenvolvimento Sustentável na Era das Mudanças Climáticas: um direito
fundamental” e de diversos artigos na área do direito ambiental publicados no Brasil e no exterior.
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instrumentos efetivos para combater as causas e os efeitos do aquecimento global
(externalidades negativas). Neste cenário de incertezas e de riscos, que ampliam-se em
virtude do discurso cético assumido pelo novo governo brasileiro em relação as mudanças
do clima, é importante que se busque a estabilização climática em níveis que não superem
um aumento de 2,0ºC e se aproximem dos 1,5ºC, no ano de 2100, como já acordado no
âmbito da COP 21, tendo como marco inicial o período pré-Revolução Industrial (1750).
Aliás, o Brasil é signatário deste acordo e não pode abandoná-lo antes de 2020, a fortiori
após a elaboração do livro de regras para o cumprimento do Acordo de Paris na COP 24,
realizada em Katowice, no ano de 2018.
O governo brasileiro, outrossim, não pode ignorar o relatório sobre o clima da
ONU, Global warming of 1,5C, que demonstra que o mundo já superou a barreira de
1 grau Celsius de aquecimento em relação aos níveis pré-industriais, e que seres
humanos e não humanos estão sofrendo os efeitos negativos das mudanças climáticas.
Furacões nos EUA, tufões sem precedentes na Ásia, crises hídricas em grandes
metrópoles, secas na Europa e inusitados incêndios nas tundras no Ártico foram
registrados nos últimos anos.
De acordo com o relatório a temperatura média da superfície do planeta subiu
cerca de 0,6 grau Celsius desde o final do século XIX, existindo 95% de possibilidade
de que a atividade humana esteja ligada ao aquecimento global. Esta mudança é
causada principalmente pelo aumento do dióxido de carbono (CO2) e outras emissões
produzidas pelo homem na atmosfera. O CO2, como já referido, é liberado pelo
desmatamento e queima de combustíveis fósseis, bem como processos naturais,
como respiração e erupções vulcânicas. Outra constatação estarrecedora é que 17
dos 18 anos mais quentes, desde o início das medições das temperaturas, foram
registrados no Século XXI.
Se o aquecimento seguir o ritmo atual, as temperaturas médias mundiais
atingirão o patamar de 1,5 grau Celsius entre 2030 e 2052. Para limitar o aquecimento
em 2 graus Celsius até 2100 será necessário cortar em 20% as emissões de gasesestufa até 2030, em relação aos níveis de 2010, e zerar as emissões em 2075.
Neste contexto foi elaborado o mais completo e inovador relatório realizado
sobre litígios climáticos no mundo, divulgado pela United Nations Environment
Programme, em cooperação com o proeminente Centro de Direito das Mudanças
Climáticas em nível mundial, o Sabin Center for Climate Change Law, da Columbia Law
School, capitaneado pelo professor Michael B. Gerrard, divulgado em maio de 2017,
com imensa repercussão entre os operadores do direito. De acordo com o relatório
as maiores ocorrências de litígios climáticos ocorrem nos países desenvolvidos no
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hemisfério norte, na Austrália e na Nova Zelândia, embora, no hemisfério sul, autores
estejam instaurando litígios climáticos, ainda que evidentemente não exista uma
doutrina consistente em nível local, especificamente no Brasil, a fim de servir de
referência.
Parte-se, daí, para a delimitação da matéria abordada, objetivando um maior
aprofundamento teórico. Nesse sentido, se fará a investigação do fenômeno dos litígios
climáticos no âmbito do sistema jurídico brasileiro a partir de precedentes dos Tribunais
Superiores.364
No referido contexto, importante observar que de acordo com o relatório, The
Status of Climate Litigation: a Global Review, existem três categorias principais de
questões legais que são discutidas em matéria de litígios climáticos em nível mundial:
1. Possibilidade de a controvérsia ser ajuizada, discutida e decidida pelo
Poder Judiciário;
2. Quais as fontes das obrigações climáticas;
3. Quais os instrumentos processuais hábeis para a instauração de litígios
climáticos.
E, ainda, não se pode ignorar, que existem cinco tendências em matéria de
litígios climáticos se analisadas suas principais características:
1. Buscam compelir governos ao cumprimento dos seus compromissos
legais, bem como os assumidos em nível de políticas públicas;
2. Almejam identificar o nexo causal entre os impactos da extração de
recursos naturais e as mudanças climáticas;
3. Procuram verificar se a quantidade de emissões particulares possui um
nexo de causalidade próximo aos impactos adversos das mudanças
climáticas;
4. Visam estabelecer a responsabilidade governamental por falhas omissivas
ou comissivas na adoção de políticas de adaptação as mudanças
climáticas;
5. E, mais recentemente, invocam a public trust doctrine nos casos
envolvendo mudanças climáticas.
As questões aqui referidas serão abordadas de modo crítico no texto, tendo como
364
Para uma abordagem mais aprofundada do tema Litígios Climáticos, ver: WEDY, Gabriel. Litígios
Climáticos: de acordo com o direito brasileiro, norte-americano e alemão. Salvador: Juspodium, 2019.
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pano de fundo o Direito das Mudanças Climáticas e os litígios climáticos já decididos, ou
em tramitação, no Brasil. O texto será elaborado com base no Direito Internacional, nas
Constituições, na legislação infraconstitucional, nos atos administrativos, na
jurisprudência e na doutrina que lentamente se passa a construir no país.

1 LITÍGIOS E DIREITO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO BRASIL
Em 2016, as emissões de gases de efeito-estuda (GEE) do Brasil chegaram a 2.2
gigatoneladas, o que representou um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Este
é o nível mais alto desde 2008 e a maior elevação vista desde 2004. Metade dessas
emissões estão no setor de mudança do uso da terra, no qual o desmatamento é a
principal fonte de emissão - seguido de agropecuária, energia, processos industriais e,
finalmente, energia e resíduos. Isso torna o Brasil como o sétimo emissor global, se
for considerada a comunidade europeia como um grupo. Caso não seja considerada, o
país cai, então, para a sexta posição.365
O crescimento das emissões é o segundo consecutivo, e ocorre em meio à pior
recessão da história do Brasil. Em 2015 e 2016, a elevação acumulada das emissões foi
de 12,3%, contra uma redução de 7,4 pontos no PIB (Produto Interno Bruto), que
recuou 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. O Brasil se torna, assim, a única grande
economia do mundo a aumentar a poluição sem gerar riqueza para sua sociedade.366
A elevação nas emissões em 2016 esteve diretamente relacionada à alta de 27%
no desmatamento na Amazônia. As emissões por mudança de uso da terra cresceram
23% no referido ano, respondendo por 51% de todos os gases de efeito estufa que o
Brasil lançou no ar. Por outro lado, quase todos os outros setores da economia tiveram
queda nas emissões. A mais expressiva foi no setor de energia, que viu um recuo de
7,3% – a maior baixa em um ano desde o início da série histórica, em 1970. O setor de
processos industriais teve redução de 5,9%, e o de resíduos, 0,7%. As emissões da
agropecuária, por sua vez, subiram 1,7%.367
A atividade agropecuária é, de longe, a principal responsável pelas emissões de
gases de efeito estufa no país - ela respondeu por 74% das emissões nacionais em 2016,
somando as emissões diretas da agropecuária (22%) e as emissões por mudança de uso
da terra (51%). Se fosse um país, o agronegócio brasileiro seria o oitavo maior
365
INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE. Desafios para o
climaesociedade.org/desafios-para-o-brasil-1. Acesso em:
366
INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE. Desafios para o
climaesociedade.org/desafios-para-o-brasil-1. Acesso em:
367
INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE. Desafios para o
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poluidor do planeta, com emissões brutas de 1,6 bilhão de toneladas (acima do Japão,
com 1,3 bilhão). Entre 1990 e 2016, o setor de uso da terra no Brasil emitiu mais de
50 bilhões de toneladas de CO2e, o equivalente a um ano de emissões mundiais.368
O país possui também uma economia calcada ainda fortemente nos combustíveis
fósseis e poucos investimentos orçamentários e científicos em energias renováveis.369
A opção brasileira por transporte sobre rodas levou a um crescimento das emissões
saídas dos escapamentos de carros, ônibus e caminhões. A queima de diesel é a maior
fonte de carbono dos transportes. Os subsídios públicos para a indústria dos
combustíveis fósseis é um grave problema para o corte de emissões. As emissões do
diesel também vem crescendo mais rápido do que as de gasolina.370
A participação da energia eólica371 e solar é, em matéria de produção, por outro
lado, muito pequena quando comparada aos países desenvolvidos, especialmente os
países nórdicos. Cabe ao Estado brasileiro virar esse jogo e optar pela
sustentabilidade, como sugerido pelos prêmios Nobel em Economia no ano de 2018,
William D. Nordhaus e Paul M. Romer, que possuem teses comprometidas com o
desenvolvimento) essencial para as presentes e, em especial, futuras gerações.372Os
prejuízos econômicos causados as nações pelo aquecimento global são evidentes,
como demonstra, apenas a título de exemplo, o relatório emitido recentemente por
13 agências federais norte-americanas que constataram que a economia daquele país
terá uma diminuição de 10% até o final do século em virtude do aquecimento global.373
2. INSTRUMENTOS PROCESSUAIS QUE PODEM SER UTILIZADOS NOS LITÍGIOS
CLIMÁTICOS NO BRASIL
Todos possuem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos
termos da Constituição Federal, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
368
INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE. Desafios para o Brasil. Disponível em: https://www.
climaesociedade.org/desafios-para-o-brasil-1. Acesso em: 05.01.2019.
369
É absolutamente necessária a opção pelas energias renováveis e o abandono dos combustíveis
fósseis para o presente e futuro desenvolvimento econômico sustentável das nações. Sobre o tema,
ver: PERTHUIS, Christian; JOUVET, Pierre Andre. Green Capital: a New Perspective on Growt. New York:
Columbia University Press, 2015.
370
INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE. Desafios para o Brasil. Disponível em: https://www.
climaesociedade.org/desafios-para-o-brasil-1. Acesso em: 05.01.2019.
371
FIRESTONE, Jeremy; KEHNE, Jeffrey. Wind. In: GERRARD, Michael. The Law of Clean Energy:
efficiency and renewables. New York: American Bar Association, 2011. p. 361-368.
372
THE NEW YORK TIMES. 2018 in Economic is Awarded to William Nordhaus and Paul Romer.
Disponível em: https://www.nytimes.com/2018/10/08/business/economic-science-nobel-prize.html.
Acesso em: 10.01.2019.
373
THE NEW YORK TIMES. U.S. Climate Report Warns of Damaged Environment and Shrinking
Economy. Disponível em: https://www.nytimes.com/2018/11/23/climate/us-climate-report.html. Acesso
em: 10.01.2019.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e as futuras gerações (art. 225, caput). O Constituinte
adotou a concepção de um antropocentrismo alargado, com uma perspectiva
intrageracional e, além dessa, intergeracional ao prever a tutela do bem ambiental para
as gerações que estão por vir.374
Importante não descurar, segundo advertem Sarlet e Fensterseifer, que a
Constituição Federal de 1988 (art. 225, e art. 5º. Parágrafo 2º), por sua vez, seguindo
a influência do direito constitucional comparado e mesmo do direito internacional,
sedimentou e positivou, ao longo do seu texto, os alicerces normativos de um
constitucionalismo ecológico, atribuindo ao direito ao ambiente o status de direito
fundamental, em sentido formal e material, orientado pelo princípio da solidariedade.375
O dever de reparação dos danos ambientais é extraído do próprio texto
constitucional. Conforme estabelece o artigo 225, parágrafo 2º da Carta Magna, aquele
que “explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado,
de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da
lei”. Na forma do parágrafo 3º, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Resta consagrada, portanto, a tríplice responsabilidade penal, administrativa e civil,
todas independentes, embora com influências recíprocas, na esfera ambiental.
O artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938/81 consagrou o regime da responsabilidade
objetiva para reparação e indenização de danos causados ao meio ambiente e a terceiros
afetados. A responsabilidade sem culpa é prevista em outros diplomas legais, como a
Lei de Biossegurança, a Lei de Resíduos Sólidos e o Novo Código Florestal. No caso
de danos nucleares, o artigo 21, inciso XXXIII, alínea“d” da Constituição Federal
expressamente prevê a responsabilidade independentemente da existência de culpa,
assim como estabelece o artigo 4º da Lei 6.453/77.
374
Machado ao referir-se a um direito ao meio ambiente, declara: “Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. O direito ao meio ambiente equilibrado é de cada um, como
pessoa humana, independentemente de sua nacionalidade, raça, sexo, idade, estado de saúde,
profissão, renda ou residência. O uso do pronome indefinido – todos – alarga a abrangência da norma
jurídica, pois, não particularizando quem tem direito ao meio ambiente, evita que se exclua quem quer
que seja. O meio ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo tempo. O direito
ao meio ambiente é de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo transindividual. Por isso
o direito ao meio ambiente entra na categoria de interesse difuso, não se esgotando numa só pessoa,
mas se espraiando para uma coletividade indeterminada. Enquadra-se o direito ao meio ambiente na
problemática dos novos direitos, sobretudo a sua característica de direito de maior dimensão”.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2017.
375
SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental. Constituição, Direitos
Fundamentais e Proteção do Meio Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
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O Superior Tribunal de Justiça, aliás, reconheceu como aplicável a teoria do risco
integral em matéria de responsabilidade civil ambiental. Basta o autor da ação
demonstrar o dano e o nexo causal, não sendo necessário demonstrar a culpa, para que
esteja demonstrado o dever de indenizar do poluidor. Excludentes da responsabilidade
civil como caso fortuito, caso de força maior ou a culpa exclusiva de terceiro não
afastam o dever de indenizar do réu.376 A legislação e a jurisprudência do direito
ambiental brasileiro podem, sem dúvida, serem aplicadas no âmbito do direito das
mudanças climáticas nacional, inclusive, com a inversão do ônus da prova contra o
emissor de gases de efeito estufa réu no processo.
O sistema processual brasileiro recepcionado e posteriormente construído sob a
égide da Constituição Federal de 1988 possui vasto arcabouço instrumental para a
tutela jurisdicional do clima e dos seres humanos e não humanos afetados pelo
aquecimento global. Grifa-se o problema da falta de um Código de Processo Civil
Coletivo377, que tem sido superada, em parte, pela construção jurisprudencial em matéria
ambiental.
São instrumentos processuais para a defesa de um clima estável, para a tutela dos
direitos fundamentais dos seres humanos afetados por eventos climáticos extremos
para a tutela dos demais seres: a ação popular; a ação civil pública 378; a ação direta

e

de
inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo; o mandado de segurança coletivo;
o
mandado de injunção379; a ação direta de constitucionalidade por omissão; e, a ação
de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 380 Todas essas ações podem
ser manejadas para a tutela do clima estável e dos seres vivos como, de certo modo, tem
reconhecido a jurisprudência dos Tribunais Superiores para outros temas de Direito
Ambiental. Sendo o clima elemento ambiental vital, por consequência, pode ser tutelado
pelas ações ambientais previstas em nosso ordenamento jurídico.

3.

LITÍGIOS CLIMÁTICOS NO BRASIL: ANÁLISE DE PRECEDENTES
Os litígios climáticos no Brasil, ao contrário de outros países, como nos
376
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Sessão., REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 27/08/2014, DJe 05/09/2014.
377
Gidi defende a necessária adoção de um Código de Processo Civil Coletivo para a tutela dos direitos
metaindividuais. Ver: GIDI, Antônio. Rumo a um código de processo coletivo. Rio de Janeiro: GZ, 2008.
378
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2017.p.365.
379
MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. São Paulo: Malheiros, 2018.p. 984-985.
380
FERREIRA, Heline Sivini. Os instrumentos jurisdicionais ambientais na Constituição Brasileira.
In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional
ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 352-400.
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Estados Unidos381 são algo bastante recente e raro, especialmente em virtude de não
haver uma doutrina sólida referente ao Direito das Mudanças Climáticas no país.
A
jurisprudência apresenta alguns poucos casos interessantes, principalmente, uma decisão
do Supremo Tribunal Federal que causa preocupação por autorizar a queima da palha na
colheita da cana de açúcar em tempos de aquecimento global e já criticada
doutrinariamente no âmbito acadêmico em publicação original realizada no âmbito do
Sabin Center for Climate Change Law da Columbia Law School.382
Referida decisão está em contradição com o previsto na Lei da Política Nacional da
Mudança do Clima (Lei 12.187/2009), com o acordo de Paris, em vigor desde 04
de
novembro de 2016, e a COP22, ocorrida em Marraquexe. Outrossim, a decisão vai contra
precedente do próprio Supremo Tribunal Federal que, ao interpretar o Art. 225 da
Constituição Federal de 1988, declarou que o meio ambiente equilibrado é um bem
público, um direito constitucional fundamental e deve ser protegido no interesse das
presentes e das futuras gerações.383

3.1. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
É relevante a análise da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgou
inconstitucional Lei do Município de Paulínia, no Estado de São Paulo, que proibia a
realização de queimadas para fins agrícolas. 384
O Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool do Estado de São Paulo – SIFAESP
381
No Brasil é preciso avançar bastante em termos de Climate Change Law. Está muito pouco
desenvolvida esta matéria, e o Direito das Mudanças Climáticas, de grande importância, é tratado como
uma pequena porção do direito ambiental brasileiro. Nos Estados Unidos, ao contrário, observam-se
relevantes obras, com importância mundial, de Climate Change Law, como: GERRARD, Michael B. What
the Paris agreement means legally for fossil fuels. New York City: Columbia Law School: SIPA, 2015.
Disponível
em:
<http://energypolicy.columbia.edu/sites/default/
files/energy/Gerrard_What%20
the%20Paris%20Agreement%20Means%20Legally%20for%20Fossil%20Fuels.pdf>. Acesso em: 20 dez.
2017; GERRARD, Michael. Introduction and overview. In: GERRARD, Michael; FREEMAN, Jody (Ed.).
Global Climate Change and U.S law. New York: American Bar Association, 2014. p.1-30;GERRARD,
Michael. The Law of Clean Energy: Efficiency and Renewables. New York: American Bar Association,
2015 ;GERRARD, Michael. Threatened Island Nations: legal implications of rising seas and a changing
climate. Cambridge: Cambridge University Press, 2013; GERRARD, Michael; HESTER, Tracy. Climate
Engineering and the Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2018; POSNER, Eric A.; WEISBACH,
David. Climate change Justice. Princeton: Princeton University Press, 2010.
382
WEDY, Gabriel. Climate Legislation and Litigation in Brasil. New York: Columbia Law School, 2017.
Disponível em: <http://columbiaclimatelaw.com/files/2017/10/Wedy-2017-10-Climate-Legislation- andLitigation-in-Brazil.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2018.
383
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário n. 22164/SP. Relator: Ministro Celso de
Mello. Diário da Justiça da União, Brasília, DF, 17 nov. 1995. Disponível em: <http://stf. jusbrasil.com.
br/jurisprudencia/745049/mandado-de-seguranca-ms-22164-sp>. Acesso em: 02 maio. 2017.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário n. 586224/SP.Relator: Ministro Luiz
Fux. Diário da Justiça da União, DF 07 mai. 2015. 07.05.2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=8399039>. Acesso em: 01 jan. 2018.
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e o Sindicato da Indústria de Açúcar no Estado de São Paulo – SIAESP ajuizaram demanda
para que fosse reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de
dezembro de 1995, do Município de Paulínia, que proibia totalmente a
queima da palha de cana-de-ac car, e queimadas em geral, em seu território.
A demanda foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, sob o fundamento de que a queima de palha de cana-de-açúcar é método
rudimentar e primitivo, prejudicial ao meio ambiente, e que pode ser vantajosamente
substituído pela mecanização. A Corte entendeu que o Município poderia ampliar a
proteção ambiental por meio de Lei Municipal de acordo com a Lei Federal 6.766/79 e
com o próprio texto da Constituição Federal de 1988.
Contra a decisão do Tribunal de Justiça, que foi favorável ao meio ambiente e a tutela
climática, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal. Para o Estado de São Paulo a Resolução 237/97 do Conama não atribuía
competência administrativa aos Municípios para tratar do assunto. De acordo com o
Estado de São Paulo, a Lei Municipal que impedia as queimadas nas colheitas prejudicava
a economia do Estado e atrapalhava o controle ambiental da atividade, tornando
impraticável as colheitas anuais pelos trabalhadores rurais.
Referiu o Estado de São Paulo que a Lei Municipal, ao proibir a queima da palha
da cana, foi além dos limites dos interesses do Município de Paulínia, afetando a
ordem econômica estadual, a arrecadação tributária do Estado de São Paulo e gerando
abalo social decorrente de possível dispensa de empregados do setor canavieiro e o
consequente desemprego.
O SIFAESP e o SIAESP também interpuseram recurso extraordinário, com os
mesmos fundamentos esgrimidos pelo Estado de São Paulo, requerendo a reforma da
decisão do Tribunal de Justiça.
O Supremo Tribunal Federal conheceu os recursos do Estado de São Paulo, do
SIFAESP e do SIAESP e substituiu a decisão do Tribunal de Justiça. 385
Pela interpretação da Constituição conferida pelo Ministro Fux, na qual foi
acompanhado pelos demais Ministros, vencida a Ministra Rosa Weber, deveria
prevalecer a Lei Estadual do Estado de São Paulo que autoriza as queimadas e prevê
a sua gradual redução até o ano de 2031 e não a Lei Municipal de Paulínia que previa
a imediata cessação das queimadas no âmbito do Município e tinha a finalidade de
385
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário n. 586224/SP.Relator: Ministro Luiz
Fux. Diário da Justiça da União, DF 07 mai. 2015. 07.05.2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=8399039>. Acesso em: 01 jan. 2018.
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proteção ambiental instantânea.
O STF declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 1.952. Não foi considerada,
adequadamente, na decisão o grave risco das emissões de gases de efeito estufa
decorrente das queimadas e nem a Lei da Política Nacional da Mudança do Clima, assim
como foram ignorados solenemente Tratados, Convenções e Acordos Internacionais
referentes ao combate as emissões causadas por fatores antrópicos dos quais o Brasil é
signatário.

3.2. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Superior Tribunal de Justiça tem adotado uma jurisprudência extremamente
progressista no que se refere à tutela do meio ambiente como bem jurídico autônomo
e à promoção do desenvolvimento sustentável 386, demonstrando estar atento aos
riscos impostos pelas mudanças climáticas.
Braulino Basílio Maia Filho ajuizou Ação Ordinária contra o IBAMA- Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente, com a intenção de anular multa, datada de 20.9.1995,
aplicada em virtude de ter realizado queimada em pastagens numa área de 600
hectares.387
O juiz federal, o quo, julgou procedente o pedido do autor, ao fundamento de que
o dispositivo legal que justificava a multa (art. 14, I, da Lei 6.938/1981) não poderia ser
aplicado ao caso. Após apelação do IBAMA, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região
reformou a decisão com o fundamento de que “as penalidades por infrações

à

legislação ambiental têm previsão legal expressa, inserta no art. 14, I, da Lei nº 6.938/81”
e que o IBAMA possui competência legal para aplicá-las.
O demandante, insatisfeito com a decisão, interpôs recurso especial para o STJ
que, por sua vez, decidiu ser legal aplicação da multa em virtude da queimada de 600
hectares de pastagens em virtude do disposto na Lei 6.938/1981.
Em seu voto, o ministro Antonio Herman Benjamin, citando expressamente a
relação entre as queimadas e a mudança do clima, referiu:
A lei prevê a aplicação de multa pelo “não cumprimento das medidas
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados
386
WEDY, Gabriel. Desenvolvimento Sustentável na Era das Mudanças Climáticas: um Direito
Fundamental. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.
387
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n 1.000.731- RO. Relator: Ministro Herman Benjamin.
Diário da Justiça da União, Brasília, DF, 8 set. 2009. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/
processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200702548118&dt_publicacao=08/09/2009>. Acesso em: 05
jan. 2018.
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pela degradação da qualidade ambiental”. É certo que a expressão “não
cumprimento” inclui atos de degradação não só por omissão, como também
por ação. No caso, a conduta do recorrente por ter realizado queimada de
uma área correspondente a 600 hectares sem autorização do órgão ambiental
viola a lei. As queimadas são incompatíveis com os objetivos de proteção do
meio ambiente estabelecidos na Constituição Federal e nas leis ambientais.
Em época de mudanças climáticas, qualquer exceção a essa proibição geral,
além de prevista expressamente em lei federal, deve ser interpretada
restritivamente pelo administrador e juiz.388

Com este fundamento, o STJ entendeu como legal a multa aplicada pelo IBAMA
ao recorrente, em virtude de haver praticado queimada em grande extensão
de
pastagens.
O Ministério Público Federal de Joinville, no Estado de Santa Catarina, ajuizou
Ação Civil Pública contra H. Carlos Schneider S/A Com. e Ind. e S.E.R. Parafusos.
O
Parquet alegou que os réus aterraram e drenaram manguezal em imóvel urbano,
mesmo após autuação pelo então Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal IBDF, pela Fundação do Meio Ambiente - FATMA, pela Prefeitura da Cidade de Joinvile
e pela Capitania dos Portos.
O juiz federal Marcos César Romeira Moraes julgou procedente a demanda.
Referida decisão do magistrado foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região. Os réus interpuseram recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça que negou
provimento ao recurso dos réus e manteve a decisão original favorável a proteção do
meio ambiente.
Em seu voto, o Ministro Antonio Herman Benjamin, novamente citando os
riscos das mudanças climáticas, em especial o aumento dos oceanos, fez constar:
O resultado da evolução do conhecimento científico e de mudanças, na postura
ética do ser humano frente à Natureza, atualmente se reconhecem nos
manguezais várias funções: a) ecológicas, como berçário do mar, peça central nos
processos reprodutivos de um grande número de espécies, filtro biológico que
retém nutrientes, sedimentos e até poluentes, zona de amortecimento contra
tempestades e barreira contra a erosão da costa; b) econômicas (fonte de
alimento e de atividades tradicionais, como a pesca artesanal); e
c) sociais (ambiente vital para populações tradicionais, cuja sobrevivência
depende da exploração dos crustáceos, moluscos e peixes lá existentes). A
legislação brasileira atual reflete a transformação científica, ética, política e
jurídica que reposicionou os manguezais, levando-os da condição de risco
sanitário e de condição indesejável ao patamar de ecossistema criticamente
ameaçado. Objetivando resguardar suas funções ecológicas, econômicas e
sociais, o legislador atribuiu-lhes natureza jurídica de Área de Preservação
Permanente . Nesses termos, é dever de todos, proprietários ou não, zelar
388
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n 1.000.731- RO. Relator: Ministro Herman Benjamin.
Diário da Justiça da União, Brasília, DF, 8 set. 2009. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/
processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200702548118&dt_publicacao=08/09/2009>. Acesso em: 05
jan. 2018.
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pela preservação dos manguezais, necessidade cada vez maior, sobretudo em
época de mudanças climáticas e aumento do nível do mar. Destruí-los para
uso econômico direto, sob o permanente incentivo do lucro fácil e de
benefícios de curto-prazo, drená-los ou aterrá-los para especulação imobiliária
ou exploração do solo, ou transformá-los em depósito de lixo caracterizam
ofensa grave ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao bem-estar da
coletividade, comportamento que deve ser pronta e energicamente coibido e
sancionado pela Administração e pelo Judiciário.389

A decisão do Superior Tribunal de Justiça deu-se por unanimidade no sentido de
condenar os réus: a) a remoção do aterro e de eventuais edificações que estejam sobre o
manguezal, e b) ao reflorestamento característico de manguezal. Participaram também
da decisão os Ministros Eliana Calmon, João Otávio de Noronha, Castro Meira e
Humberto Martins.
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, neste cenário, estão de acordo
com o estabelecido no Acordo de Paris, com a Constituição Brasileira, com a Política
Nacional da Mudança do Clima e repudiam a mercantilização utilitária do meio
ambiente 390 e o desenvolvimento insustentável.391 De outro lado, a referida decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional legislação municipal de Paulínia,
autorizando a queimada da palha para a realização de colheita da cana de açúcar, é
causadora de grandes preocupações.

CONCLUSÃO
O Brasil possui a Política Nacional do Clima inserida na Lei 12.187/2009, além de
um arcabouço legislativo, e constitucional, que oferece instrumentos processuais e de
389
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n 1.000.731- RO. Relator: Ministro Herman Benjamin.
Diário da Justiça da União, Brasília, DF, 8 set. 2009. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/
processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200702548118&dt_publicacao=08/09/2009>. Acesso em: 05
jan. 2018.
390
Sobre o meio ambiente como um valor que o dinheiro não pode comprar, ver: SANDEL, Michael
J. What Money Can’t Buy. The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2012. E
a respeito das evidentes limitações das versões fortes e sem balizas morais da análise do custo- benefício,
ver: NUSSBAUM, Martha. The Costs of Tragedy: Some Moral Limits of Cost-Benefit Analysis. In: SCHMIDTZ,
David; WILLOTT, Elizabeth. Environmental Ethics: What Really Works. New York: Oxford University Press,
2012. p. 370-387 e, igualmente, KELMAN, Steven. Cost-benefit Analysis: an Ethical Critique. In: SCHMIDTZ,
David; WILLOTT, Elizabeth. Environmental Ethics: What Really Works. New York: Oxford University Press,
2012. p. 350-357. Em sentido similar, importante observar que a privatização de bens naturais, como a
água, visando o lucro, ignorando limites éticos, é de todo nefasta. Neste sentido, ver: SHIVA, Vandana.
Water Wars: Privatization, Pollution and Profit. In: SCHMIDTZ, David; WILLOTT, Elizabeth. Environmental
Ethics: What Really Works. New York: Oxford University Press, 2012. p. 217-220.
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Referidas decisões estão de acordo com os quatro pilares do desenvolvimento sustentável
defendidos por Sachs, quais sejam, tutela ambiental, boa-governança, desenvolvimento econômico e
inclusão social. Sobre uma definição de desenvolvimento sustentável para além do Relatório Brundtland,
ver: SACHS, Jeffrey. The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press, 2015.
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direito material adequados para a tutela do clima. O próprio direito ao meio ambiente
equilibrado – cujo clima estável nele está inserido – é um direito fundamental de terceira
geração ou de novíssima dimensão de acordo com a interpretação do egrégio Supremo
Tribunal Federal.
Outrossim, as decisões referidas, oriundas do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente livres de vieses 392, estão a reconhecer que as mudanças climáticas
possuem causas antrópicas e que possuem nefastas conseqüências. Portanto, o
ceticismo em relação as mudanças climáticas não foi aceito nem pelo Estado na sua
função legislativa e, tampouco, majoritariamente na sua posição julgadora. O que
carece o país, sim, é de uma doutrina sólida que sirva de fundamento para demandas
que visem a proteger os seres vivos de eventos climáticos extremos e também para o
corte e a diminuição das emissões de gases de efeito estufa e, especialmente, para
regulamentar a adoção de medidas de adaptação e de resiliência amparadas nos
princípios da precaução393, da prevenção e do desenvolvimento sustentável. Outrossim,
o princípio da educação ambiental, previsto no texto constitucional, precisa avançar,
e sofrer sofisticação qualitativa, para que em todos os níveis de ensino seja oferecida
uma educação climática adequada apta à formação saudável e descarbonizada das
futuras gerações de brasileiros.
Melhor seria se, em nível de Brasil, tivéssemos já concretizado o princípio da
educação climática voltado: para o incentivo na produção das energias renováveis (e
talvez nuclear); para o combate ao desmatamento; para a racionalização da atividade
agropecuária; para o desenvolvimento dos meios de transportes movidos pela
eletricidade; para o incremento da indústria movida por energia limpa; para construções
sustentáveis; para a fabricação de aparelhos eletrodomésticos com baixo consumo de
energia; para o desenvolvimento da geoengenharia e outras ações essenciais nestes
tempos de aquecimento global. Infelizmente, no entanto, não é isto que ocorre. Temos
muito ainda que evoluir.
Não traz mais alento as políticas públicas levadas a cabo pelo Poder Executivo
que elabora planos e planejamentos estatais calcados nos combustíveis fósseis e não
exerce a adequada fiscalização sobre as principais fontes emissoras de gases de efeito
estufa no país, além de não possuir planos públicos eficientes anti-catástrofes.
392
Sobre os nefastos efeitos dos vieses cognitivos no processo de tomada de decisões, ver:
KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Strasuss e Giroux, 2011.
393
Sobre a necessária aplicação do princípio da precaução na Era das mudanças climáticas, ver:
WIENER, Jonathan. Precaution and Climate Change. In: CARLARNE, Cinnamon; GRAY, Kevin; TARASOFSKY,
Richard (Ed.) The Oxford Handbook of International Climate Change Law. New York: Oxford University
Press, 2016. p.163-184. No mesmo sentido, consultar: WEDY, Gabriel. O Princípio Constitucional da
Precaução como Instrumento de Tutela do Meio Ambiente e da Saúde Pública. Belo Horizonte: Editora
Fórum, 2017.
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Neste cenário bastante adverso é que tornam-se imperativos, supletivamente, os
litígios climáticos no Brasil que precisam de uma doutrina, não especulativa, que sirva de
norte para que o intérprete, com visão sustentável, extraia do texto da Constituição
Federal de 1988, da legislação infraconstitucional, dos diplomas internacionais, dos
precedentes jurisprudenciais locais, de outros países e da legislação estrangeira a sua
base estruturante. Tudo isto, inobstante, a uma necessária e futura produção legislativa
pelo Congresso Nacional adequada ao moderno Direito das Mudanças Climáticas que
prevê, no âmbito internacional, mecanismos como o cap-and-trade e a tributação sobre
o carbono para desestimular a utilização, em especial, do petróleo e do carvão, como
matrizes energéticas.
Os litígios ambientais instaurados, embora com pouca base doutrinária
específica, são uma realidade palpável e, na ausência da concretização do princípio da
educação ambiental, de políticas públicas efetivas e de uma legislação moderna, são
importantes para a tutela do clima, e do direito à vida em uma acepção ampla.
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TESES DA GRADUAÇÃO



1. RESÍDUO PLÁSTICO: UMA FONTE
POTENCIALMENTE PERIGOSA ÀS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS – BREVE OLHAR A PARTIR DO
LEGISLATIVO BRASILEIRO
ERICK FERNANDO CARNEIRO
GRADUANDO EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC

Introdução
O mundo está esquentando. As emissões de gases do efeito estufa têm
aumentado consideravelmente desde o advento da era industrial, quando se passou
a um estágio de produção desmedida de bens de consumo através da destruição de
recursos naturais e a utilização de combustíveis fósseis como principal fonte
energética. Desde a metade do século XX, após a Revolução Industrial e antes da
visível amplificação do efeito estufa, o mundo tem se deparado com uma extraordinária
produção de material plástico394. Estudo de 2017 sobre a quantidade total de plástico
que a humanidade já produziu395 – com base nos dados de toda a produção entre 1950
e 2015, desconsiderando os materiais plásticos criados por origem vegetal – combinou
informações sobre a vida útil dos produtos e chegou a estimativas do quanto deste
material permanece em uso, foi descartado ou destruído. Estima-se que até 2015
394
“O termo plástico se aplica a uma ampla gama de materiais capazes de flutuar durante o processo
de fabricação. Polímeros plásticos são tipicamente preparados através da polimerização de monômeros
derivados do petróleo e do gás, e os plásticos são geralmente feitos a partir deles através da adição de
diversos aditivos químicos. A polimerização é o processo de combinação química de monômeros idênticos,
como o etileno e o propileno, unidos para formar um polímero de plástico. A poli condensação é a reação
de condensação de um monômero com dois grupamentos funcionais para criar um polímero de plástico.
Ambas as reações necessitam de um catalisador.” (DALBERG ADVISORS (Suíça). Solucionar a Poluição
Plástica: Transparência a Responsabilização. Gland: WWF - Fundo Mundial Para A Natureza (antigo World
Wildlife
Fund),
2019.
50
p.
(ISBN
978-2-940529-93-3).
Disponível
em:
<https://promo.wwf.org.br/solucionar-a-poluicao-plastica-transparencia-e-responsabilizacao?_
ga=2.262886596.995320170.1552846421-177536117.1552846421>. Acesso em: 10 mar. 2019. p. 40.).
395
GEYER, Roland; JAMBECK, Jenna R.; LAW, Kara Lavender. Production, use, and fate of all plastics
ever made. Science Advances, [s.l.], v. 3, n. 7, p.1-5, jul. 2017. American Association for the Advancement of
Science
(AAAS).
http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1700782.
Disponível
em:
<http://
advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782/tab-pdf>. Acesso em: 26 mar. 2019.
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a quantidade acumulada de plástico tenha alcançado o montante de 8,3 bilhões de
toneladas, sendo que metade desta produção ocorreu nos últimos treze anos do
período analisado – 2002 a 2015 – e cerca de 6,3 bilhões do total já foram descartados.
Aproximadamente 30% de toda a produção está em uso, a maior parte em sua forma
original, sendo que apenas uma pequena parcela constitui-se de material reciclado,
destacam os cientistas; o que evidencia a importância da destinação correta desses
resíduos após o seu uso. Os números expõem que o índice de reciclagem ainda é
significativamente baixo, ao passo da estimativa ser de que 9% foi reciclado, 12%
incinerado e 79% acabou acumulado em aterros sanitários, lixões ou despejado no
meio ambiente. Em outras palavras, frente aos efeitos adversos da superprodução do
plástico – o que abarca a má gestão desses resíduos –, é possível identificar um grave
e potencial problema ambiental de enorme proporção.
Vale dizer que muitas fontes de gases do efeito estufa, inclusive as que se
referem a degradação de resíduos plásticos e a queima de combustíveis fósseis, são
resultado de ações voluntárias dos seres humanos, estejam eles individualizados ou
agrupados, em governos, empresas ou na sociedade civil. Apesar dos sérios estudos
na área, e várias evidências, o tema das mudanças climáticas e do efeito estufa, ainda
é controverso396. Por inúmeros motivos, é possível encontrar resistência perante a
temática ao redor do mundo. Dentre eles estão a ausência de comprovação científica
de algumas projeções, a própria negação à ciência, em certa medida, além das
questões políticas e econômicas. Entretanto, essa falta de comprovação científica, ou
seja, a incerteza diante de possíveis resultados prejudicais ao meio ambiente, não
deve ser utilizada como desculpa para não agir, principalmente quando se tratar de
problemas reais de uma sociedade.
Nesse contexto, em momentos de tomada de decisão, principalmente por parte
do Poder público, se torna vital levar em consideração dois princípios 397 de singular
relevância no Direito Ambiental, quais sejam, o princípio da precaução e da prevenção. O
primeiro guarda relação com casos em que há dúvida quanto às consequências e o
segundo se refere as situações que já possuem maior grau de certeza. A adoção dessas
premissas e consequente condutas, tanto pelo cidadão quanto pelos três poderes398, se
mostra necessária devido aos efeitos adversos das alterações climáticas, que em
396
VEIGA, José Eli da et al (Org.). Aquecimento Global: frias contendas científicas. São Paulo:
Senac, 2008. 112 p., p. 9-16.
397
Entende-se por princípio a definição dada por Robert Alexy de que os princípios são normas
que prescrevem um mandamento de otimização/melhoria, que podem ser executados em inúmeros
graus de intensidade, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto. (ALEXY,
Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales,
2002, p. 81.).
398
Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário.
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demasiadas proporções degradam o meio ambiente e seus recursos, provocando
eventos climáticos extremos, insegurança alimentar e migrações forçadas, deixando
populações vulneráveis em situação de risco ainda maior.
Para elaboração deste artigo foi utilizado o método dedutivo e a análise foi dividida
em três partes. Na primeira, procedeu-se ao estudo sobre a contribuição dos materiais
plásticos para com as mudanças climáticas, através da emissão de gases do efeito estufa
no processo de degradação e incineração deste. Depois foram abordados os princípios da
precaução e da prevenção e suas distinções. E, por fim, realizou-se um levantamento
quanto a existência de proposições/projetos de lei junto aos sites oficiais do Congresso
Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais e do Distrito Federal. O presente estudo
se valeu de documentos jurídicos, livros, artigos científicos e relatórios técnicos.

1. Plástico e as fontes emissoras de gases do efeito estufa: decomposição e
incineração
É difícil falar em preservação ambiental e, consequentemente, da vida, sem
mencionar as mudanças climáticas, que vem causando problemas em todas as regiões
do globo, até mesmo naquelas em que ninguém habita. Desta forma, trazidos ao
debate os princípios da precaução e da prevenção dentro da problemática proposta
neste trabalho, é necessário, antes, entender o que são essas mudanças.
O Painel Intergovernamental de Mudança Climática – IPCC afirma que as:
Mudanças climáticas se referem a uma mudança no estado do clima
que pode ser identificada por mudanças na variabilidade de suas
propriedades e que persiste por um grande período, geralmente
décadas ou mais. Mudanças climáticas podem ser devidas a processos
naturais, internos ou externos, como modulações nos ciclos solares,
erupções vulcânicas e mudanças antropogênicas na composição da
atmosfera ou no uso da terra.399
399
Tradução livre de: “climate change refers to a change in the state of the climate that can be
identified (e.g., by using statistical tests) by changes in the mean and/or the variability of its properties,
and that persists for an extended period, typically decades or longer. Climate change may be due to
natural internal processes or external forcings such as modulations of the solar cycles, volcanic eruptions,
and persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use”. (IPCC, 2014:
Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts,Adaptation, and Vulnerability. Part A:
Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D.
Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy,
S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge,
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O sol emite radiação sobre a Terra, fazendo com que essa radiação atravesse a
atmosfera terrestre e atinja a superfície, aumentando a sua temperatura. O Planeta
Terra, por sua vez, emite radiação de volta ao espaço, mas devido a presença de alguns
gases, essa radiação é absorvida, aquecendo a atmosfera e fazendo com que o calor
seja emitido de volta em direção à Terra. Esses gases que provocam tal fenômeno são
chamados de gases do efeito estufa (GEEs) e são emitidos naturalmente pelo Planeta,
o que possibilita a vida. No entanto, ao longo dos anos, com o desenvolvimento das
civilizações e o advento da era industrial, a emissão de GEEs tem aumentado
consideravelmente fazendo com que a quantidade de calor retido na atmosfera seja
acima do normal, provocando o aquecimento global, determinante para o que se
chama de mudança climática.
O referido aumento da temperatura da Terra, resultado do processo de
industrialização, se deve ao fato de que a queima de combustíveis fósseis e outras
atividades como a agricultura, a pecuária e o desmatamento, liberam gases como o
Dióxido de Carbono (CO 2), o Metano (CH4), o Óxido Nitroso (N 2O) e os
Clorofluorcarbonetos (CFCs)400. No entanto, a degradação dos resíduos plásticos, que nas
últimas décadas vem sendo produzido em quantidades cada vez maiores, também
contribui com a emissão de GEEs.

Há aproximadamente 70 anos deu-se início a produção em massa dos materiais
plásticos, com os números de sua fabricação atingindo patamares extraordinários nos
últimos anos e muito disso se deve as suas características, entre outras, de
durabilidade, estabilidade e baixo custo de produção.
De maneira geral, os problemas ambientais advindos desse material estão
relacionados a sua produção, ao seu alto consumo – inconsciente –, ao descarte
incorreto e, consequentemente, com a destinação final dos resíduos gerados, que
podem acabar contribuindo com as mudanças climáticas, direta e indiretamente,
durante o seu processo de decomposição e incineração. E é isso que será debatido
aqui.

1.1. Decomposição do plástico: uma nova fonte emissora de gases do efeito
estufa
Pesquisa publicada em 2018 sobre a produção de gases a partir de material
United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-32. p. 5).
400
VEIGA, José Eli da et al (Org.). Aquecimento Global: frias contendas científicas. São Paulo:
Senac, 2008. 112 p., p. 24-26.
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plástico exposto no meio ambiente 401 revela que os polímeros sintéticos (plástico) mais
comumente usados402– para fazer armazenamento de alimentos, artigos têxteis,
materiais de construção, dentre outros – produzem dois GEEs, o metano (CH4) e o etileno
(C2H4), quando expostos à radiação solar do ambiente. O polietileno, que é o polímero

sintético mais produzido e descartado globalmente, é o emissor mais prolífico de ambos
os gases, afirmam os cientistas.

A pesquisa demonstra que a radiação solar atua na superfície do lixo plástico e,
assim, ao passo que o material se decompõe, sofre deformações e aumenta sua área de
superfície exposta à luz solar, o que resulta na aceleração da produção dos gases, que
continuam sendo dispersos no meio ambiente mesmo na ausência de luz. Ou seja, a
enorme quantidade de material plástico descartado incorretamente, seja em ambiente
terrestre ou marinho – sendo que neste último a exposição à radiação pode ser
considerada contínua –, se mostra como uma fonte potencialmente perigosa para o
aquecimento global.
Com base nas taxas obtidas, o trabalho liderado pela Drª. Sarah-Jeanne Royer
reconhece que a quantidade dos gases gerados pelos plásticos não configura uma
preocupação global emergencial, porém, demonstra que os plásticos representam
uma fonte até então não reconhecida de gases considerados importantes para
alterações no clima. Assim, resta claro o alerta no sentido da necessidade de novas
pesquisas sobre o tema, além de outras medidas, uma vez que a produção dos gases
mencionados deve aumentar à medida que mais plástico é produzido e acumulado no
meio ambiente.
Além disso, vista como alternativa para solução de todo esse plástico jogado na
Natureza403, a incineração desse material também se apresenta como poluidora, como
será debatido agora.

1.2. Incineração do plástico: uma não-solução
O recente Relatório da WWF – Fundo Mundial para Natureza, publicado em março
401
ROYER, Sarah-jeanne et al. Production of methane and ethylene from plastic in the environment.
Plos One, [s.l.], v. 13, n. 8, p.1-8, 1 ago. 2018. Public Library of Science (PLoS). http://dx.doi.org/10.1371/
journal.pone.0200574. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0200574>. Acesso em: 26 mar. 2019.
402
O estudo testou policarbonato, acrílico, polipropileno, polietileno tereftalato, poliestireno,
polietileno de alta densidade e polietileno de baixa densidade (PEBD).
403
Preferiu-se utilizar a palavra Natureza com a inicial maiúscula, a fim de retomar a visão ecocêntrica,
na qual a Natureza é vista como sujeito e não como objeto.
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de 2019, intitulado Solucionar a Poluição Plástica: Transparência e Responsabilização404,
tem objetivo de reforçar a urgência de um acordo global para conter a poluição por
plástico, um problema ambiental de caráter transfronteiriço, que atinge ambientes
terrestre e marinho, causando graves danos aos ecossistemas, além de impactar,
direta e indiretamente, aspectos sociais e econômicos de muitos povos e países.
A poluição plástica é uma ameaça real à Natureza e à sociedade. Segundo o
documento, os sistemas de gestão de resíduos plásticos mais predominantes
atualmente são os aterros sanitários, a incineração e o despejo. Os dados apresentados
dão conta que em 2016 a produção desse material atingiu a impressionante marca de
396 milhões de toneladas – o equivalente a 53 kg de plástico para cada pessoa no
Planeta Terra. Dos resíduos plásticos gerados no mesmo ano, 63% (275 milhões de
toneladas métricas) foram classificados como coletados e considerados administrados
de forma eficaz, sendo que 15% (47 milhões de toneladas métricas) deles tiveram como
destino final a incineração industrial405, o que corresponde a emissão de 2,7 toneladas
métricas de dióxido de carbono na atmosfera para cada tonelada métrica de resíduo
plástico incinerado. Ainda, observou-se que dos 37% dos resíduos considerados mal
administrados, com risco de se tornar poluição, 14% deles foram classificados como
despejado a céu aberto, o que pode corresponder a queimas não regulamentadas de
material plástico, gerando novas emissões de GEEs.
O relatório reafirma que a poluição plástica e as emissões de dióxido de carbono
são problemas transfronteiriços, uma vez que seus impactos são sentidos mundialmente
e estão relacionados diretamente com os hábitos de consumo dos países de alta renda
que movem a produção de polímeros sintéticos. Em 2016 as emissões de dióxido de
carbono decorrentes do consumo de plástico foram quatro vezes mais altas por quilo de
plástico produzido na Itália que em Senegal, exemplifica o documento. Assim, a redução
do consumo de plásticos virgens 406 em países de alta renda se mostra crucial para a
redução da quantidade de carbono emitida no ciclo de vida mundial dos plásticos, afirma
o referido estudo.
Caso nada seja feito a respeito dos resíduos plásticos, a situação deve ficar
ainda mais preocupante segundo as projeções apresentadas de que as emissões de
CO2 podem triplicar até 2030, podendo alcançar o montante de 140 milhões de
404
DALBERG ADVISORS (Suíça). Solucionar a Poluição Plástica: Transparência a Responsabilização.
Gland: WWF - Fundo Mundial Para A Natureza (antigo World Wildlife Fund), 2019. 50 p. (ISBN 978-2940529-93-3). Disponível em: <https://promo.wwf.org.br/solucionar-a-poluicao-plastica-transparencia- eresponsabilizacao?_ga=2.262886596.995320170.1552846421-177536117.1552846421>. Acesso em:
10 mar. 2019.
405
Combustão do plástico em processo industrial controlado e fechado com a emissão de gases
em conformidade com as regulamentações ambientais para emissões.
406
Material plástico não reciclado.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses da Graduação

toneladas, conforme os índices atuais de crescimento da capacidade de incineração.
E apesar dos autores do relatório reconhecerem que atualmente a incineração de
resíduos plásticos é responsável por uma pequena contribuição às emissões globais
de carbono, as ações de regulamentação e desenvolvimento de tecnologia devem
– continuar a – ser objetivadas, a fim de evitar o aumento das emissões de GEEs,
resultantes da incineração de material plástico.
Entretanto, é necessário frisar que a busca por soluções para a o descarte e a
destinação final dos resíduos plásticos devem ir além das opções que envolvem sua
incineração. Isso porque essa prática também pode ser danosa ao meio ambiente.
Neste sentido, o referido estudo alerta que:
Tecnologias alternativas à incineração estão disponíveis, mas
permanecem infundadas e cercadas de incertezas ambientais. A
energia a partir do lixo tem o potencial de neutralizar parte das
emissões de dióxido de carbono ao reduzir a energia fornecida pela
queima de combustíveis fósseis. Para reduzir as emissões, usinas
WtE407 norueguesas estão testando a implementação de tecnologia
para captura e armazenamento de carbono (CCS). No entanto, esta é
uma exceção e não a regra, e mais pesquisas são necessárias para
compreender em totalidade os impactos ambientais do CCS. Há
também outras tecnologias disponíveis, como a gaseificação ou a
utilização de enzimas para processamento bioquímico, mas elas ainda
estão em fase inicial e não são viáveis comercialmente.
Surge, assim, a preocupação que a incineração será escolhida como
solução de curto prazo para lidar com o acúmulo de resíduos plásticos.
Isso tem o potencial de “travar” a demanda por incineradores durante
muitos anos, em vez de focar na redução do uso e na reciclagem em
larga escala, desenvolvendo uma cadeia circular.
Os padrões internacionais para incineração não são homogêneos, e os
problemas associados à incineração como forma de descarte do
plástico variam mundialmente. Os impactos ambientais locais, como a
poluição do ar, são sentidos mais intensamente em mercados
emergentes devido à falta de conformidade com as regulamentações,
separação inadequada dos resíduos antes da incineração e falta de
espaço disponível para aterros.408
407
Incineração de resíduos para gerar energia a partir do lixo (waste-to-energy – WtE).
408
DALBERG ADVISORS (Suíça). Solucionar a Poluição Plástica: Transparência a Responsabilização.
Gland: WWF - Fundo Mundial Para A Natureza (antigo World Wildlife Fund), 2019. 50 p. (ISBN 978-2940529-93-3). Disponível em: <https://promo.wwf.org.br/solucionar-a-poluicao-plastica-transparencia-
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Frente aos números de grande porte apresentados, fica evidente que a
destinação dada aos polímeros sintéticos possui enorme relevância e complexidade
na agenda mundial, uma vez que diz respeito tanto a estruturas mais eficientes de
gestão, em países de alta renda, como aos graves problemas de caráter operacional e
estrutural nos sistemas de gestão de resíduos sólidos existente nos países de média e
baixa renda.
Diante dos vários desafios enfrentados pelos países do globo, de acordo a sua
respectiva realidade, uma das opções utilizadas como solução para o descarte final dos
resíduos plásticos é a incineração, que também possui externalidades negativas ao
meio ambiente, e, portanto, na prática, podemos classifica-la como uma não-solução
para os problemas ambientais. Em outras palavras, a queima do material plástico
acaba por não fazer muito além de mudar a problemática de lugar, uma vez que o
problema da destinação deste resíduo sólido, literalmente, se transforma em uma
adversidade ligada a emissão de GEEs, que são eminentemente gravosos ao Planeta
Terra e, consequentemente, à toda forma de vida nele existente.
Assim, a partir da identificação do resíduo plástico como fonte geradora de GEEs,
seja pela exposição à radiação solar após o seu descarte incorreto no meio ambiente, seja
pela incineração deste material – de acordo, ou não, com a legislação pertinente em cada
país –, resta claro que a gestão dos resíduos sólidos (plásticos), a depender do seu
planejamento, estrutura e efetiva execução, carrega consigo riscos
e incertezas para
os ecossistemas. Por estas razões, o princípio da precaução e o princípio da prevenção
serão abordados no tópico a seguir.

2. Considerações sobre os princípios da precaução e prevenção
Presente nos debates do Direito Ambiental, o princípio da precaução, que teve
suas noções básicas emergidas na segunda metade do século XX, trouxe uma nova
forma de arquitetar a proteção do meio ambiente frente as intervenções antrópicas,
e continua instigando discussões internacionais sobre como executar medidas
necessárias para reduzir o impacto da ação humana no Planeta. Por sua vez, ao menos
na maior parte das sociedades ocidentais, as ações legislativas, sem excluir a
responsabilidade dos demais atores sociais, se apresentam como um caminho de
efetiva transformação dos atuais processos de produção e comercialização de produtos,
quesitos vitais para tornar mais harmônica a relação entre homem e Natureza, a qual,
e-responsabilizacao?_ga=2.262886596.995320170.1552846421-177536117.1552846421>. Acesso em:
10 mar. 2019. p. 28.
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em verdade, não pode ser tratada como se fossem variáveis de equações distintas.
Além de outros documentos de relevância internacional que em seu conteúdo
abordaram as incertezas relacionadas as causas e efeitos da poluição no meio ambiente,
para o presente trabalho, importa destacar a Convenção de Viena para Proteção da
Camada de Ozônio de 1985 e o Protocolo de Montreal de 1987409, ambos promulgados
no Brasil. No primeiro, o foco estivera na preocupação técnica e política quanto aos
possíveis impactos que poderiam ser causados com o fenômeno da redução da camada
de ozônio410. No segundo, o resultado foi a assinatura de um tratado internacional, que,
em linhas gerais, impôs obrigações específicas, em especial a progressiva redução de
produção e consumo das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDOs) até
sua total eliminação411.
Outro princípio que comumente acompanha o princípio precaução no âmbito do
Direito Ambiental é o da prevenção, que é considerado antecessor daquele, uma vez que
sua essência já se fazia presente nas discussões e documentos jurídicos da primeira
metade do século XX, norteando parte do Direito Administrativo – em licenças,
autorizações, controles, fiscalizações – e do Direito Trabalhista, além de outros ramos,
afirma Celso Humberto Luchesi412.
Feitas estas breves considerações, passamos à melhor compreensão dos
princípios, que apesar de semelhantes, é necessário destacar, não são idênticos. De
forma geral, podemos dizer que enquanto o princípio da prevenção nos remete a
necessidade de ação, o princípio da precaução nos leva a pensar em uma forma de
alerta que demanda cuidado em relação a determinado contexto. Assim, ao falarmos
em prevenção podemos assegurar a existência de riscos já conhecidos, o que nos
permite agir para reduzir ou eliminá-los. Já sobre a precaução, é como se estivéssemos
um passo atrás, uma vez que não existe certeza científica absoluta, seja da sua causa,
seja de que um dano realmente ocorrerá em determinada situação413.
Apesar de sutil, a diferença entre esses princípios pode ser crucial no momento
409
Atualmente, o Protocolo de Montreal é o único acordo ambiental multilateral cuja adoção é
universal: 197 estados assumiram o compromisso de proteger a camada de ozônio.
410
O ozônio (O3) é um dos gases que compõe a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se
concentram entre 20 e 35 km de altitude, região denominada Camada de Ozônio. Sua importância está no
fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B (UV-B), nociva aos seres vivos.
(BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. (Ed.). A Camada de Ozônio em: < http://www.mma.gov.
br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/a-camada-de-ozonio>. Acesso em: 18 mar. 2019.
411
BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. (Ed.). Convenção de Viena e Protocolo de Montreal:
Clima. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/convencao-deviena-e-protocolo-de-montreal>. Acesso em: 17 mar. 2019.
412
LUCHESI, Celso Umberto. Considerações sobre o princípio da precaução. São Paulo: Srs, 2011.
142 p., p. 55-56.
413
Ibidem., p. 54.
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de elaborar um planejamento e/ou executar políticas públicas que visem a preservação
ambiental. A elaboração e fiscalização de leis que tratem sobre a proteção do meio
ambiente também são exemplos de onde os princípios podem ser úteis. E, ainda, no
momento de tomada de decisão, principalmente do agente público, a orientação dada
por esses princípios, ao dizer se o risco é passível de previsão ou ainda é incerto, pode
possibilitar maior eficiência do objetivo pretendido.
Para que não reste dúvida sobre o tema, se valendo de Roller, Luchesi afirma
que:
Na Alemanha, a prevenção é designada por Gefahrenabwer, enquanto
a precaução traduz-se por Vorsorge, isso quer dizer que o entendimento
é de que os princípios são distintos. A prevenção deve ser aplicada aos
riscos identificáveis e a precaução aos riscos incertos apontados com
suporte científico mínimo, nos quais o nexo entre causa e efeito ainda
não foi demonstrado414.

Ambos os princípios se conectam diretamente com o objetivo de proteger o
meio ambiente de possíveis danos oriundos de uma sociedade industrializada, que por
vezes não consegue reduzir/solucionar os riscos/problemas originados por ela mesma.
E vale dizer que esses riscos não ficam limitados a presente geração, uma vez que
podem alcançar, também, as gerações que estão por vir, e que possuem tanto quanto
o direito a um meio ambiente sadio – vital para sobrevivência humana e que precisa
ser garantido pela sociedade dos dias atuais.
Desta forma, frente aos riscos e incertezas existentes no atual modelo produtivo
(capitalismo) dominante, cada vez mais a elaboração, o planejamento e a execução
de ações preocupadas com a sustentabilidade e preservação dos recursos naturais,
tanto por parte do estado como da sociedade civil e demais setores sociais, se mostra
necessário. Assim, os ideais de cuidado antecipado e precaução são um valioso
instrumental para uma efetiva e melhor proteção da vida no Planeta Terra.
Diante desse cenário de poluição plástica e da necessidade de se dar maior
atenção aos princípios da precaução e da prevenção, então, se faz necessário analisar
o que está sendo feito no âmbito legislativo.

414
LUCHESI, Celso Umberto. Considerações sobre o princípio da precaução. São Paulo: Srs, 2011.
142 p., p. 54.
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3. Uma breve análise sobre as propostas legislativas para redução do plástico de
uso único no Brasil
Os vários tipos de materiais plástico produzidos ao longo da história possibilitaram
progressos enormes em diversos segmentos da sociedade, por suas características e
possibilidades.
O plástico não é inerentemente nocivo. É uma invenção criada pelo
homem que gerou benefícios significativos para a sociedade.
Infelizmente, a maneira com a qual indústrias e governos lidaram com
o plástico e a maneira com a qual a sociedade o converteu em uma
conveniência descartável de uso único transformou esta inovação em
um desastre ambiental mundial.415

A superprodução de plástico ao longo dos anos, aliado a um modelo de consumo
de alta demanda e inconsciente, em paralelo a baixas e tardias preocupações com a
gestão de resíduos sólidos, agora coloca os governantes e governados, juntos, em
cheque frente aos impactos ambientais, sociais e econômicos resultantes desse
cenário.
Cada vez mais fica evidente a urgência de ações concretas, nos mais diversos
campos de atuação, com metas locais e globais, em busca de soluções ou mesmo da
redução dos efeitos danosos oriundos da má gestão desses resíduos, resultado direto
da ação humana.
Entre os protagonistas da poluição por plástico, à nível mundial, estão os
produtos descartáveis. É grande a lista de materiais que são utilizados uma única vez e
descartados logo em seguida. O fato é que caso isso não aconteça de maneira correta
a sua rápida utilidade transforma-se com a mesma agilidade em um potencial, e por
vezes concreto, perigo aos ecossistemas que alcança.
Por isso, cada vez mais, os cidadãos devem repensar sua forma de consumir
esses tipos de produto, migrando sempre que possível das opções descartáveis para
as reutilizáveis, além de, cotidianamente, optar por condutas mais sustentáveis. Os
governantes, diante dos cargos que ocupam, possuem responsabilidades ainda
maiores de apresentar medidas efetivas com objetivo de mudar o atual cenário.
Neste sentido, a União Europeia (EU) pode ser considerada uma das pioneiras
415
DALBERG ADVISORS (Suíça). Solucionar a Poluição Plástica: Transparência a Responsabilização.
Gland: WWF - Fundo Mundial Para A Natureza (antigo World Wildlife Fund), 2019. 50 p. (ISBN 978-2940529-93-3). Disponível em: <https://promo.wwf.org.br/solucionar-a-poluicao-plastica-transparencia- eresponsabilizacao?_ga=2.262886596.995320170.1552846421-177536117.1552846421>. Acesso em:
10 mar. 2019. p. 6.
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na busca por mudanças legais no que diz respeito aos plásticos de uso único, ou seja,
descartáveis. O Parlamento Europeu (PE), em 2015, votou a favor de uma restrição
aos sacos plásticos leves em toda a EU 416, e, em setembro de 2018, aprovou uma
estratégia sobre o plástico que visa aumentar a taxa de reciclagem destes resíduos na
União Europeia417. Outro importante avanço realizado pelo PE ocorreu em março de
2019 com a aprovação de uma legislação para banir em todo o território da EU uma lista
de produtos de uso único, como por exemplo, cotonetes, canudos, copos, pratos e
talheres de plástico. A lei entrará em vigor em 2021418.
No Brasil, o Congresso Nacional é o titular do Poder Legislativo Federal,
composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cabendo-lhe legislar sobre
as matérias de competência da União419. Na mesma linha, mas no âmbito estadual, os
trabalhos ocorrem nas respectivas casas legislativas, de acordo com as competências
designadas pela Constituição Federal de 1988 (CF/88)420.
Por estas razões, realizamos um levantamento quanto a existência de
Proposições/Projetos de Lei (PL) no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas
dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal que versem sobre questões relativas ao
plástico de uso único. As informações foram obtidas junto aos sítios eletrônicos
oficiais.
Na esfera do legislativo federal, com relação ao termo plástico, foram encontrados
sete PLs em tramitação421. A seguir estão expostas as suas identificações e ementas,
respectivamente:

416
European Parliament (Ed.). EU restricts the use of plastic bags to protect the environment.
2015. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circulareconomy/20150328STO38904/eu-restricts-the-use-of-plastic-bags-to-protect-the-environment>.
Acesso em: 01 abr. 2019.
417
European Parliament (Ed.). How to reduce plastic waste: EU strategy explained. 2018. Disponível
em:
<http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180830STO11347/how-to-reduceplastic-waste-eu-strategy-explained>. Acesso em: 01 abr. 2019.
418
DEUTSCHE WELLE (Ed.). Parlamento Europeu aprova banir plástico descartável. 2019.
Disponível em: <https://p.dw.com/p/3FlZY>. Acesso em: 01 abr. 2019.
419
Conforme art. 44 e seguintes da CF/88. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 mar. 2019.)
420
Conforme art. 25 e seguintes da CF/88. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 mar. 2019.)
421
A tramitação de um projeto de lei (ou emenda) é o processo que vai desde a sua apresentação
até sua discussão e aprovação, ou arquivamento.
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Tabela 1 – Projetos de Lei que versam sobre Plástico no Congresso Nacional
Congresso Nacional
Projeto de Lei do Senado n° 263, de 2018
Ementa: Altera as Leis nºs 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a
que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos, e dá outras providências, e 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para vedar o uso de micropartículas de plástico na
composição de produtos cosméticos, e para proibir a fabricação, a importação, a distribuição, ainda
que a título gratuito, e a comercialização de sacolas plásticas para acondicionamento e transporte de
mercadorias, bem como de utensílios plásticos descartáveis para consumo de alimentos e bebidas,
com exceção dos fabricados com material integralmente biodegradável.
Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133434

Projeto de Lei n° 1405, de 2019
Ementa: Dispõe sobre penalidade a quem lança nas águas lixo plástico de embarcações.
Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135651

Projeto de Lei do Senado n° 243, de 2017
Ementa: Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, para determinar que os fabricantes de produtos industrializados utilizem plásticos
biodegradáveis como insumo.
Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130192

Projeto de Lei do Senado n° 382, de 2018
Ementa: Proíbe a produção, importação, exportação, comercialização e distribuição de sacolas
plásticas.
Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134204

Projeto de Lei n° 1330, de 2019
Ementa: Dispõe sobre o recolhimento e a substituição de sacolas plásticas que em sua composição
química tenham como base o polietileno, o propileno e o polipropileno.
Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135595

Projeto de Lei do Senado n° 159, de 2018
Ementa: Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos, e dá outras providências, para dispor sobre a proibição de produtos
saneantes e cosméticos que contenham micropartículas de plástico em sua composição.
Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132826

Projeto de Lei do Senado n° 92, de 2018
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de materiais biodegradáveis na composição de
utensílios descartáveis destinados ao acondicionamento e ao manejo de alimentos prontos para o
consumo.
Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132457

As informações dão conta que o debate sobre os problemas advindos do
resíduo plástico descartável está presente na principal casa legislativa no país. Isso
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fica claro com a constatação dos PLs destacados acima. É possível perceber que esses
projetos objetivam acabar não só com canudos e sacolas – muito perigosos a diversas
espécies de animais que os ingerem ao confundir o material com alimento ou acabam
enrolados e presos a eles; cenas que, infelizmente, estão sendo cada vez mais comuns
pelo mundo422 –, mas com outros utensílios de plástico descartáveis de modo geral.
Dentre as finalidades pretendida nas proposições está a imposição de restrições aos
produtos de uso único, bem como o incentivo à utilização de opções alternativas
menos gravosas ao meio ambiente, como por exemplo os materiais biodegradáveis 423.
Destaca-se, ainda, que no levantamento realizado se faz presente em algumas
ementas a temática dos microplásticos 424 – grande poluidor ambiental. Entretanto,
apesar da correlação com o tema e relevância do problema, não será tratado
especificamente neste trabalho por não compor seu objetivo, uma vez que o assunto
merece especial atenção e aprofundamento.
No mesmo formato, a pesquisa realizada nas vinte e seis Assembleias
Legislativas Estaduais, mais a do Distrito Federal, identificou trinta e duas proposições
distribuídas em treze assembleias. Vale dizer que para as Assembleias Legislativas não
elencadas na tabela a seguir não foi possível localizar a informação pretendida ou esta
não existia. Os dados obtidos são:

Tabela 2 – Projetos de Lei que versam sobre Plástico nas Casas Legislativas Estaduais e do Distrito
Federal
Assembleia Legislativa de Alagoas
PLO 663/2018 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico,
no âmbito do estado de alagoas.
Fonte: https://www.al.al.leg.br/processo-legislativo/materias-legislativas

Assembleia Legislativa do Amapá
PLO 0067/12-AL | [arquivada]
Ementa: Torna Obrigatório nas edificações residências com mais de quatro pavimentos no Estado do
Amapá a disponibilizarem recipientes para Coleta Seletiva de Lixo.
422
Por que animais marinhos confundem plástico com comida? Brasil, 17 set. 2018. Disponível
em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-45519251>. Acesso em: 16 mar. 2019.
423
Produtos compostos por elementos orgânicos que, pela ação bacteriana, se decompõem
facilmente.
424
Minúsculos detritos plásticos originados da degradação/fragmentação de plásticos maiores.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses da Graduação

Fonte: http://www.al.ap.leg.br/pagina.php?pg=exibir_processo&iddocumento=35178
PLO 0185/09-AL | [Lei Ordinária nº 1518, de 12/11/10]
Ementa: Dispõe sobre a utilização obrigatória de embalagens plásticas biodegradáveis e dá outras
providências.
Fonte: http://www.al.ap.leg.br/pagina.php?pg=exibir_processo&iddocumento=27303

Assembleia Legislativa da Bahia
PL./18.197/2009 | [arquivada]
Ementa: Dispõe sobre a proibição do uso de copos plásticos descartáveis nos poderes Executivo e
Legislativo estaduais bem como em seus órgãos e repartições.
Fonte: http://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-18.197-2009

PL./18.700/2010 | [arquivada]
Ementa: Dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, distribuição e venda de canudos
flexíveis plásticos utilizados para ingestão de alimentos artificiais líquidos, no Estado da Bahia e dá
outras providências.
Fonte: http://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-18.700-2010

PL./20.093/2012 | [arquivada]
Ementa: Proíbe, em todo território baiano, a produção, a comercialização e a oferta gratuita de canudos
flexíveis plásticos que sejam destinados à ingestão de líquidos e não estejam individualmente embalados
em material hermético oxibiodegradável e dá outras providências.
Fonte: http://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-20.093-2012

PL./21.301/2015 | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a proibição do uso de copos plásticos descartáveis pelos Órgãos e Repartições,
da Administração Pública Direta e Indireta em todo Estado da Bahia.
Fonte: http://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-21.301-2015

PL./21.145/2015 | [em fase de arquivamento]
Ementa: Dispõe sobre a Proibição do uso de Copos Plásticos Descartáveis pelos Órgãos e Repartições
da Administração Pública Direta e Indireta em todo Estado da Bahia.
Fonte: http://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-21.145-2015

PL./23.116/2019 | [em tramitação]
Ementa: Proíbe a fabricação, venda e comércio de copos plásticos em estabelecimentos comerciais,
bem como a utilização em bares, restaurantes, quiosques, ambulantes, hotéis e estabelecimentos
similares no Estado da Bahia.
Fonte: http://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-23.116-2019

PL./23.075/2019 | [em tramitação]
Ementa: Proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes,
bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares no âmbito do estado da Bahia.
Fonte: http://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-23.075-2019
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Câmara Legislativa do Distrito Federal
PL 2184/2005 | [arquivado]
Ementa: Introduz alterações na lei nº 3.651, de 09 de agosto de 2005. Indexação: embalagem, garrafas,
plástico, comercialização, comercio, produtos, pneumáticos, pneus, recepção, armazenamento,
norma, ambiental.
Fonte: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!2184!2005!visualizar.action

PL 334/2011 | [arquivado]
Ementa: Estabelece diretrizes para a implantação do programa de substituição do uso de saco plástico
de lixo e de sacola plástica por saco de lixo ecológico e sacola ecológica, e dá outras providências.
Fonte: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!334!2011!visualizar.action

PL 274/2015 | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a informação, em embalagens plásticas dos produtos produzidos ou
comercializados no Distrito Federal, sobre o tempo de decomposição do plástico e os danos por ele
causados ao meio ambiente.
Fonte: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!274!2015!visualizar.action

Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Emenda Substitutiva 1/2019 | [em tramitação]
Ementa: Emenda substitutiva nº 001/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Projeto de Lei nº
026/2019, de sua autoria, que proíbe a utilização e o fornecimento de copos plásticos descartáveis
pelos restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares no estado e dá
outras providências.
Fonte: http://www.al.es.gov.br/Proposicao

Projeto de Lei 26 / 2019 | [em tramitação]
Ementa: Proíbe a utilização e o fornecimento de copos plásticos descartáveis pelos restaurantes,
bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares no estado e dá outras providências.
Fonte: http://www.al.es.gov.br/Proposicao

Assembleia Legislativa de Mato Grosso
Projeto de lei nº 441/2016 | [em tramitação]
Ementa: Proíbe a queima de pneus, borrachas, plásticos ou objetos correlatos, que causem danos ao
meio ambiente e/ou à saúde pública em manifestações públicas ou em foro privado.
Fonte: http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20161116160418125100.pdf

Projeto de lei nº 35/2017 | [arquivado]
Ementa: Proíbe a produção, fabricação, distribuição, comercialização, importação, venda, divulgação,
uso e descarte nos rios, córregos e no mar, de qualquer produto cosmético, de higiene pessoal e
de
limpeza que contenham microesferas de plástico, sejam elas ocas ou maciças, provenientes de polímeros
de polietileno, polipropileno (pp), poliacetal (delrin ou pom), tereflalato, polimetilmetacrilato, náilon
(poliamida ou pa), ou similares, no Estado de Mato Grosso.
Fonte: http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20170206094612121000.pdf
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Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Projeto de Lei 00130/2018 | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico,
no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
Fonte: http://sgpl.consulta.al.ms.gov.br/sgpl-publico/#/linha-tempo?idProposicao=68724

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
PL 409 2019 | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a proibição de fabricação e venda de produtos de higiene pessoal com
embalagem plástica externa quando estes já possuírem algum tipo de embalagem plástica.
Fonte: https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2019&n=409&t=PL

PL 5357 2018 | [em tramitação]
Ementa: Veda a aquisição de utensílios descartáveis, produzidos a partir de derivados de petróleo,
destinados ao acondicionamento e ao manejo de alimentos no âmbito da administração pública
estadual.
Fonte: https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.
html?a=2018&n=5357&t=PL

PL 5338 2018 | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico,
nos locais que especifica, no âmbito do Estado, e dá outras providências.
Fonte: https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.
html?a=2018&n=5338&t=PL

PL 5266 2018 | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais disponibilizarem
canudos de material biodegradável feito de papel, no âmbito do Estado.
Fonte: https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.
html?a=2018&n=5266&t=PL

PL 5245 2018 | [em tramitação]
Ementa: Estabelece normas para a disponibilização, por estabelecimento comercial, de utensílios
descartáveis biodegradáveis destinados ao acondicionamento e ao manejo de alimentos e bebidas
prontos para o consumo.
Fonte: https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.
html?a=2018&n=5245&t=PL

PL 5241 2018 | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes, bares, lanchonetes, vendedores ambulantes
e similares fornecerem canudos biodegradáveis ou recicláveis para consumo de bebidas e outros
alimentos líquidos
Fonte: https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.
html?a=2018&n=5241&t=PL

PL 3949 2016 | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a substituição do uso de saco plástico para descarte de lixo, pelo uso de saco
de lixo ecológico disponibilizado ou vendido pelas prefeituras municipais.
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Fonte: https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.
html?a=2016&n=3949&t=PL

Assembleia Legislativa da Paraíba
PLO 71/2019 | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a proibição do uso de canudos de plástico em bares, restaurantes e
estabelecimentos comerciais similares no âmbito do estado da paraíba e dá outras providências.
Fonte: http://sapl.al.pb.leg.br/sapl/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=59845

PLO 2020/2018 | [em tramitação]
Ementa: Proíbe o uso de canudos de plástico nos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes
e lanchonetes do estado da paraíba.
Fonte: http://sapl.al.pb.leg.br/sapl/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=59073

Assembleia Legislativa do Paraná
PROJETO DE LEI 96/2019 | [em tramitação]
Ementa: Dispõe sobre a proibição de utilização de canudos de plásticos, exceto os biodegradáveis,
em restaurantes, bares, quiosques, hotéis e similares no âmbito do estado do paraná.
Fonte: http://portal.alep.pr.gov.br/index.php/pesquisa-legislativa/proposicao?idProposicao=82044

PROJETO DE LEI 16/2019 | [em tramitação]
Ementa: dispõe sobre a proibição da utilização de canudos e copos confeccionados em material
plástico descartável, nos locais que especifica.
Fonte: http://portal.alep.pr.gov.br/index.php/pesquisa-legislativa/proposicao?idProposicao=81559

PROJETO DE LEI 407/2018 | [em tramitação]
Ementa: Proíbe a manipulação, a fabricação, o registro, a importação, a distribuição e a comercialização
de cosméticos e produtos de higiene pessoal que contenham em sua composição qualquer tipo de
microesferas de plástico, conhecidas como microplásticos.
Fonte: http://portal.alep.pr.gov.br/index.php/pesquisa-legislativa/proposicao?idProposicao=79522

Assembleia Legislativa do Piauí
PLO 84/2018
Ementa: dispõe sobre a obrigação dos restaurantes, lanchonetes, bares e similares, barracas de praia
e vendedores ambulantes utilizar canudos fabricados com produtos biodegradáveis e similares,
individualmente e hermeticamente emalados com material semelhantes, em substituição aos
descartáveis de material plástico no estado Piauí.
Fonte: http://servleg.al.pi.gov.br:9080/ALEPI/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=12474

Assembleia Legislativa de Santa Catarina
PL./0151.4/2018 | [em tramitação]
Ementa: Institui o Selo Menos Canudo Plástico, no Estado de Santa Catarina. O Selo Menos Canudo
Plástico, tem como objetivo distinguir e homenagear bares, restaurantes, lanchonetes e os
estabelecimentos comerciais congêneres que comprovadamente não fornecem canudos plásticos
aos seus cliente.
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Fonte: http://visualizador.alesc.sc.gov.br/VisualizadorDocumentos/paginas/visualizadorDocumentos.jsf?
token=e83867febc9c18e48cea29653ba2814e4070177d06c51868be6d99c145bb59cc47a406916d0efad4fc6a
9992c3432a7d

PL./0250.6/2015 | [arquivado]
Ementa: Dispõe sobre a informação, em embalagens plásticas dos produtos produzidos ou
comercializados no Estado de Santa Catarina, sobre o tempo de decomposição do plástico e os
danos por ele causados ao meio ambiente.
Fonte: http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia?palavra-chave=Pl%C3%A1stico&subfiltro_
tipo=2&subfiltro_status=1,2&pagina=1

Assembleia Legislativa de São Paulo
Projeto de lei 631/2018
Ementa: Proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico no Estado de São
Paulo, e dá outras providências.
Fonte: https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000236232

Projeto de lei 434/2018
Ementa: Proíbe a manipulação, a fabricação, o registro, a importação, a distribuição e a comercialização
de cosméticos e produtos de higiene pessoal que contenham em sua composição qualquer tipo de
microesferas de plástico, mais conhecidas como microplásticos.
Fonte: https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000221091

Mais uma vez, os dados nos permitem concluir que a problemática inerente aos
plásticos, principalmente os descartáveis, está na pauta de grande parte das Casas
Legislativas dos Estados e do Distrito Federal. Também é possível constatar que a
maioria dos PLs foram propostos recentemente, dentro dos últimos cinco anos, sendo
poucas as exceções que ultrapassam este período.
Apesar da evidência de que a preocupação com os plásticos de uso único está
compondo a pauta de trabalho de vários parlamentares no Brasil, ao mesmo tempo ela
pode ser um indicador negativo. Basta nos darmos conta que a recente inclusão
do
tema no âmbito legislativo pode incumbir à sociedade brasileira - mas não só a ela
– ter que correr contra o tempo para solucionar ou reduzir os impactos que o descarte de
resíduos sólidos plásticos vem causando, diariamente, no meio ambiente, uma vez que as
ações e os resultados positivos pretendidos podem levar anos para alcançar alguma
efetividade.
De toda forma, uma certeza existe: ações efetivas para reduzir a poluição
ambiental e proteger a Natureza – dentre elas as medidas legislativas – são urgentes e
vitais para a continuidade de todas as formas de vida no Planeta Terra, em especial a
humana, seja à longo, médio ou curto prazo.
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Frisa-se que a coleta dos dados realizada não teve a pretensão de abranger todas
as possibilidades de ação do Poder Público, e tão pouco objetivou fazer uma análise
pormenorizada das proposições legislativas identificadas. Importa, ainda, destacar que
existem inúmeras ações sendo debatidas e organizadas no âmbito municipal em
diversas cidades do país 425, que por questões de tempo e viabilidade não foram incluídos
neste artigo.
E, para além de verificar se um dos temas ambientais mais preocupantes da
atualidade – com inúmeros problemas já constatados e as alarmantes projeções para os
próximos anos – está fazendo parte dos debates legislativos no Brasil, entendemos que a
relevância deste levantamento reside, principalmente, nas reflexões e debates gerados
a partir dos pontos levantados; objetivando contribuir com o diálogo acadêmico no
âmbito do Direito Ambiental, respaldar e incentivar condutas mais sustentáveis, a fim
de que ações concretas cada vez mais possam transformar, para melhor, a realidade
cotidiana de todos os seres vivos.

Conclusões Articuladas
1. A produção de material plástico, iniciada em 1950, carrega consigo reconhecido
progresso para a humanidade. Porém, atualmente, esse material também tem
demonstrado ser responsável direto por resultados negativos ao meio ambiente,
fazendo com que seja necessária a rápida ação para desacelerar sua produção e
consumo.
2. Essa urgência, por sua vez, se deve ainda mais a possibilidade desses materiais
estarem contribuindo com as mudanças climáticas, por serem fontes emissoras de
GEEs quando expostos à radiação solar ou quando incinerados – sobre o que já há
maior comprovação científica em relação a emissão de GEEs.
3. Diante dessa incerteza sobre ser o plástico uma nova fonte de GEEs, os princípios
da precaução e da prevenção devem ser trazidos com maior força e utilizados com
mais frequencia, por servirem como freio às atividades humanas quando ainda não
comprovados seus perigos.
4. Em relação a isso, o levantamento de projetos de lei realizado revela que a
425
À título de sugestão, um bom exemplo pode ser encontrado no livro Direito Ambiental &
Economia, onde a autora aborda, em determinada parte da obra, a questão sobre a proibição legal da
distribuição ou comercialização de sacolas plásticas por parte dos estabelecimentos comerciais no
município de São Paulo. (NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Direito ambiental & economia. Curitiba:
Juruá, 2018. 211 p., p. 107-109.).
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preocupação com a poluição por plásticos descartáveis está presente no âmbito do
legislativo brasileiro. Porém, muito ainda precisa ser feito.
5. Por fim, a relação entre o plástico e as mudanças climáticas, através dos GEEs
emitidos durante o processo de degradação e incineração deve ser analisado com
mais atenção, não somente pelo legislativo, como pelos demais órgãos, instituições e
agentes públicos e privados. Os recentes debates indicam preocupação, mas,
também, demora na efetivação de ações reais.
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2. O DIREITO NO ANTROPOCENO: A ERA DA
(IN)JUSTIÇA CLIMÁTICA
GABRIEL REZENDE CRUZ
Estudante da Graduação em Direito da Pontifícia UNIVERSIDADE Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e
Pesquisador de Iniciação Científica

MARIA EDUARDA SEGOVIA BARBOSA NEVES
Estudante da Graduação em Direito da Pontifícia UNIVERSIDADE Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e
Pesquisadora de Iniciação Científica

Introdução426
As chamadas “mudanças climáticas” são aquelas atribuídas às atividades
humanas que, de forma direta ou indireta, alteram a composição da atmosfera terrestre
por meio da emissão de gases, somadas às mudanças provocadas pela variabilidade
climática natural.427
Os riscos climáticos de origem antrópica são resultado de um modelo de
desenvolvimento econômico insustentável, especialmente dos países desenvolvidos
altamente dependentes de combustíveis fósseis, aos quais se atribui a maior
contribuição de emissão de gases de efeitos estufa (GEE) na atmosfera. Cerca de 3⁄4
do excesso de CO2 acumulado na atmosfera provém dos países mais industrializados;
estima-se um aumento de 35% da concentração de dióxido de carbono na atmosfera,
entre 1750 e 2005.428
Dentre as regiões mais vulneráveis aos impactos climáticos, destacam-se o
norte e nordeste da África, e a região do Sahel; a América Central; a Índia; algumas
regiões do norte da Américas; e alguns pequenos Estados insulares, especialmente
426
Este texto faz parte de pesquisa de iniciação científica desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em
Direto, Ambiente e Justiça no Antropoceno (JUMA), no âmbito da Coordenação de Direito Ambiental do
Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA-Jur) da PUC-Rio, sob orientação da Professora Danielle de
Andrade Moreira.
427
ABRAMPA. A atuação do Ministério Público frente às mudanças climáticas. 2018, p. 5. Disponível
em: <https://www.abrampa.org.br/uploads/.cache/conteudo/248-pdf/publico_248.pdf>. Acesso em 01
jun. 2018.
428
BORRÀS, Susana. Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario
internacional del cambio climático. Relaciones Internacionales. Madrid, n. 33, out. 2016/jan. 2017, p. 98.
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no oceano Pacífico e no Caribe.429 São justamente os Estados que menos contribuem
com o cenário ambiental do século XXI, tendo em vista suas pequenas potencialidades
econômicas e/ou abrangência geográfica, os mais impactados com as mudanças
climáticas. Por esse motivo, pode-se dizer que estamos vivendo na era da Injustiça
Climática.
Segundo o relatório anual do IPCC 430 de 2018, as atividades humanas já causaram
um aumento de 1º C na temperatura terrestre em relação aos níveis pré-industriais. Além
disso, estima-se que o aquecimento global antropogênico esteja aumentando a cerca de
0,2º C por década devido às emissões de GEE.431
No âmbito das iniciativas internacionais para lidar com as mudanças climáticas e
suas consequências danosas, destacam-se duas medidas: a mitigação e a adaptação.
A primeira diz respeito a um esforço de reduzir ou prevenir a emissão de GEE e se dá
por meio do uso de novas tecnologias e energias renováveis. Já a segunda diz respeito
a ajustes mais complexos em resposta a estímulos climáticos reais ou esperados e
seus impactos. Refere-se, portanto, a mudanças em processos, práticas e estruturas
com o objetivo de moderar potenciais danos.432 Segundo o referido relatório do IPCC,
futuros riscos climáticos poderiam ser reduzidos pela conjugação de medidas de
mitigação e de adaptação.
É necessário compreender que há estreita relação entre as emissões de gases de
efeito estufa na atmosfera e o aumento da temperatura global. Entre 1880 e 1900, a
temperatura estava 0,2º C abaixo da média da temperatura do século XX. Entre 1901 e
1950, a média da temperatura ficou 0,15º C abaixo da média do século passado e, entre
1951 a 2000, ficou 0,15º C acima da média. O ano de 1998 foi o mais quente do século XX
e ficou 0,63º C acima da média secular. E o que já representava um cenário preocupante,
tornou-se ainda pior no século XXI, pois a temperatura em 2015 ficou 0,9º C acima da
média e no primeiro semestre de 2016 ficou 1º C acima da média do século XX.433
Segundo o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases (SEEG), 434 do

429
Ibid.
430
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) é um órgão das Nações Unidas
responsável por avaliar a ciência das mudanças climáticas. Mais informações em <https://www.ipcc.
ch/>.
431
IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on
the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas
emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change,
sustainable development, and efforts to eradicate poverty [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner,
D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R.
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (eds.)]. World
Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp, p. 6. Disponível em: <http://report.ipcc.ch/
sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf>. Acesso em 09 mar. 2019.
432
ABRAMPA. A atuação do Ministério Público frente às mudanças climáticas. 2018, p. 8.
433
Ibid., p. 9.
434
Infográficos SEEG. Disponíveis em <http://seeg.eco.br/infograficos-seeg-vi/>. Acesso em 16
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Observatório do Clima,435 o Brasil é o sétimo país com maior índice de emissões

de

GEE, sendo que a maior contribuição às emissões é atribuída às mudanças de uso de
terra e ao setor agropecuário, os quais juntos são responsáveis por cerca de 70% das
emissões do país. Assim, devido à disposição geográfica e as atividades empreendidas
nas regiões Norte e Nordeste, estas são as regiões brasileiras que mais contribuem
para esses alarmantes dados. Entretanto, a região Norte (ainda) é capaz de absorver
grande parte desses gases, tendo em vista sua vastidão de áreas com densa cobertura
florestal.
Levando em consideração esse cenário, o presente trabalho tem como objetivo
geral promover uma reflexão sobre as consequências dos impactos das atividades
humanas no planeta, em especial no clima, tanto em relação ao funcionamento do
sistema terrestre, quanto no que se refere à organização socioeconômica das
comunidades locais e dos países, a partir da constatação das iniquidades resultantes
da desigual distribuição de ônus e bônus relativos aos riscos climáticos.
Para isso, o artigo se desenvolverá em três caminhos subsequentes.
Primeiramente, será abordado o respaldo das mudanças climáticas nos regimes jurídicos
internacional e nacional brasileiro. Em seguida, serão apresentadas noções que justificam
a concepção de que a sociedade contemporânea vive uma nova época geológica – o
Antropoceno –, a qual tem como principal força de transformação o próprio homem. Por
fim, o conceito de Justiça Climática será introduzido e, então, demonstrar-se-á a
relevância deste movimento no cenário das mudanças climáticas.
1. Marco legal sobre mudanças climáticas
Não se duvida da necessidade de que medidas sejam urgentemente tomadas
tendo em vista as mudanças que vêm ocorrendo no sistema terrestre e nas relações
sociais. A adaptação e atualização do Direito, de modo a envolver efetivamente os
problemas ambientais e as mudanças climáticas, são fundamentais neste cenário.
Com efeito, “o direito é um dos instrumentos que podem contribuir com que os
princípios da modernidade encontrem a saída da encruzilhada surgida nos novos
paradigmas da sociedade”.436
Os papéis do Direito são tanto de natureza preventiva, quanto reparatória e
mar. 2019.
435
Para mais informações acesse: <http://www.observatoriodoclima.eco.br/>. Acesso em 12
mar. 2019.
436
Tradução livre. Texto original: “[...] el derecho es uno de los instrumentos que pueden contribuir a
que los principios de la modernidad encuentren la salida a una encrucijada surgida de los nuevos
paradigmas de la sociedad [...]”. GÓMES, Luis Fernando Macías. El Derecho del cambio climático: un nuevo
paradigma del derecho? Revista de Direito Ambiental, v. 15, nº 58, abr.-jun. 2010, p. 3. Disponível em:
<http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131206212019_3654.pdf>. Acesso em 16
mar. 2019.
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repressiva.437 As atenções devem se voltar tanto para evitar o prolongamento das
atividades que provocam ou agravam as mudanças climáticas, quanto para prever e
adotar as ações necessárias para que a sociedade consiga se adaptar diante dos impactos
que decorrem das alterações do clima.
Portanto, é necessário repensar a estruturação tradicional do Direito. Isso porque,
quando tratamos de mudanças climáticas, há uma “hipercomplexidade causal”,438 não
sendo sempre possível traçar uma causa específica e diretamente a elas relacionada. No
campo climático, a relação causa vs. efeito não é obrigatoriamente linear e, mais que
isso, pode manifestar-se como decorrência de causas concomitantes. Mesmo havendo
incerteza científica em relação aos efeitos que irão se concretizar no futuro, é possível se
estabelecer uma nova racionalidade, tendo como base a proporcionalidade; as medidas
adotadas devem ser condizentes ao nível de proteção pretendida. 439 Torna- se, portanto,
necessário que o Direito se afaste de seus tradicionais fundamentos de modo a abarcar
a complexidade que caracteriza as mudanças climáticas.
Diante dessas peculiaridades, esforços estão sendo tomados, tanto no âmbito
nacional quanto internacional, para mitigar ou ao menos controlar os riscos e danos
ocasionados pelas mudanças climáticas. Porém, o modelo de desenvolvimento
capitalista, baseado no uso intensivo de carbono cria obstáculos para que ações
eficientes sejam tomadas.
Neste contexto, a crise climática vem ganhando espaço na agenda política
internacional. Um importante marco no plano internacional foi a Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQMC), aprovada durante a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92). A CQMC tem
como objetivo estabilizar as concentrações de GEE na atmosfera e estabelece um nível
que, em determinado prazo, permita que os ecossistemas adaptem-se naturalmente
às mudanças climáticas.440 Por se tratar de um “tratado-quadro”, a CQMC adota um
texto relativamente aberto, que apresenta grandes linhas normativas, mas deixa a
definição de conteúdo específico para seus instrumentos conexos. 441 Daí decorre a
importância das Conferências das Partes: as medidas específicas a respeito do regime
– que podem efetivamente fazer os compromissos dos países Parte se tornarem mais
437
GÓMES, Luis Fernando Macías. El Derecho del cambio climático: un nuevo paradigma del
derecho?, p. 16.
438
CARVALHO, Delton Winter de. Mudanças climáticas e as implicações jurídico-principiológicas para
a gestão dos danos ambientais futuros numa sociedade de risco global. In LAVRATTI, Paula; PRESTES,
Vanêsca Buzelato (Orgs.). Direito e Mudanças Climáticas: responsabilidade civil e mudanças climáticas. São
Paulo: Instituto o Direito por um Planeta Verde, 2010, pp. 39-60, p. 48.
439 Ibid., p. 53.
440 Website Ministério do Meio Ambiente. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima (UNFCCC). Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas>.
Acesso em 19 mar. 2019.
441 ABRAMPA. A atuação do Ministério Público frente às mudanças climáticas, p. 16.
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ambiciosos – são discutidas e negociadas pelos próprios países Parte durante as COPs,
que, em geral, ocorrem anualmente. 442
No âmbito da CQMC, há dois instrumentos conexos que estabelecem metas de
redução de GEE: o Protocolo de Kyoto (1997) e o Acordo de Paris (2015). Enquanto o
Protocolo de Kyoto estabelece um regime de metas obrigatórias de redução de
emissões para países industrializados, o Acordo de Paris traz um novo paradigma: o
estabelecimento de compromissos voluntários pelas Partes.443
Infelizmente, o Protocolo de Kyoto fracassou a partir do momento em que não
houve engajamento ou mesmo ratificação por parte dos grandes emissores, como os
Estados Unidos.444 Por este motivo, o Acordo de Paris foi recebido com muito
otimismo, visto que se tornou um novo marco climático global.
O objetivo central do Acordo de Paris é manter o aumento da temperatura
média terrestre abaixo dos 2º C e se esforçar para limitar o aumento da temperatura a
1,5º C.445 Nele, todos os países-Parte têm responsabilidade perante a crise climática,
mas esta responsabilidade varia segundo a sua realidade. Dito isto, o Acordo de Paris
não pode ser visto como uma solução única para os problemas relativos às mudanças
climáticas, pois, além de as metas serem voluntárias, não há indicações técnicas de
como serão feitas as alocações das emissões das Partes. Além disso, segundo o
relatório anual do IPCC de 2018, mesmo se todos os países cumprissem o estipulado
no Acordo de Paris, não seria possível limitar o aquecimento global a 1,5º C.446
Ainda assim, o Acordo de Paris se mostra relevante a partir do momento em
que os governos, apesar de não terem especificado níveis de redução de emissões,
não podem, em regra, assumir compromissos que levem ao retrocesso, além de
promover a projeção para um contexto global dos problemas climáticos nacionais. 447
Em convergência com o proposto no Acordo de Paris, o Brasil instituiu a Política
Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009), a qual oficializa o compromisso
voluntário do país junto à CQMC. Ela tem como objetivo garantir que os
desenvolvimentos econômico e social não prejudiquem o sistema climático global.448
442 ABRAMPA. A atuação do Ministério Público frente às mudanças climáticas, p. 18.
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A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) encontra-se regulamentada,
atualmente, pelo Decreto 9578/2018.449 Apesar de a PNMC estar fundada nas ideias
de desenvolvimento sustentável, economia de baixo carbono e proteção do sistema
climático, existe conflito entre a letra da lei e a realidade da política brasileira. Isso
pode ser observado, por exemplo, quando a PNMC prevê o estímulo à produção de
energia limpa, enquanto o governo federal favorece a exploração de combustíveis
fósseis e carbono-intensivos.450
Apesar dessas contradições, a existência de um marco legal, como a PNMC,
mostra-se fundamental frente aos problemas advindos das mudanças climáticas. Os
cidadãos passam a ter maior respaldo de argumentação contra os governos nacionais
ou empresas emissoras de GEE, de forma a proteger seus direitos em relação aos
impactos climáticos.
Essa proteção, tanto em nível nacional quanto internacional, é de extrema
importância devido à magnitude e complexidade das mudanças climáticas no mundo
atual. As atividades humanas vêm influenciando de tal modo a estabilidade climática do
planeta Terra que estão sendo comparadas a uma nova força geológica. A partir dessa
noção, diversos acadêmicos e cientistas consideram que a sociedade contemporânea
vive uma nova época geológica: o Antropoceno.
2. Mudanças climáticas no contexto do Antropoceno
2.1. Contextualizando uma nova época geológica
O Antropoceno pode ser definido como o tempo geológico mais recente da Terra,
no qual a principal matriz de transformação e modificação do planeta é o próprio homem.
O termo foi popularizado pelo químico holandês Paul Crutzen, no ano de 2000, a partir
da inevitável constatação de evidências globais alarmantes de que os processos
atmosféricos, geológicos, hidrológicos e outros possuem interferência direta da força
humana em todas as suas dimensões, desde o seu estilo de vida até
a divisão
internacional do trabalho. A palavra Antropoceno é formada pela junção do radical
“antropo”, que significa “humano”, com o sufixo “ceno”, sufixo padrão para determinar
uma nova época no tempo geológico.
Desde a Revolução Industrial, o ecossistema e o modo de vida das pessoas
mudaram drasticamente. Com o uso de combustíveis fósseis como principal fonte de
energia e o crescimento populacional acelerado, a influência das atividades humanas
no planeta começa a ser comparada às forças da natureza a partir do momento que
impactam no funcionamento do sistema terrestre. Dessa forma, o químico e ganhador
449
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450
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do prêmio Nobel Paul Crutzen451 entende que, com todas essas mudanças, uma nova
época geológica começa, a qual o autor chama de Antropoceno.
Importante considerar que o Antropoceno seria uma nova “época” geológica,
pois é subsequente ao Holoceno – época pós-glacial que perdura há cerca de 10 a 12
mil anos.452 Segundo as ciências geológica, paleontológica e biológica,453 a Terra é
dividida em Eras, Períodos e Épocas. Segundo essa linha de raciocínio, o Holoceno
seria uma “Época” do “Período” Quaternário que está na “Era” Cenozoica. Porém,
frequentemente, o termo “época” e “era” são confundidos, principalmente por conta
da praticidade da comunicação. Dessa forma, o Antropoceno, em termos técnicos da
geologia, seria uma nova época geológica -e não “era”.
A própria denominação do “Antropoceno” não é unânime no meio acadêmico.
José Eli da Veiga afirma que muitos estudiosos acreditam que oficializar essa nova
época “seria uma atitude política em vez de uma decisão científica”,454 pois essa
concepção se basearia em previsões que só poderão se confirmar no futuro. Esse
posicionamento evidencia a ativa contradição no meio científico no que tange às
tentativas de conceituar o Antropoceno e definir os seus antecedentes diretos.455
Ainda assim, a União Internacional das Ciências Geológicas (UICG)456
recomendou, em 2016, a utilização da nomenclatura “Antropoceno”. O presente artigo
adotará este termo, tendo em vista que, além da recomendação, trata-se de uma
“atitude política”, conforme mencionada por José Eli da Veiga. Posicionar-se a favor do
reconhecimento do “Antropoceno” significa reconhecer a urgência de enfrentamento
dos riscos climáticos no mundo atual, assim como entender que se está diante de uma
época na qual são necessárias mudanças profundas – ou atualizações – na estrutura
jurídica internacional e nacional. Como se verá adiante, as evidências de que as forças
humanas podem ser equiparadas a uma nova força geológica impõem, no mínimo, a
necessidade de respostas políticas e jurídicas eficientes e condizentes com a
magnitude do problema.
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2.2. Como o homem se tornou uma força geológica?
A adaptação do meio pelo homem não é uma novidade contemporânea;
humanos e seus ancestrais já interferiam no ambiente de inúmeras maneiras e em
diversos contextos históricos, como, por exemplo, com a descoberta do fogo
e
desenvolvimento de técnicas agrícolas. Não obstante, essas alterações sempre se
deram de forma inofensiva. A isso, Paul Crutzen e Will Steffen denominam
“conhecimento por tentativa e erro”;457 os humanos sempre tiveram a capacidade
de modificar o meio ambiente, mas nunca haviam transformado completamente os
ecossistemas que lhes cercavam.
Na Era Industrial, por volta de 1800 a 1945, deu-se início ao uso de combustíveis
fósseis como fonte de energia. A partir da sua utilização e de outras tecnologias, como
motores a vapor e de combustão interna, desenvolveram-se diversas atividades que
antes não eram possíveis e aprimoraram-se outras, como, por exemplo, a
agricultura.458 Com isso, o homem começou a exercer significativo impacto no sistema
terrestre. Em 1950, cerca de 30% da superfície terrestre do planeta já era usada para
fins agrícolas, sendo que em meados de 1800, apenas 10% tinha esse fim.459 Além
disso, a concentração de nitrogênio na camada de ozônio aumentou em dez vezes
neste período.460 Em 1850, a concentração de gás carbônico na atmosfera era de 285
ppm, mas, até o final de 1945, a concentração já havia aumentado cerca de 25 ppm.
Segundo Paul Crutzen e Will Steffen,461 esse aumento foi suficiente para ultrapassar o
limite da variação natural durante o Holoceno, tornando-se clara evidência de que as
atividades humanas estavam afetando o meio em escala global.
Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, dá-se início ao período chamado
de
“A Grande Aceleração”. Depois dos desastres advindos da guerra, um novo regime
internacional se instalou, criando condições para impulsionar o crescimento da
economia. Os Estados Unidos, por exemplo, incentivaram a abertura do capital e do
comércio, aumentando, assim, o fluxo financeiro mundial, reintegrando grande
457
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parte da economia-mundo.462 Dessa forma, a partir da segunda metade do século XX,
todos os indicadores de atividades humanas sofreram aumentos significativos: a
população cresceu de 3 bilhões para 6 bilhões de pessoas em 50 anos; em 2005, o
consumo de petróleo já havia crescido cerca de 35% desde 1960; o número de
veículos cresceu de 40 milhões no período pós-guerra para 700 milhões em 1996, e
continua aumentando; atividades como viagem internacional, comunicação eletrônica
e conectividade econômica, antes inexistentes, passaram a ser comuns; o mundo
sofreu um maciço processo de industrialização e urbanização; etc.463 Ademais, durante
a “Grande Aceleração”, a concentração atmosférica de CO2 passou de 311 ppm em
1950 para 369 ppm em 2004.464
2.3. O perigo das forças antropogênicas
Apesar dos números alarmantes, os problemas ambientais eram ignorados pela
política internacional. Com os avanços de pesquisas relacionadas ao tema, o
fortalecimento da sociedade civil e o aumento do fluxo de informações por meio da
internet, sobretudo a partir de 2015, os problemas ambientais começaram a ganhar
notoriedade. 465 Surgem, assim, segundo Paul Crutzen e Will Steffen, três correntes
filosóficas a respeito de como os tomadores de decisão (governos, empresas, indivíduos
etc.) poderiam lidar com os problemas ambientais, tais como a crise climática:466 (i)
Business-as-usual, de caráter conservador, que prega a ideia de que recursos públicos
não devem ser investidos em riscos incertos e de longo prazo; (ii) Mitigation, corrente
intermediária que se baseia no reconhecimento da ameaça das mudanças climáticas e
que preza pelo uso da tecnologia para mitigar seus efeitos; e, por fim, (iii) Geoengineering options, de caráter drástico, mas também utópico, a qual envolve proposital
manipulação por humanos de processos do sistema terrestre em escala global, com a
intenção de contrariar os impactos antropogênicos no meio ambiente, defendendo ideias
como a “geo-sequestration”, o uso de partículas aerossol na atmosfera, entre outras.
O cientista brasileiro Paulo Artaxo concorda com Paul Crutzen e Will Steffen e
afirma que o desenvolvimento da agricultura e o início da Revolução Industrial são os
principais fatores que levaram ao “explosivo crescimento populacional”467 que
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pressiona os recursos naturais do planeta e gera uma crescente necessidade de
fornecimento de alimentos, água, energia e bens de consumo em geral, e o medo
quanto ao seu esgotamento.
O autor oferece informações sobre os diferentes aspectos da teoria dos limites
planetários seguros (“planetary bounderies”), conceituando-os como “limites
operacionais seguros para a humanidade em relação a questões críticas decorrentes
da ocupação humana na Terra”.468 Paul Crutzen e Will Steffen explicam que os
“planetary bounderies” reconhecem, também, os riscos da tentativa de reversão das
influências humanas no ecossistema, tendo em vista a falta de conhecimento sobre o
funcionamento do sistema terrestre. Essa ideia vai contra a alternativa de geoengineering,469 restando claro que o melhor caminho para lidar com as mudanças
climáticas é através da mitigação.
Paulo Artaxo explica que a doutrina470 avalia esses limites em nove parâmetro
relevantes: mudanças climáticas; perda de ozônio estratosférico; acidificação dos
oceanos; ciclos bioquímicos de nitrogênio e fósforo; mudanças na integridade da
biosfera associadas à perda da biodiversidade; mudanças do uso do solo; uso de
recursos hídricos; carga de partículas de aerossóis na atmosfera; e introdução de
entidades novas e poluição química.
O autor afirma ser difícil quantificar os limites dessas questões ambientais
globais, pois todas questões estão interconectadas, visto que o planeta é uma
entidade integrada e única.471 José Eli da Veiga472 também critica o estabelecimento
desses limites justamente por conta da dificuldade de monitorá-los de forma individual.
Para ele, esses limites acabam sendo estabelecidos com certa arbitrariedade. Por
outro lado, Paulo Artaxo reconhece a importância dessa teoria, pois acredita na real
possibilidade de desestabilização do clima, caso os limites físicos do planeta Terra
sejam ultrapassados.
Neste cenário, vários esforços estão sendo empreendidos em escala global para
tentar conter os impactos antropogênicos no sistema terrestre. A própria criação do
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC),473 como órgão das
Nações Unidas responsável pelo estudo científico das mudanças climáticas, é um
exemplo disso. O relatório do IPCC de 2018 traz importantes alertas sobre os impactos do
aquecimento global de 1,5º C acima dos níveis pré-industriais. Os riscos
468
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climáticos para os seres humanos e para a natureza como um todo são significativos
com o aumento de temperatura a 1,5º C, mas, se o cenário de aquecimento chegar a
2º C, os danos serão drasticamente maximizados. Entre os riscos que podem ser
significativamente agravados estão: o aumento da temperatura média na maior parte
das regiões em terra e oceânicas, o aumento da temperatura máxima na maioria das
regiões inabitadas, maiores precipitações em diversas regiões e, também, maior
probabilidade de seca e falta de precipitações em algumas regiões. 474 Dessa forma,
fica demonstrada a necessidade de se estabelecer limites para que a Terra não entre
em colapso.
2.4. A política internacional e o Antropoceno
Eduardo Viola e Larissa Basso, ao correlacionarem o sistema internacional atual
e a nova época geológica, apontam diversas barreiras do cenário internacional que
dificultam um maior controle da atividade humana, que é o principal vetor de mudanças
no Antropoceno.475
Os autores entendem que é necessária uma cooperação entre os indivíduos e os
Estados para que haja uma mitigação das mudanças climáticas, visto que o clima é um
bem comum global.476 São apontadas cinco características da estabilidade climática
que dificultam a formação de arranjos cooperativos: o fato de ela (i) ser intrinsecamente
global, centrada em suas alterações na atmosfera; (ii) operar em uma escala de tempo
de longo prazo, o que dificulta a observância de seus efeitos; (iii) envolver questões
de equidade na geração atual e em relação a gerações futuras; além de (iv) não haver
uma eficácia linear entre causa e efeito; e, por fim, (v), serem necessárias diversas e
profundas mudanças nas atividades humanas para que seja alcançada a estabilidade
climática.477
Ademais, pode-se atribuir o insucesso da mitigação das mudanças climáticas e
a dificuldade da cooperação supracitada ao aumento da conflituosidade das
sociedades contemporâneas e ao modelo de tomada de decisões. Esse cenário acaba
por atravancar o processo de mitigação, pois é necessário que todos os países
cheguem a um consenso para que medidas efetivas sejam tomadas,478 o que é inviável
no contexto atual.
Dessa forma, Eduardo Viola e Larissa Basso acreditam que somente quando os
países-potências climáticas, ou seja, aqueles com capacidade efetiva de influência no
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clima, adotarem uma postura reformista479 é que a mitigação das mudanças climáticas
será possível. Entende-se que:
O fator decisivo para essa transformação está no crescimento de
forças reformistas nas potências climáticas e uma concertação mais
estreita entre elas, em que a soberania seja cedida parcialmente em
prol de tratados plurilaterais fortes, nos quais o compromisso com a
descarbonização seja obrigatoriamente implementado. 480

2.5. O aspecto socioeconômico do Antropoceno
Ao discorrer sobre a relação dissociada entre ciência e política, Bruno Latour
propõe o fim da “bifurcação da natureza”,conceito estipulado por Alfred N. Whitehead,481
o qual diz respeito a uma separação entre natureza e humanidade. Bruno Latour se
posiciona contra as ideias extremistas dos chamados “negacionistas”, que acreditam
que a política só pode dar conta do que é cientificamente comprovado de forma atual
e certa, utilizando-se desse argumento para afastar a proteção ambiental em relação
às mudanças climáticas.
O autor considera que “este [a suposta controvérsia sobre as origens antrópicas das
mudanças climáticas] é um dos problemas que paralisam a política no Antropoceno”.482
Ele utiliza o termo “agnotologia”, desenvolvido por James Proctor, o qual consiste na
produção deliberada de ignorância. Afirma-se que esta é a estratégia utilizada pelos
negacionistas para tentar postergar a implementação de políticas públicas a favor da
proteção ambiental.483 Esta estratégia consiste em convencer as pessoas de que há
uma controversa acerca da influência da ação humana nos climas, sem haver quaisquer
pretensões em chegar a um veredicto.
Por este motivo, Bruno Latour defende a necessidade de ciência e política atuarem
de forma conjunta, visto que não se pode esperar o suposto “conflito” chegar a uma
conclusão para então traçar uma política. 484 Os campos da ciência e da política estão
interligados a partir do momento que a ciência ajuda o corpo político a definir a
quantidade de entidades que devem ser levadas em consideração. Ao mesmo tempo,

479
“Potências reformistas são aquelas a favor de mudanças que verdadeiramente contribuam para
mitigar o problema, reformando o regime atual, através de políticas públicas, como por exemplo, a defesa
do desenvolvimento do baixo carbono”. (VIOLA, Eduardo; BASSO, Larissa. O sistema internacional no
Antropoceno, p. 10).
480
VIOLA, Eduardo; BASSO, Larissa. O sistema internacional no Antropoceno, p. 14.
481
WHITEHEAD, Alfred N. The Concept of Nature, New York, Cosimo. 2007 [1920]. apud LATOUR,
Bruno. Para distinguir amigos e inimigos no tempo do Antropoceno. Revista de Antropologia. São Paulo.
USP, 2014, v. 57, no 1, pp. 11-31, p. 13.
482
LATOUR, Bruno. Para distinguir amigos e inimigos no tempo do Antropoceno, p. 15.
483
Ibid., p. 17.
484
LATOUR, Bruno. Para distinguir amigos e inimigos no tempo do Antropoceno, p. 17.
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a política possibilita ordenar, selecionar e ranquear o número de agências com as quais
deve dialogar. 485
Nesta mesma linha de pensamento, Jordi Manzano aponta para a necessidade
se pensar o Antropoceno não só com um olhar “científico”, mas também sociológico.486
Ele afirma que diversos autores – desde os mais clássicos, como Paul Crutzen, até os
mais novos estudiosos – se esquecem de conceber o surgimento do Antropoceno
como consequência do modelo capitalista de produção, adotado na grande maioria
do planeta após o fim da Guerra Fria. Desse modo, sustenta-se a tese de que as
atividades capitalistas predatórias se caracterizam como o maior antecedente direto
das condições que hoje representam o Antropoceno, não se tratando apenas de uma
evolução natural e aleatória da humanidade. Neste sentido:
[...] a expressão ‘Antropoceno’, criada no âmbito das ciências naturais,
tanto que remete ao vocabulário próprio da geologia e é posta em
circulação por um Prêmio Nobel de Química, pode ocultar uma certa
indiferença moral ou política, obviando as questões de distribuição e
responsabilidade em relação em relação com os efeitos derivados do
domínio tecnológico do Sistema Terra por parte dos seres humanos.487

Com isso, deve-se pensar no Antropoceno não apenas como “mais uma nova
época geológica”, mas perceber que o seu surgimento está intimamente ligado com o
modelo de produção e o modo de vida adotado recentemente pela sociedade.
O modelo atual de produção, que é refletido em diferentes aspectos sociais,
como no Direito, busca o crescimento a todo custo, sem se atentar suficientemente
para as iniquidades existentes na sociedade. No contexto climático, já se sabe que as
comunidades e países que mais contribuíram para as mudanças climáticas – visto que,
na busca do seu desenvolvimento, emitiram grandes quantidades de GEE – são, na
realidade, as menos prejudicadas. Serão menos prejudicadas porque terão maior
capacidade de adaptação e enfrentamento do problema do que aquelas comunidades
que, embora não tenham contribuído tanto para a crise climática, são mais vulneráveis
devido a sua pouca capacidade de adaptação. O relatório do IPCC de 2018 é claro ao
afirmar que a cooperação internacional488 é a via mais prática de se alcançar um
485 Ibid., p. 18.
486
MANZANO, Jordi Jaria I. El Dret, l’antropocè i la justícia. Revista Catalana de Dret Ambiental. Vol.
VII Núm. 2 (2016): 1 – 13. Disponível em: <https://www.raco.cat/index.php/rcda/article/
view/329544/420127>. Acesso em 14 mar. 2019.
487
Tradução livre. Texto original: “Sin embargo, la expresión ‘Antropoceno’, acuñada en el ámbito de
las ciencias naturales, en tanto que remite al vocabulario propio de la geología y es puesta en circulación
por un Premio Nobel de Química, puede ocultar una cierta indiferencia moral o política, obviando las
cuestiones de distribución y responsabilidad en relación con los efectos derivados del dominio tecnológico
del Sistema Tierra por parte de los seres humanos”. MANZANO, Jordi Jaria I. El Dret, l’antropocè i la justícia,
p. 9.
488
IPCC, 2018: Summary for Policymakers, p. 25.
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desenvolvimento verdadeiramente sustentável para todos os países e todos os povos.
O relatório ainda trabalha com a noção de que a justiça social e a igualdade são aspectos
centrais489 dos modelos de desenvolvimento resilientes ao clima que visam limitar o
aquecimento global a 1,5º C.
É neste cenário, inclusive, que a ONU adotou, em 2015, a “Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável”,490 com a indicação de dezessete Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável”,491 todos interdependentes e que visam a mitigar e/
ou erradicar adversidades globais que a organização julga estarem atreladas como
obstáculo ao desenvolvimento sustentável. Entre elas, está justamente a questão das
mudanças climáticas e da desigualdade social em todas as suas dimensões: pobreza,
fome, educação, energia acessível, condições de trabalho, entre outras. Surge, então,
a necessidade de se construir a ideia da Justiça Climática no Antropoceno, como
importante fundamento para proteção das populações mais vulneráveis aos riscos e
danos climáticos, levando em consideração sua menor contribuição histórica para as
mudanças climáticas.
3. A Justiça Climática no Antropoceno
3.1. Contextualização
As mudanças climáticas são uma realidade, e foram elas que permitiram a
contextualização de um novo panorama geológico – o Antropoceno – a partir de
pesquisas e constatações empíricas do aumento da temperatura média global e da
relação direta que as atividades humanas exerceram nesse processo. Apesar do
protagonismo do fenômeno das mudanças climáticas quando se trata de questões
ambientais contemporâneas, seus efeitos não dizem respeito apenas às variações no
funcionamento do sistema terrestre. Há impacto direto na vida das pessoas com
violações a seus direitos fundamentais, como direito à saúde, direito à água potável,
direito à dignidade da pessoa humana e outros – o que gera uma dimensão
multissetorial na caracterização do Antropoceno: mais do que um problema de cunho
geológico e biológico, ele pode (e deve) ser enquadrado como um fenômeno que
perpassa questões políticas, econômicas e, sobretudo, sociais.492
489
IPCC, 2018: Summary for Policymakers, p. 24.
490
Documento disponível em <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030pt-br.pdf>. Acesso em 01 abr. 2019.
491
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são: (i) erradicação da
pobreza; (ii) fome zero e agricultura sustentável; (iii) saúde e bem-estar; (iv) educação de qualidade; (v)
igualdade de gênero; (vi) água potável e saneamento; (vii) energia acessível e limpa; (viii) trabalho decente
e desenvolvimento econômico; (ix) indústria, inovação e infraestrutura; (x) redução das desigualdades;
(xi) cidades e comunidades sustentáveis; (xii) consumo e produção responsáveis; (xiii) ação contra a
mudança global do clima; (xiv) vida na água; (xv) vida terrestre; (xvi) paz, justiça e instituições eficazes;
e (xvii) parcerias e meios de implementação.
492
BORRÀS, Susana et al. El régimen jurídico del cambio climático: entre la justicia climática y los
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Os impactos sociais e ambientais decorrentes das mudanças climáticas não se
distribuem igualmente em todas as regiões. Segundo dados do IPCC, 493 há uma alta
probabilidade494 de que as populações significativamente mais afetadas serão
justamente as menos favorecidas e mais vulneráveis, como povos indígenas e
comunidades locais dependentes da agricultura e de atividades costeiras. Além disso,
é altamente provável que as regiões a suportar os maiores riscos climáticos sejam os
ecossistemas árticos, regiões mais propensas a frequentes períodos de seca, pequenas
ilhas e países menos desenvolvidos. Há, ainda, uma média probabilidade de que a
pobreza aumentará com o aquecimento global, porém limitá-lo a 1.5º C e não o deixar
chegar a 2º C pode reduzir o número de pessoas submetidas aos riscos climáticos em
centenas de milhões até 2050. Percebe-se que o problema das mudanças climáticas
não pode ser desvinculado do seu aspecto social.
Susana Borràs também atribui ao modelo de desenvolvimento econômico, que
segundo ela é insustentável, a responsabilidade das mudanças climáticas, visto que
os países mais industrializados são altamente dependentes de combustíveis fósseis,
aos quais se atribui a maior contribuição de emissão de gases de efeitos estufa (GEE)
na atmosfera.495
É neste contexto de desigual na distribuição de ônus e bônus climáticos, em relação
às causas e consequências das mudanças do clima, que começa a surgir o movimento
por Justiça Climática.
3.2. Origem do conceito de Justiça Climática
O conceito de Justiça Climática surge como um desdobramento do movimento de
Justiça Ambiental, nascido nos EUA. A primeira vez que esse termo foi utilizado 496 foi na
reportagem Greenhouse Gângsters vs. Climate Justice,497 elaborado pelo grupo
Corporate Watch. Este informe contribuiu, principalmente, para a reavaliação da
influência política da indústria de petróleo na sociedade contemporânea e, também,
derechos humanos. Ministerio de Economía Competitividad. Proyecto de investigación: Del desarrollo
sostenible a la justicia ambiental: Hacia una matriz conceptual para la gobernanza global. Working Paper
nº 2. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, Marzo 2016, p. 2. Disponível em: <http://www.dret-public.urv.
cat/media/upload/domain_89/arxius/working%20papers/DEFINITIUS/working%20paper%202.pdf >.
Acesso em 01 abr. 2019.
493
IPCC, 2018: Summary for Policymakers, p. 11.
494
O relatório utilizou termos para indicar o grau de evidência e acordo para determinada informação.
Cinco termos foram utilizados para indicar o nível de probabilidade: muito alto, alto, médio, baixo e muito
baixo.
495
BORRÀS, Susana. Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario
internacional del cambio climático, p. 98.
496
BORRÀS, Susana. Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario
internacional del cambio climático, p. 100.
497
Disponível em: <http://www.corpwatch.org/sites/default/files/Greenhouse%20Gangsters.pdf.
Acesso em 19 mar. 2019.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses da Graduação

atribuiu um enfoque multifacetado para a Justiça Climática.
O movimento de Justiça Ambiental se consolidou a partir de diversas campanhas
locais,498 tendo como principal referência o estudo “Toxic Wastes and Race in the
United States: A national Report on the Racial and SocioEconomical Characteristics
of Communities with Hazords Wate Site”. Este relatório demonstrou que havia um
aglomerado de sítios de lixo tóxico, principalmente, nas comunidades urbanas negras e
hispânicas. 499 Segundo o próprio informe, é possível perceber que esse problema está
vinculado com a questão racial. Embora estivesse vinculado, desde o seu surgimento, com
reivindicações contra o racismo, o discurso da Justiça

Ambiental

reúne todas as

dimensões que envolvem os conflitos ambientais: ecológica, ética, social e econômica.500
Seguindo o mesmo caminho, a Justiça Climática surge através de movimentos
reivindicatórios de comunidades mais pobres afetadas pelas mudanças climáticas,
como também, por causa das frustrações nas negociações climáticas em garantir a
atenção devida ao problema das vulnerabilidades, das insuficiências das políticas
climáticas estatais e regulatórias e, principalmente, por conta da inércia dos Estadosnação frente às evidências científicas dos riscos climáticos.501
3.3. A Justiça climática
As populações mais vulneráveis aos riscos das mudanças climáticas são aquelas
que menos contribuíram para as emissões de GEE e, logo, não deveriam ser as que
mais suportam o peso dos riscos climáticos. Os países desenvolvidos, como Estados
Unidos, União Europeia, Canadá e Austrália são responsáveis por cerca de 75% das
emissões históricas de gases de efeito estufa. Esses países reúnem apenas cerca de
25% da população mundial, sendo que eles continuam tendo emissões por habitante
muito superiores aos países emergentes, como China, Índia e Brasil. Para ilustrar esse
argumento, em um dos países integrantes da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) são geradas 10 toneladas de gás per capita,
sendo que um cidadão da China produz cerca de 5,8. Similarmente, 25% do petróleo
produzido pelos Estados Unidos é consumido por apenas 5% da população mundial e
emite cerca de 19 toneladas de CO2 por pessoa. O petróleo chinês, por outro
498
BORRÀS, Susana. Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario
internacional del cambio climático, p. 100.
499
Toxic Wastes and Race in the United States: A national Report on the Racial and SocioEconomical
Characteristics of Communities with Hazords Wate Site. UCC, Commission for Racial Justice, 1987, p.
XV. Disponível em <https://www.nrc.gov/docs/ML1310/ML13109A339.pdf>. Acesso em 12 mar. 2019.
500
PERALTA, Carlos E. et al (Org). Direito e Justiça Ambiental: diálogos interdisciplinares sobre a
crise ecológica. Caxias do Sul, RS : Educs, 2014, p. 17.
501
BORRÀS, Susana. Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario
internacional del cambio climático, p. 100.
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lado, leva à geração de “apenas” 4,4 toneladas de CO 2 por pessoa.502 Percebe-se que
o aquecimento global é um problema que emerge, principalmente, dos países
desenvolvidos.503 A partir da análise desses números, podemos dizer que existe uma
dívida climática dos países industrializados em relação aos demais.
Susana Borràs explica que essa dívida climática representa a junção entre a
dívida de adaptação e a dívida de emissão, as quais justificam a concepção de Justiça
Climática.504 Segundo a autora, os países em desenvolvimento defendem o conceito
da Justiça Climática alegando responsabilidade histórica dos países desenvolvidos,
justamente por conta da dívida de emissões – em relação a todo o carbono já emitido
pelos países desenvolvidos. Como os países industrializados esgotaram grande parte
da capacidade da atmosfera de absorver carbono, o argumento é que, por este motivo,
deveriam compensar os países em desenvolvimento.
Além disso, Susana Borràs afirma que há uma preocupação dos países ditos
emergentes com a distribuição de emissões futuras de carbono. Esses países
entendem que as permissões de emissões globais deveriam ser distribuídas sobre a
base da população ou de renda per capita; porque a maior parte da população está
concentrada nos países em desenvolvimento e seus cidadãos representam os mais
pobres.
A autora, então, demonstra que esses argumentos se manifestam na chamada
dimensão restauradora da Justiça Climática. Essa dimensão funda-se na reclamação
de danos reais ou potenciais – que seriam as dívidas de adaptação supracitadas –,
motivada pela relação de causalidade entre a responsabilidade sobre as mudanças
climáticas e os impactos efetivamente causados por elas (danos reais) ou seus riscos
(danos potenciais).505 A importância da Justiça Climática consiste justamente em ser
uma resposta a essas dívidas, pois proporciona “mecanismos necessários de
preparação, reparação e compensação para os países mais pobres e vulneráveis aos
efeitos das mudanças climáticas, em resposta às responsabilidades climáticas [...] dos
grandes emissores de GEE”.506
502
BORRÀS, Susana. Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario
internacional del cambio climático, p. 103. e BORRÀS, Susana et al. El régimen jurídico del cambio
climático: entre la justicia climática y los derechos humanos, pp. 5-6.
503
Todavia, cabe ressaltar que a China, hoje, caracteriza-se como o país com os maiores níveis de
emissões totais de GEE, sobretudo de CO2, chegando a superar a soma das emissões dos EUA e da
UE.
(RAPIER, Robert. China Emits More Carbon Dioxide Than The U.S. and EU Combined. Forbes, 2018. Disponível
em: <https://www.forbes.com/sites/rrapier/2018/07/01/china-emits-more-carbon-dioxide- than-the-u-sand-eu-combined/#6cc0709c628c>. Acesso em 31 mar. 2019).
504
BORRÀS, Susana. Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario
internacional del cambio climático, p. 103.
505
BORRÀS, Susana. Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario
internacional del cambio climático, p. 104.
506
Tradução livre. Texto original: “[…] debe proporcionar los mecanismos necesarios de
preparación, reparación y compensación para los países más empobrecidos y vulnerables a los efectos
del cambio climático, en respuesta a las responsabilidades climáticas [...] de los grandes emisores de
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A persistência desses problemas demonstra as limitações das medidas
baseadas na ideia desenvolvimento sustentável. O modelo hegemônico de regulação
da economia mostra-se insuficiente para corrigir as iniquidades de prejuízos ambientais
existentes. Evidencia-se a necessidade de se pensar em uma alternativa mais
igualitária, que possibilite uma distribuição de ônus e bônus equitativa.507
Segundo Jordi Manzano, o próprio Direito contribui para a consolidação do
capitalismo como forma hegemônica do metabolismo social, visto que possibilita – e
muitas vezes até incentiva – a liberdade das forças sociais, pois define regras iguais a
todos,508 sem levar em consideração as iniquidades existentes.
Assim, osimplesestabelecimentododesenvolvimentosustentávelcomomodelo
econômico a ser seguido pelos países só faz com que as desigualdades se propaguem
na sociedade contemporânea. Isso é refletido na problemática das mudanças do clima
a partir do momento que os custos da crise climática são compartilhados por todos,
visto que os danos e riscos do aquecimento global não possuem “fronteiras”, porém
os bônus se concentram nas mãos dos países desenvolvidos e empresas, que
enriqueceram sem se atentar a esses fatores.
Torna-se necessário e urgente fazer uma releitura do modelo econômico e dos
institutos jurídicos que o sustentam – a exemplo da responsabilidade civil ambiental e
do licenciamento ambiental509 – de modo que levem em consideração a variável climática.
A responsabilidade civil tradicional não é adequada à complexidade ambiental:
muitas vezes, os danos não são certos, nem atuais – dois dos corolários para o direito
à reparação – mas, sim, futuros e incertos. Portanto, deve-se aperfeiçoar o instituto da
responsabilidade civil ambiental de modo que ele possa dar conta também dos danos
ambientais no cenário de crise climática.
O licenciamento ambiental, diferentemente do que muitos conservadores
propagam, não deve ser visto como um obstáculo ao desenvolvimento econômico;
afinal, a atividade empresarial inexoravelmente depende de recursos naturais e, logo, do
equilíbrio ambiental. É necessário, portanto, que os estudos ambientais realizados nos
procedimentos de licenciamento ambiental considerem, além da variável ambiental,
GEI”. BORRÀS, Susana et al. El régimen jurídico del cambio climático: entre la justicia climática y los
derechos humanos, p. 46.
507
MANZANO, Jordi Jaria I. La externalización de costes ambientales en el acceso a los recursos
naturales: marco institucional y distribución inequitativa. Ministerio de Economía Competitividad. Proyecto
de investigación: Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: Hacia una matriz conceptual para la
gobernanza global. Working Paper nº 04. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, Marzo 2016, p.
44. Disponível em: <http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/arxius/Working%20
Paper%20n%C2%BA%204_1.pdf>. Acesso em 01 abr. 2019.
508
Ibid., p. 9.
509
O modo pelo qual esses institutos devem ser reformulados com o objetivo de lidar com as
mudanças climáticas não foi objeto de estudo deste artigo. Trata-se de pesquisa ainda em andamento.
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também a variável climática das atividades potencialmente poluidoras.
O Direito do século XXI precisa ser atualizado de forma a efetivamente abarcar os
problemas existentes na sociedade contemporânea, considerando a fundamentalidade
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 510 e a promoção da justiça
distributiva em matéria ambiental e climática.
Conclusões articuladas
1. Há evidências científicas suficientes capazes de demonstrar que o ser humano
se tornou uma nova força geológica no planeta. Por este motivo, a denominação
“Antropoceno” faz jus à realidade global atual, tendo em vista que as atividades
humanas interferiram de tal modo no ecossistema terrestre que se sobrepuseram à
variabilidade climática natural.
2. Os países e as comunidades mais vulneráveis são os que menos contribuíram
para a crise climática, mas, por outro lado, são os mais significativamente impactados.
O movimento por Justiça Climática surge como resposta a essas iniquidades e tem
como objetivo principal proteger os direitos dessas populações, tanto em âmbito
nacional quanto internacional.
3. As mudanças climáticas caracterizam o Antropoceno e, por isso, têm
demandado respostas jurídicas eficientes nos âmbitos internacional e doméstico. Os
esforços empreendidos até aqui se mostram insuficientes devido à complexidade e
urgência dos riscos climáticos, bem como a dificuldade do sistema internacional em
gerir uma governança global ambiental.
4. O Direito precisa ser reformulado de modo a se adequar às transformações
da sociedade contemporânea, dotando-se de instrumentos que consigam enfrentar
de modo eficiente as peculiaridades e complexidades das mudanças climáticas no
Antropoceno, a fim de promover a justa distribuição de ônus e bônus referentes ao
clima, ou seja, a Justiça Climática.
5. A atualização do Direito não depende somente da criação de novos
mecanismos, mas também da releitura e adaptação daqueles já existentes. Renovados
e alinhados à lógica da Justiça Climática, institutos jurídicos como o licenciamento
ambiental e a responsabilidade civil ambiental podem contribuir de modo significativo
para o enfrentamento da crise climática.

510
Cf. artigo 225 da Constituição Federal do Brasil de 1988 e Declaração de Estocolmo de 1972,
o qual afirma no seu princípio 1: “O homem tem o direito fundamental [...] ao desfrute de condições
de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e
gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as
gerações presentes e futuras. Disponível em <https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/
DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf>. Acesso em 22 mar. 2019.
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3. O BRASIL NA GOVERNANÇA CLIMÁTICA
INTERNACIONAL: RETROSPECTIVA E
ATUALIDADES
GIOVANNA HALLAGE COLTRI
Graduanda em Direito pela UNIVERSIDADE de São Paulo

Introdução
O tema da mudança do clima não é novidade – apesar de tomar novos contornos
com o passar do tempo. Há muitos anos somos confrontados com evidências de que
a Terra está passando por um aquecimento: aumento dos níveis dos mares,
derretimento de calotas polares, intensificação da desertificação, entre outros.
A existência do aquecimento global deixou de ser o foco principal da comunidade
científica, que hoje se dedica a identificar a origem desse fenômeno e o quanto a ação
antrópica contribui para que ele ocorra. Os cientistas “céticos” sustentam que o
aquecimento consiste em um processo geológico natural, assim como foi aquele que
encerrou a Era Glacial.
A corrente majoritária dos pesquisadores da área, entretanto, defende que as
emissões de gás carbônico provenientes de atividades humanas são um fator
essencial para o aquecimento do planeta. São inúmeras as evidências nesse sentido,
o que faz com que os “céticos” sejam denominados também “negacionistas”511.
A segunda corrente é corroborada pelos cientistas que compõem o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), organização
científico-política no âmbito da ONU que tem como objetivo providenciar aos governos
informação científica para subsidiar políticas climáticas e negociações internacionais
sobre mudanças climáticas512.
511
“Não há debate sobre o aquecimento global”, artigo publicado em https://cienciaeclima.com.br/
nao-ha-debate-sobre-o-aquecimento-global/, acesso em 02.04.2019.
512
De acordo com a definição do site oficial do IPCC, https://www.ipcc.ch/about/, acesso em
02.04.2019.
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De acordo com as evidências levantadas e os estudos elaborados pelo IPCC, o
ser humano possui um papel fundamental no aquecimento global e, portanto, pode
tomar medidas para mitigar esse fenômeno, por meio da redução de suas emissões
de gás carbônico na atmosfera terrestre. A tarefa não é simples, uma vez que essa
substância é lançada como resultado de diversas atividades humanas – a indústria, o
transporte movido a combustíveis fósseis e a pecuária são destaques negativos nesse
sentido.
A importância de buscar mitigar as mudanças do clima se justifica ao
observarmos as principais consequências desses eventos na vida humana, dentre as
quais se destacam: a exposição de parcelas de população a ondas de calor extremo; o
aumento do nível dos mares; a perda de biodiversidade, com extinção de vertebrados,
plantas e insetos; e o prejuízo à produção agrícola de diversos produtos e à pesca,
entre outros513.
O panorama desenhado pelos relatórios do IPCC e pelas consequências práticas
que as mudanças climáticas implicam na vida humana, já percebidas concretamente,
levaram o debate sobre o enfrentamento do fenômeno ao nível internacional. Com
isso, foi criada em 1992, durante a Conferência da ONU no Rio de Janeiro, a Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, da sigla em inglês),
com a finalidade de estabelecer compromissos internacionais com a estabilização das
concentrações de gases de efeito estufa (GEEs) na atmosfera de forma a impedir a
interferência antrópica perigosa na evolução natural do clima.514
O Brasil é um dos Estados-membro da UNFCC, participando das Conferências
das Partes (eventos anuais em que os países se reúnem para discutir compromissos e
perspectivas) e tendo ratificado ambos os pactos climáticos por ela firmados, o
Protocolo de Kyoto em 1997 e o Acordo de Paris em 2015.
No plano interno, a participação do Brasil em tais acordos e sua contribuição
para o cumprimento das metas propostas resultaram inclusive na positivação de leis
que estabelecem diretrizes para a descarbonização da economia. Nesse sentido,
destaca-se a Política Nacional sobre Mudança do Clima 515 e a Política Nacional de
Biocombustíveis (RenovaBio)516, que visa promover a substituição do combustível
fóssil na matriz energética brasileira, sobretudo no âmbito dos transportes.
513
Informações obtidas em https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/10/oito-coisas-que-voce-precisasaber-sobre-o-relatorio-de-mudancas-climaticas-do-ipcc, acesso em 02.04.2019.
514
De acordo com a definição do Ministério do Meio Ambiente, disponível em http://www.mma.
gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas, acesso em 13.03.2018.
515
Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
516
Lei Federal nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017.
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A inserção de tais diretrizes no ordenamento jurídico brasileiro é de extrema
importância para a concretização, nos três níveis da federação, de ações efetivas para
a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que há uma imposição de
deveres aos governos federal, estaduais e municipais para o cumprimento das
referidas Leis.
Essa imposição, por sua vez, está justificada e prevista no texto constitucional:
nos termos do art. 225 da Constituição Federal de 1988, a coletividade é titular do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e é dever do Poder Público e da
coletividade preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ao mesmo tempo, a
defesa do meio ambiente é inserida na Constituição em seu art. 170, IV, como um dos
princípios da ordem econômica.
A Constituição não trata diretamente das mudanças climáticas, mas é inegável
que o tema se relaciona ao art. 225, especialmente porque este reconhece como
direito intergeracional o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e ao art. 170, IV.

1.

O Brasil no debate internacional sobre as mudanças climáticas
1.1.

1972: Estocolmo
A primeira vez que diversas nações se reuniram para discutir a pauta ambiental

foi em 1972, no evento que ficou conhecido como Conferência de Estocolmo, com
a finalidade de nortear os processos decisórios relacionados ao tema e promover a
cooperação em nível internacional. Os principais resultados desse debate foram a criação
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a aprovação da
“Declaração de Estocolmo”, primeiro documento internacional sobre proteção
ambiental.
Para entender a contribuição do Brasil para essa Conferência, é preciso pontuar
o contexto interno vivido. Economicamente, o país passava pelo “milagre econômico”,
com grandes taxas anuais de crescimento, demonstradas pelo aumento do PIB.
Politicamente, a ditadura militar vivia seu período de maior recrudescimento, sob a
vigência do Ato Institucional nº 5 e o governo de Médici.
O ambientalismo era, tanto na perspectiva internacional quanto no plano
interno, encarado como uma “pauta da esquerda”, e por isso não era visto com bons
olhos pelo governo militar. Ademais, o fortalecimento da preocupação com o meio
ambiente era encarado como uma possível fonte de ônus para o crescimento dos
países emergentes. Os generais temiam que, caso fosse aprovado um Tratado que
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restringisse seu crescimento, os impactos negativos sentidos internamente no plano
econômico acabariam com o “milagre econômico”, prejudicando o apoio que o governo
recebia dos setores mais conservadores e influentes – cuja principal preocupação era
a economia, em detrimento de qualquer questão social ou ambiental.517
Durante as reuniões preparatórias para a Conferência de Estocolmo, a proposta
original para o evento, elaborada por países desenvolvidos, envolvia medidas que
prejudicariam o crescimento de países em desenvolvimento, por impor limitações à
industrialização, dentre outros fatores. O Brasil adotou, então, uma postura ao mesmo
tempo nacionalista e propositiva.
Em linhas gerais, o posicionamento adotado pela Delegação brasileira era no
sentido de evitar que a Conferência tomasse uma feição conservadora, que, servindo
aos interesses das nações desenvolvidas, buscaria se valer da pauta ambiental como
instrumento e justificativa para manter o “status quo” econômico ambiental. Ou seja,
visava-se impedir que fossem impostas restrições a todos os países, sem distinção
pelo nível de desenvolvimento, o que sem dúvidas prejudicaria o crescimento das
economias emergentes, como o Brasil.
Nesse contexto, foi escolhido um diplomata dedicado ao estudo do
desenvolvimento econômico para preparar a posição brasileira e defende-la perante
a Conferência, o Embaixador Miguel Ozório de Almeida. Adotando uma postura de
liderança entre os países em desenvolvimento, o representante brasileiro conseguiu
mudar o rumo das negociações para um caminho mais coerente com o contexto do
desenvolvimento econômico e social dessas nações.
A teoria de Miguel Ozório, que foi inserida no Relatório de Founex, a segunda
reunião preparatória para a Conferência de Estocolmo, apresentava argumentos que
constituem a base de conceitos que são utilizados até hoje no debate ambiental
internacional. Odiplomata apresentou uma racionalidade que sebaseia, resumidamente,
em duas máximas: (i) existem diversas variáveis econômicas e ambientais que podem
ser manipuladas, de acordo com a realidade de cada país ou região, para se encontrar
um equilíbrio entre o excesso de limitações econômicas e o prejuízo desmedido ao
meio ambiente; e (ii) a responsabilidade pela preservação do meio ambiente cresce
em função do desenvolvimento econômico do país em questão.518
O posicionamento do Brasil perante a Conferência de Estocolmo foi criticado
517
LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo: o Brasil e as três conferências
ambientais das Nações Unidas. Brasília, Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), 2006.
518
LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo: o Brasil e as três conferências
ambientais das Nações Unidas. Brasília, Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), 2006.
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por alguns setores do ambientalismo brasileiro, por consistir em um bloqueio à
agenda ambiental em nome da estabilidade econômica e política no plano interno,
considerando que a proposta original dos países desenvolvidos era “progressista”.
Entretanto, é inegável a relevância da contribuição brasileira, consistente no
estudo elaborado por Miguel Ozório, não apenas para a Conferência de Estocolmo
mas também para a discussão das mudanças climáticas no plano internacional como
um todo: a teoria desenvolvida pelo diplomata brasileiro continha, já na década de
1970, o fundamento do que posteriormente seria conhecido como o conceito de
desenvolvimento sustentável (proteção do meio ambiente aliada à superação de
problemas de ordem social) e como o princípio das “reponsabilidades comuns, porém
diferenciadas” (dever geral de enfrentar a questão ambiental, de acordo com o contexto
histórico e social de cada país).
Em linhas gerais, pode-se concluir que o Brasil, ainda que motivado por
questões nacionalistas e pouco progressistas, assumiu um papel de liderança das
nações emergentes na Conferência de Estocolmo e contribuiu enormemente para os
resultados do evento, bem como para a consolidação de conceitos até hoje utilizados
em debates e estudos sobre o tema das mudanças climáticas.

1.2.

1992: Rio de Janeiro
O canal de diálogo global sobre o meio ambiente estabelecido pela Conferência

de Estocolmo foi fundamental para a realização dos próximos fóruns mundiais. Nesse
sentido, em 1992 ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, a “Rio 92” ou “Cúpula da Terra”. Nesse evento,
172 nações se reuniram para discutir a mitigação de impactos ambientais, além de
levantar pautas sociais e políticas, introduzindo-se na perspectiva internacional do
Direito o conceito de desenvolvimento sustentável.
Entre as duas décadas que separam as primeiras grandes Conferências da ONU
sobre o clima, o Brasil havia passado por importantes mudanças políticas, econômicas
e sociais que criaram circunstâncias favoráveis para que a próxima Conferência fosse
sediada no Rio de Janeiro. O fim do regime militar e do milagre econômico, a
participação da sociedade civil na política, a conscientização sobre problemas sociais
ambientais no país, entre outros, são fatores de destaque nesse sentido.
A proteção do meio ambiente passou a ser objeto de preocupação da
sociedade, mas continuava abaixo de problemas mais básicos (como saúde, educação
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e fome) na lista de prioridades. Os governos não tinham meios para efetivar a proteção
do meio ambiente a despeito de sua inserção no texto constitucional. Paralelamente, a
atenção internacional se voltava cada vez menos à poluição e mais para a perda de
biodiversidade e para as mudanças climáticas. Nesse contexto, a Amazônia brasileira
recebia enorme destaque, por ser considerada o “pulmão do mundo”.
Urgia ao Brasil dar uma resposta para o mundo que demonstrasse sua
dedicação à questão ambiental, o que levou o Governo Federal a se oferecer, em 1988,
para sediar a segunda grande Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Esse
convite, entretanto, não interrompeu as pressões externas sofridas pelo governo
brasileiro.
Fortalecia-se o entendimento de que o país que não fosse capaz de preservar
o meio ambiente poderia sofrer ingerência de outras nações, e a imagem do Brasil no
exterior era a de um país despreocupado e incapaz de garantir a defesa da Amazônia.
Com isso, a delegação brasileira na Conferência de 1992 tinha a missão de transmitir
para o mundo a imagem de um Estado preparado para assegurar a proteção da
Amazônia e de conduzir o evento para um resultado positivo para a agenda ambiental
global.
O Brasil atuou, novamente, de forma ativa nessa Conferência, mas o papel de
liderança assumido teve feições diferentes. Dessa vez, era de extrema importância que
a Conferência atingisse seus objetivos, de forma que a atuação de seus representantes
deveria sempre colaborar com a busca de consensos. Entretanto, isso não impediu
que o país defendesse firmemente suas posições e buscasse ter seus interesses
atendidos.
A Cúpula da Terra obteve importantes avanços na questão ambiental, tais
como a publicação da Agenda 21, da Convenção da Biodiversidade e da Convenção
da Desertificação. Entretanto, o resultado de maior destaque dessa Conferência foi a
criação da UNFCC, órgão no âmbito da ONU que reúne nações comprometidas com o
enfrentamento das mudanças climáticas, no âmbito do qual foram posteriormente
firmados o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, os principais instrumentos da
governança climática internacional.
As principais contribuições do Brasil durante a Conferência foram: (i) transferir
as negociações no âmbito da UNFCCC do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) para a sua Assembleia Geral, reforçando seu caráter político;
(ii) evitar que documentos aprovados enfatizassem o papel das florestas como
sumidouros de CO2 (gás carbônico, importante gás de efeito estufa), reafirmando os
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países industrializados como verdadeiros responsáveis pelos níveis de emissões; (iii)

o

reconhecimento da soberania sobre recursos naturais, em oposição ao conceito de
“patrimônio comum da humanidade” anteriormente proposto; e (iv) no tocante à
Declaração sobre Florestas, a adoção do conceito de cooperação (e não tutela, ingerência)
internacional, a inclusão de florestas austrais, boreais, entre outras, além das tropicais; e
(v) a diminuição da ênfase sobre o papel das florestas como sumidouro de carbono.
Assim como na Conferência de Estocolmo, a contribuição brasileira foi marcada
por posições firmes e elaboradas, com base em evidências e estudos, defendidas por
diplomatas com conhecimento sobre o assunto. Novamente, o Brasil conseguiu
contornar as negociações de forma a minimizar os ônus assumidos por si e por outros
países em desenvolvimento – o que, mais uma vez, acabou por barrar certos avanços
na pauta ambiental, como por exemplo o reconhecimento do papel das florestas no
sequestro de carbono da atmosfera terrestre.
A participação foi, entretanto, certamente distinta. Em primeiro lugar porque, na
condição de país-sede, o Brasil tinha a função de buscar o consenso. Ademais, a questão
da soberania passou a ser abordada de outra maneira: em vez de legitimar qualquer
atitude tomada pelo governo dentro do território nacional, deveria ser utilizada quando
surgissem ameaças externas.

1.3.

1997: Kyoto

Em 1997, ocorreu na cidade de Kyoto, no Japão, a terceira Conferência das
Partes (COP) da UNFCCC, evento em que todos os Estados-membro da Convenção se
reuniram com a finalidade de firmar um compromisso internacional e vinculante com
a redução das emissões dos gases de efeito estufa. O resultado foi o Protocolo de
Kyoto, o primeiro pacto climático firmado, que desde então deu o tom do debate
sobre mudança climática a nível global e das políticas públicas internas de cada nação
visando reduzir ou limitar suas emissões.
A análise detida das negociações do Protocolo de Kyoto deve ser precedida
de um esclarecimento: o acordo não entrou em vigor logo após sua assinatura e
ratificação. A cláusula de vigência contida no documento determinava que ele apenas
entraria em vigor quando fosse ratificado por ao menos 55% dos Estados-membro da
UNFCCC, desde que estes fossem responsáveis por ao menos 55% das emissões
globais, o que apenas ocorreu em 2005519. Nesse meio tempo, continuaram ocorrendo
519
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importantíssimas negociações e acertos no texto do acordo, que possibilitaram a
ratificação por mais Estados.
A posição do Brasil nas negociações internacionais sobre clima havia mudado
consideravelmente desde 1972: em Estocolmo, ainda preponderava uma resistência
brasileira em reconhecer a importância da proteção ambiental; no Rio de Janeiro em
1992, o país assumiu a relevância da preservação da Amazônia e sinalizou ao mundo o
compromisso com a causa.
Entre 1992 e 1997, houve importantes mudanças no cenário interno político do
Brasil. Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência e alterou consideravelmente
a política externa de Collor, reforçando laços econômicos com os EUA e a União
Europeia e aliando-se a eles em diversos foros multilaterais.
Essa transformação política, entretanto, não se traduziu no cenário ambiental:
o controle do desmatamento na Amazônia, a despeito das iniciativas tomadas por
Collor no início da década, continuava deixando a desejar. Os GEEs que o Brasil
deixava de emitir com obtenção de energia, em virtude de ter uma matriz energética
essencialmente renovável, emitia com o desmatamento irregular de florestas úmidas.
O cenário interno do Brasil contornou sua atuação nas negociações para o
Protocolo de Kyoto, no sentido de defender os interesses nacionais no tocante aos
compromissos com o enfrentamento das mudanças climáticas. O posicionamento do
país resume-se em quatro vertentes: (i) manter o argumento pela defesa do direito ao
desenvolvimento às nações emergentes; (ii) promover uma visão de desenvolvimento
sem prejuízo ao meio ambiente, alinhando-se à crescente conscientização ambiental;
(iii) buscar uma posição de liderança no debate internacional, tendo em vista o
prestígio ao governo de FHC; e (iv) evitar que as florestas fossem regulamentadas no
acordo, defendendo a soberania brasileira sobre a Amazônia para que outros países
não pudessem questionar seu uso econômico.
Esse último ponto defendido pela delegação brasileira passou a ser questionada
por setores internos a partir de outubro de 2000 (quando, frise-se, as negociações ainda
estavam em andamento), sobretudo pelo Ministério do Meio Ambiente, pelos governos
de alguns estados amazônicos e por ONGs atuantes na região. A despeito
da pressão
desses grupos pelo apoio à inclusão de projetos de proteção a florestas
no texto do
pacto climático, a delegação não mudou, a princípio, sua posição oficial.
De forma semelhante ao que ocorreu em Estocolmo, o Brasil assumia uma
posição de liderança entre os países em desenvolvimento, sendo por muitas vezes
porta-voz de seus interesses e atuando como mediador do diálogo entre eles e os
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países desenvolvidos. Nesse sentido, o ponto mais importante defendido com afinco
pelo Brasil, foi a oposição à imposição de compromissos de redução de emissões por
parte dos países emergentes. Os Estados Unidos defendiam o exato oposto à posição
brasileira, o que se tornou importante fator de conflito nas negociações e,
posteriormente, levou à retirada dos EUA das negociações para o Protocolo de Kyoto.
Uma das maiores contribuições do Brasil ao texto final do acordo climático de
1997 surgiu de sua proposta pela criação do Fundo de Desenvolvimento Limpo,
consistente em um instrumento de implementação do compromisso por meio do qual
os países desenvolvidos poderiam contabilizar suas emissões a partir de projetos de
desenvolvimento sustentável financiados em países emergentes e pobres.
Inesperadamente, essa proposta recebeu apoio dos EUA, o que tornou possível sua
inserção no Protocolo, com o nome de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL),
o primeiro a ser implementado e a contar com relevante representação dos países em
desenvolvimento.
A principal “derrota” para os interesses brasileiros inicialmente defendidos foi
em relação à regulamentação do uso de florestas: os sumidouros de carbono passaram a
fazer parte do acordo, de forma que o florestamento e o reflorestamento poderiam ser
objeto de projetos de MDL por promoverem sequestro de carbono. Entretanto, o Brasil,
com apoio da União Europeia, conseguiu contornar as negociações para que medidas
visando frear o desmatamento ficassem de fora do texto.
Novamente, o resultado da COP 3 foi, em linhas gerais, positivo para o Brasil,
uma vez que as vitórias – a consagração das responsabilidades diferenciadas de acordo
com o nível de desenvolvimento da nação, a implementação do MDL com a participação
de países emergentes e liderança brasileira e a construção de uma imagem positiva
da contribuição da delegação para o Protocolo – superam a grande derrota – a inclusão
de sumidouros de carbono no texto e nos projetos de MDL, que, de acordo com a
argumentação brasileira, prejudicariam sua soberania sobre a Amazônia.

1.4.

Negociações pós-Kyoto
Os oito anos que separam a elaboração e a entrada em vigor do Protocolo de

Kyoto prejudicaram em muito seu objeto, sua aplicabilidade e sua legitimidade. Em
primeiro lugar, porque sem a vigência do acordo climático, as emissões globais
continuaram crescendo nesse período. Ademais, a ausência dos EUA e a insatisfação
dos países desenvolvidos com a inexistência de metas obrigatórias para os países
emergentes, tais como Brasil e China fizeram com que o Protocolo de Kyoto se
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tornasse inadequado como meio para alcançar os próprios objetivos e incongruente
com as expectativas individualizadas de diversas nações.
Assim, na COP 13, em 2007, teve início o movimento internacional para a
negociação de um novo pacto climático, representado pelo “Mapa do Caminho”
proposto, consistente na adoção de vertentes distintas para países industrializados e
para países em desenvolvimento, que adotariam ações de longo prazo de acordo com
suas particularidades.
Cresceu no meio internacional a expectativa da elaboração de um novo acordo
climático em Copenhagen, na COP 15 em 2009. Nas reuniões preparatórias para essa
Conferência, a China e os EUA (Barack Obama) demonstraram uma abertura para a
participação no próximo tratado. Entretanto, esse posicionamento retrocedeu entre
diversos países desenvolvidos em razão da crise econômica que se alastrava.
Houve discussão sobre a manutenção ou o abandono do Protocolo de Kyoto.
China e EUA queriam abandonar e superar; Brasil e outros países emergentes queriam
mantê-lo, dado a posição confortável que ostentavam; a ONU defendia a manutenção
de aspectos positivos do Protocolo na elaboração de um novo acordo climático.
O Brasil, passando pelas negociações de Copenhagen sob o governo Lula,
decidiu levar à COP uma meta voluntária de redução de emissões de GEEs em pelo
menos 36,1% em relação ao cenário tendencial até 2020. Nesse momento, já se
contornava uma mudança na posição brasileira no sentido de se comprometer mais
efetivamente com o combate ao desmatamento e de aceitar a regulamentação do uso
das florestas no âmbito da UNFCCC.
Os números podem não ser considerados muito ambiciosos tendo em vista
que o cenário tendencial (desenhado com 100% da matriz energética brasileira como
fóssil em 2009) estava inflado520, mas o posicionamento adotado por Lula foi
politicamente importante, pois colocou o Brasil como primeiro país emergente a
colocar um compromisso de limitação de emissões e, consequentemente, provocou
grandes economias a tomarem passos ambiciosos.
Por fim, Copenhagen frustrou as expectativas de renovação, resultando apenas
em um Acordo não juridicamente vinculante. No plano internacional, o balanço
520
A metodologia com que a meta brasileira foi elaborada nesse momento foi a utilização de um
cenário “tendencial” ou “business as usual”, que representa a projeção das emissões nacionais no
futuro caso nenhuma medida de redução fosse implementada. Diz-se que o cenário estava inflado pois
não seria verossímil uma projeção de uma matriz 100% fóssil, já que o Brasil já contava naquele
momento com relevante participação renovável na geração de energia. Assim, a redução com grande
nível percentual, considerando um cenário de poluição exacerbada e irreal, não foi considerada muito
ambiciosa pelos setores ambientalistas.
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da COP foi a adoção do patamar de 2ºC, apontado pelo relatório do IPCC como ponto de
não retorno, como limite de aquecimento global neste século e a alteração do sistema
top-down para o sistema bottom-up (ou seja, as metas nacionais não seriam mais
impostas taxativamente no texto do acordo, mas sim propostas pelos próprios Estados de
acordo com sua realidade).
Para o Brasil, o resultado foi positivo do ponto de vista político, pois o país
assumiu um papel de destaque no enfrentamento das mudanças climáticas,
recebendo reações positivas de prestígio da comunidade internacional. Entretanto,
ainda se percebem aspectos nacionalistas e conservadores na atuação brasileira,
sobretudo porque nossos representantes permaneciam implacáveis na defesa de que
suas metas não fossem objeto de regulação internacional, mas sim uma expressão
voluntária521.

1.5.

2015: Paris
A renovação do pacto climático, que Copenhagen ficou devendo, veio apenas

em 2015, em Paris, na COP 21, após intensos períodos de estudos e negociações. O
resultado desse evento foi o Acordo de Paris, acordo climático que buscou solucionar
os problemas levantados em relação ao Protocolo de Kyoto, “fortalecendo a resposta
global à ameaça das mudanças climáticas”522.
O Acordo de Paris estabelece duas principais metas de longo prazo que norteiam
a própria elaboração do documento e a atuação de cada uma das Partes signatárias: (i)
manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2° C em relação aos níveis
pré industriais, buscando limitar esse aumento a 1,5º; e (ii) aumentar a capacidade de
adaptação aos impactos negativos da mudança do clima. 523 Esses objetivos podem ser
sintetizados em duas palavras-chave: mitigação e resiliência.
As principais diferenças entre o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris são
a forma como são aplicados o princípio das responsabilidades comuns, porém
diferenciadas e da cooperação internacional.
No Acordo de Paris, em vez de haver uma divisão das nações em Anexos, cada
Estado signatário elabora suas próprias metas, na forma de Contribuição Nacionalmente
521
VIOLA, Eduardo e FRANCHINI, Matías. Brasil na Governança do Clima, 2005-2012: a Luta entre
Conservadores e Reformistas. Rio de Janeiro, Revista Contexto Internacional (PUC), 2013.
522
Disponível em http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris,
acesso em 02.04.2019
523
Acordo de Paris, art. 2º, disponível em http://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/
convencao/indc/Acordo_Paris.pdf, acesso em 02.04.2019
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Determinada (NDC, na sigla em inglês), de acordo com suas particularidades, realidades
de desenvolvimento e possibilidades de implementação de políticas públicas. Dessa
forma, atende-se a reivindicação dos países desenvolvidos por um compromisso
internacional equitativo e “aplicável a todos”.
Buscando contornar as críticas feitas ao MDL, no Acordo de Paris foi criado o
Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (MDS) 524. De forma análoga ao
instrumento anterior, trata-se de um instrumento de cooperação internacional baseado
na compensação de emissões de gases de efeito estufa e no financiamento de projetos
de desenvolvimento de tecnologias limpas.
Assim, o MDS pode ser considerado também uma contribuição brasileira para
o Acordo de Paris, tendo em vista que veio substituir o MDL, que surgiu por iniciativa
da delegação brasileira nas negociações referentes ao Protocolo de Kyoto. A novidade
introduzida é a inexistência de distinção entre os Estados, o que possibilita que os
países desenvolvidos estabeleçam formas de compensação entre si, refletindo uma
reivindicação dessas nações.
A principal tarefa do Brasil para a COP 21 era elaborar uma NDC ambiciosa e
coerente com o posicionamento mais recente, adotado em Copenhagen e nas reuniões
que a seguiram, e com a legislação interna já existente acerca do tema, sobretudo
a
Política Nacional sobre Mudança do Clima. Além disso, era necessário seguir os
parâmetros impostos pelo Acordo de Paris: a imprescindibilidade da realização de
esforços ambiciosos e a necessidade de progressão das metas estabelecidas, que devem
ser atualizadas a cada ano – veda-se a regressão da ambição525.
A principal contribuição pretendida pelo Brasil é a redução das emissões de
gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 até o ano de 2025 e, como
contribuição indicativa subsequente, em 43% até 2030 . A abrangência da
contribuição é o território nacional, ou seja, será considerada a redução em termos
absolutos do conjunto da economia.
526

Para o cálculo dessa contribuição e para a garantia de seu cumprimento, o
Brasil reconhece a importância do papel ecológico desempenhado pelas unidades de
conservação e pelas terras indígenas, que atuam como sumidouros dos gases de efeito
524
Acordo de Paris, art. 6º, §4º.
525
Acordo de Paris, art. 4º, §3º
526
O Acordo de Paris propõe um mecanismo de revisão periódica das contribuições nacionalmente
pretendidas, de forma que os países possam contar com certa flexibilidade e com a possibilidade de
atualizar suas metas. É vedada, apenas, a regressão da ambição, consagrando-se o princípio da
proibição do retrocesso da proteção ambiental.
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estufa527. Além disso, a NDC brasileira também prevê diversas ações contundentes
para o combate ao desmatamento, o que representa uma importantíssima alternação
na postura adotada nas Conferências anteriores, já sinalizada em 2009.
A contribuição pretendida pelo Brasil para a mitigação das mudanças
climáticas no âmbito do Acordo de Paris não é nem um pouco absurda. Inclusive, o
documento recebeu críticas de alguns setores do ambientalismo por ser pouco
ambicioso. Entretanto, deve-se levar em conta o contexto econômico e social do país:
considerando o desafio de continuar crescendo para superar problemas sociais graves
como a fome e a miséria, a meta proposta é satisfatoriamente ambiciosa.
Em teoria, a participação brasileira no Acordo de Paris, tanto nas negociações
que levaram à sua elaboração quanto na sua contribuição efetiva para a redução das
emissões globais de GEEs, será consideravelmente relevante e positiva, política e
ambientalmente. Isto é, se for efetivamente implementada de forma tempestiva.

2.

Perspectivas para a atuação brasileira
Causa grande incerteza em relação ao balanço da participação brasileira no

Acordo de Paris a ausência de qualquer garantia de que as metas propostas na NDC serão
atingidas.
No tocante ao setor florestal, que é de extrema importância para garantir o
cumprimento da redução e para solidificar a imagem do Brasil no exterior como um
país comprometido com a proteção da Amazônia, houve pouco avanço e muitos
retrocessos desde a assinatura do Acordo de Paris. Na NDC, estão previstas para este setor
as seguintes medidas:
- fortalecer o cumprimento do Código Florestal, em âmbito federal,
estadual e municipal;
- fortalecer políticas e medidas com vistas a alcançar, na Amazônia
brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensação das
emissões de gases de efeito de estufa provenientes da supressão legal
da vegetação até 2030;
- restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030,
para múltiplos usos;
527
O conceito de sumidouros é definido pela Política Nacional de Mudanças Climáticas, anterior à
elaboração da iNDC brasileira, como “processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás
de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa”
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- ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas
nativas, por meio de sistemas de georreferenciamento e rastreabilidade
aplicáveis ao manejo de florestas nativas, com vistas a desestimular
práticas ilegais e insustentáveis;

No plano prático e fático, entretanto, essas medidas estão longe de serem
implementadas. O Código Florestal, em vez de ser fortalecido, sofreu diversos retrocessos
como resultado do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902,
4903 e 4937 pelo Supremo Tribunal Federal; o desmatamento da Amazônia, segundo
levantamentos do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, aumentou 84%
em setembro de 2018 em relação ao mesmo mês no ano anterior 528; nenhuma ação
concreta de reflorestamento foi tomada a nível federal; a fiscalização promovida pelo
IBAMA está sendo alvo de um processo de desmonte, o que torna praticamente
impossível a restrição a práticas ilegais e insustentáveis.
Esses retrocessos prejudicam a posição e a imagem do Brasil no cenário
internacional, que vinha sendo construída de forma positiva politicamente desde
1992 durante o governo Collor, sendo consolidada com o posicionamento de Lula em
Copenhagen. Esse processo gera o enfraquecimento da diplomacia nacional,
remetendo à situação experienciada pelo país na época entre a Conferência de
Estocolmo e a Cúpula da Terra, em que era considerado por diversos Estados como
incapaz de preservar a Amazônia.
Essa visão – legitimada pela negligência dos poderes públicos com o meio
ambiente – é que põe em risco a soberania e a possibilidade de o Brasil ocupar
espaços de liderança e de prestígio na governança internacional, quer sobre meio
ambiente quer sobre outros temas atuais. É também usada como argumento para
que outras nações busquem maneiras de exercer ingerências no território brasileiro,
justificando-se pela proteção aos bens naturais brasileiros por constituírem patrimônio
de interesse humanitário, ou “bens comuns”.
A prioridade do governo federal para os próximos anos deveria ser, tanto do
ponto de vista da política externa quanto do ponto de vista ambiental, atender às
expectativas geradas com a publicação da NDC brasileira, ou seja, implementar as
ações previstas com vistas a efetivamente reduzir as emissões domésticas de gases
de efeito estufa a fim de contribuir com os objetivos do Acordo de Paris e da UNFCCC.
Entretanto, a postura do Presidente da República, Jair Bolsonaro, é o exato
oposto ao que o Brasil se comprometeu a implementar em sua NDC. Durante a
528
Informação obtida em http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/584261-imazon-desmatamentoda-amazonia-aumentou-84-em-setembro-de-2018, acesso em 02.04.2019.
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campanha eleitoral, Bolsonaro incluiu em suas propostas a retirada do Brasil do Acordo
de Paris, sob a justificativa de que os termos do documento “violam a soberania do
país sobre a Amazônia”, voltando atrás pouco depois em razão da avalanche de críticas
recebidas de diferentes setores influentes529.
Desde a campanha, o Presidente não demonstrou preocupação com a defesa
do meio ambiente. Em vez disso, argumenta em favor da exploração econômica da
Amazônia530 e da diminuição da autonomia IBAMA – que, ao seu ver, atua como uma
“indústria da multa531” – para fiscalizar áreas rurais e promover a autuação dos infratores.
Além disso, expôs em pronunciamentos oficiais do governo federal informações pouco
precisas, como a de que “o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente”532, sem
citar qualquer fonte que corrobore sua colocação e, retirou a oferta do Brasil para
sediar a COP 25533 em razão de “restrições fiscais e orçamentárias”.
É de extrema importância e urgência que Bolsonaro reveja seu posicionamento
perante a pauta ambiental e a relevância do Acordo de Paris. Em primeiro lugar, porque
o cumprimento da meta brasileira é fundamental para a mitigação das mudanças
climáticas, sobretudo no tocante à preservação da Amazônia, bioma que exerce
importante papel ecológico no tocante ao sequestro de carbono, além de abrigar
considerável parcela da biodiversidade global.
Ademais, os países que não atingirem as contribuições propostas –
especialmente aqueles que negligenciarem o assunto sem tomar qualquer medida
capaz de implementar sua NDC – poderão sofrer sanções políticas diversas das demais
nações signatárias da UNFCCC e do Acordo de Paris. Apesar de o documento não
prever penalidades jurídicas, há sanções diversas decorrentes do não cumprimento
de tratados internacionais, como o enfraquecimento diplomático e o desinteresse das
demais nações em realizar investimentos e transações comerciais.
Bolsonaro, ao se aproximar do negacionismo climático, imagina estar
construindo uma imagem no exterior do Brasil como país autônomo e soberano que
não se curva aos interesses de outras nações. Entretanto, o que um estudo detido da
história da governança climática internacional demonstra é o contrário: o presidente
529
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/25/politica/1540504278_799153.html,
acesso
em
02.04.2019
530
https://deolhonosruralistas.com.br/2018/10/04/bolsonaro-quer-exploracao-da-amazonia-emparceria-com-os-estados-unidos/, acesso em 02.04.2019
531
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/12/bolsonaro-diz-que-licenca-ambientalatrapalha-obras-e-que-vai-acabar-com-capricho-de-fiscais.shtml, acesso em 02.04.2019
532
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/01/somos-o-pais-que-mais-preserva-omeio-ambiente-disse-bolsonaro-em-davos.html, acesso em 02.04.2019
533
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/28/bolsonaro-diz-que-pediu-cancelamento-daconferencia-do-clima-no-brasil-em-2019.ghtml, acesso em 02.04.2019
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está levando o país a um rumo de descrença e desinteresse internacional, que fragiliza a
soberania brasileira e serve de argumento para justificar ingerências externas na política
ambiental brasileira.

Conclusões Articuladas
1. O enfrentamento das mudanças climáticas a nível internacional, conforme
defendido pelo IPCC, é de extrema importância e urgência para a preservação
do meio ambiente e para a garantia de qualidade de vida para as futuras
gerações, sendo imprescindível que os países adotem medidas para reduzir
suas emissões de gases de efeito estufa.
2. Durante a Conferência de Estocolmo, o Brasil adotou uma postura ativa em
defesa dos interesses dos países em desenvolvimento. A teoria desenvolvida
nesse contexto pelo Embaixador Miguel Ozório contribuiu para a consolidação de
importantes conceitos utilizados no debate climático até o presente momento.
3. A Cúpula da Terra representa um momento de mudança da postura brasileira,
ao passo que Collor, buscando melhorar a imagem externa do país, assume o
compromisso de combater o desmatamento na Amazônia.
4. Durante as negociações do Protocolo de Kyoto, o Brasil confirma sua posição
como líder dos países emergentes nas negociações climáticas, mantendo, no
texto final do acordo, apenas indicações e incentivos, mas não obrigações, a
essas nações.
5. A NDC elaborada pelo Brasil é coerente com os parâmetros exigidos e
relativamente ambiciosa. Entretanto, sua efetividade, importante para a política
externa do país e para os objetivos da UNFCCC, depende de uma mudança de
postura do governo federal, no sentido de implementa-la de forma tempestiva.
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4. DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA
Y SANEAMIENTO BÁSICO EN COSTA
RICA: PANORAMA Y DESAFÍOS PARA SU
EFECTIVIDAD534
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INTRODUCCIÓN
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua.
En su artículo I.1 se establece que “el derecho humano al agua es indispensable para
una vida humana digna”. La Observación nº 15 también define el derecho al agua
“como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable,
físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.”535
El agua es un derecho fundamental y debe ser reconocido como tal, aunque
algunos países se nieguen a hacerlo. Es un principio indispensable para asegurar la
vida en el planeta, así como la vida digna de las personas. Esto supone la búsqueda
de herramientas que favorezcan la gestión adecuada del recurso hídrico y la reversión
de los procesos industriales que por años nuestro sistema económico ha sobrepuesto
al equilibrio ecosistémico. Pero, ¿por qué es relevante considerar el derecho al agua?

534
Trabajo bajo la orientación del Prof. Carlos E. Peralta Montero docente e investigador de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Coordinador del GPDS/UCR.
535
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. (2002), “Cuestiones sustanciales que se plantean
en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, Observación
general Nº 15 (2002), El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales)”.
Disponible
en:
https://www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/BDL/2012/8789.pdf. Accesado el 13 de febrero de 2019.
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¿se deriva este del derecho a un medio ambiente sano? ¿por qué hoy día el concepto
del agua como recurso (mercantil) es obsoleto?
La concepción antropocéntrica del agua como recurso (mercantil) ha justificado por
años su explotación irracional, lo que ha provocado “una transformación significativa en
sus ciclos naturales, afectando su capacidad de prestar servicios ecológicos” 536. La idea de
la renovabilidad e inagotabilidad del agua sigue arraigada en el inconsciente colectivo de
la sociedad, aunado a ello las poblaciones más pobres del planeta son las que se
encuentran en una situación más compleja en cuanto al acceso, distribución y
saneamiento del recurso hídrico.
Afortunadamente durante la última década se ha partido de que el agua es
fundamental para la vida como un principio básico y, por consiguiente, del derecho a
acceder a ella como algo esencial. Sin embargo, lo que hace destacable y pertinente
plantear esto no es sólo la constatación anterior, sino el hecho incuestionable de la
negación de este derecho para amplios sectores de la población, no solo en Costa Rica
sino en muchos países de Latinoamérica.
Costa Rica se vende al mercado internacional como un país verde y amigable con
el ambiente, sin embargo persiste la falta de preocupación por una adecuada regulación
y protección del recurso hídrico. Más del 70% 537 de las aguas negras llegan sin
tratamiento a las cuencas de los ríos. De hecho, Costa Rica tiene el río más contaminado
de América Central, el Río Grande de Tárcoles.
La regulación del recurso hídrico en Costa Rica pareciera enfocarse en la satisfacción
de las necesidades inmediatas del ser humano como usuario y consumidor, dejando
atrás las necesidades intrínsecas de las demás especies que conviven con nosotros en
este mismo ecosistema. Este vacío es especialmente notable en un país que posee
más de 500.000 especies en su territorio, representando el 5% de la biodiversidad
mundial.538
La normativa costarricense sobre ambiente se caracteriza por ser de una
536
PERALTA, Carlos. (2018), “Agua y Saneamiento Básico en el Siglo XXI: Brasil y Costa Rica, artículo
“Agua e saneamiento básico no antropoceno: estado actual e desafios para a Costa Rica”. p. 21.
Disponible en: https://grupoecomplex.com/2018/07/30/agua-y-saneamiento-basico-en-el-siglo-xxi-brasily-costa-rica/?fbclid=IwAR2nCIA9WIdOJnRHKvhBm5oW9_R_is9Gi7ZMd0Ve_DGb1hu5fJbXVs8z2t0.
Accesado el 13 de febrero de 2019.
537
GPW Centroamérica. (2011), “Situación de los Recursos Hídricos en Centroamérica: Hacia una
Gestión Integrada”. Disponible en: https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/
situaciondelosrecursoshidricos.pdf. Accesado el 14 de febrero de 2019.
538
RODRÍGUEZ, Jorge. (2002), “Los servicios ambientales del bosque: el ejemplo de Costa Rica”.
Disponible en: http://bco.catie.ac.cr/portal-revistas/index.php/RRNA/article/view/637/788. Accesado el 14
de febrero de 2019.
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corriente afín al paradigma antropocéntrico. Sobre este paradigma Fritjof Capra 539
señala lo siguiente:
(…) La ecología superficial es antropocéntrica, es decir, está centrada en
el ser humano. Vea éste por encima o aparte de la naturaleza, como
fuente de todo valor y le da a aquella un valor únicamente instrumental
“de uso”. La ecología profunda no separa a los humanos -ni a ninguna otra
cosa- del entorno natural. Ve el mundo, no como una colección de objetos
aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente
interconectados e interdependientes.

Para abarcar la problemática expuesta, el presente trabajo contará con la siguiente
estructura: en una primera sección se estudiarán los alcances y características del
derecho al agua y saneamiento básico en el antropoceno; en una segunda sección se
realizará un diagnóstico de la jurisprudencia y la legislación costarricense en materia
ambiental a la luz del principio 6 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos
por la Organización de la Naciones Unidas, agua potable y saneamiento; finalmente
hemos establecido un panorama y recuento preliminar de los principales problemas
ambientales, de algunos de sus impactos y de las consecuencias negativas para los
ecosistemas de la cuenca del Río Grande de Tárcoles y de las regiones sobre
las
cuales ha tenido impactos directos como ejemplo de la violación a los derechos
citados en las secciones anteriores, esto a partir de la planificación urbana del Gran
Área Metropolitana, estadísticas y estudios nacionales al respecto.

1. DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ANTROPOCENO
Durante siglos el agua fluyó libremente, satisfaciendo las necesidades de los
habitantes de un planeta que pronto se convertiría en el mercado de materias primas del
ser humano. El agua, los árboles y la tierra pasaron de ser elementos naturales a recursos
mercantiles renovables y en efecto, “en épocas anteriores la naturaleza aparentemente
se recuperaba de los efectos destructivos que le infringía la economía” 540. Pronto los
cambios que el hombre infringió sobre la naturaleza marcaron el fin de la era del
Holoceno, en donde la relativa estabilidad climática permitió el auge de la agricultura y
por ende el asentamiento de distintas civilizaciones urbanas.
539
CAPRA, Fritjoj citado por SAGOT, Álvaro. (2015), “El Derecho Constitucional Ambiental costarricense
en momentos de un neoconstitucionalismo con enfoque biocéntrico”. Revista Judicial, No.117, San José,
Costa
Rica,
p,
79.
Disponible
en:
https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/
archivos/documentos/revs_juds/revista_117/pdf/5.pdf Accesado el 15 de febrero de 2019.
540
LEFF, Enrique. (2008), Discursos Sustentables. Disponible en: http://www.deliberaweb.com/
dades/documents/497/1272914999.pdf.
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En febrero de 2008 la Comisión Estratigráfica de la Sociedad Geológica de
Londres541 reconoció la entrada en escena de una nueva era geológica denominada
Antropoceno, reafirmando lo que en el 2002 el premio Nobel de Química Paul
Crutzen542 había establecido como el período iniciado hacia el final del siglo XVIII,
donde la actividad humana empezó a determinar un cambio global en el clima del
planeta y en general, ha dejado un rastro sin precedentes en su registro geológico. La
aparición de dicho concepto le ha asignado a la humanidad la tarea de examinar y
explicar cómo las sociedades humanas han sido capaces de provocar cambios de tal
índole en la mecánica del planeta y cuáles son los efectos diferenciados de cada una
de ellas en el mundo.
El problema es que “prácticamente todos los ecosistemas han sufrido una
transformación significativa en sus ciclos naturales, afectando su capacidad de prestar
servicios ecológicos”543, de lo anterior se extrae la relación directa que existe entre el
equilibrio ecológico y la preservación de las generaciones presentes y futuras. Este
paradigma antropocéntrico permite constatar que el medio ambiente guarda una
relación muy estrecha con la dignidad y el bienestar íntegro del humano. Puesto que
la vida humana es únicamente viable con la naturaleza que nos sujeta y nos apoya, no
solo con los medios que nos brinda para sobrevivir orgánicamente, sino también como
un bien que provee una riqueza cultural indiscutible. De igual forma, esta erige el
derecho que todos los ciudadanos tenemos a convivir en un ambiente sano, que es el
pilar de una sociedad cabal y provechosa.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se puede afirmar que el derecho
al agua es una parte implícita del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho
a alcancanzar el nivel más alto posible de salud física y mental. El mundo de hoy está
mucho más consciente de la gama completa de valores que ofrece el agua a la
humanidad. Por ello existe una obligación de vislumbrar la necesidad de proteger las
541
Alejandro Cearreta en su texto El Antropoceno, citado adelante, explica lo siguiente sobre el
reconocimiento del término antropoceno: “Su consideración inicial dentro de la comunidad geológica se
inició en 2008, por parte de la Comisión de Estratigrafía de la Sociedad Geológica de Londres, motivada por
la extensa aparición del término Antropoceno en la literatura científica, a menudo sin especificar que se
trataba de una unidad de tiempo completamente informal. En base a una revisión de las evidencias
disponibles en ese momento, una gran mayoría de los miembros de esa institución acordaron que el
término tenía suficiente mérito estratigráfico como para considerar su posible formalización. Esto condujo
a una invitación de la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario para formar un grupo de trabajo que
examinara esta cuestión. Este grupo, oficialmente denominado Grupo de Trabajo sobre Antropoceno (GTA),
inició actividades en el año 2009.” Puede acceder la página de internet del Grupo de Trabajo de la
Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria, quienes actualmente discuten este asunto,
en
http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/. Accesado el 16 de febrero de 2019.
542
CEARRETA, Alejandro. (2017), El Antropoceno. Disponible en: https://www.researchgate.net/
publication/319416872_El_Antropoceno. Accesado el 16 de febrero de 2019.
543
PERALTA, Op cit. , p.25.
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fuentes de agua mundiales no como un fin o un medio cultural exclusivamente, sino
como un menester vital de todo ser vivo.
En la actualidad, “el agua trasciende la posición de recurso (mercancía) en que se
había situado durante décadas, para convertirse en una concepción integral
reconocida globalmente: el agua es una fuente de la vida.”544 El reconocimiento de que
el cumplimiento de los derechos humanos depende de los recursos es incorporado en
el principio de realización progresiva545.
En septiembre de 2016 Costa Rica se convirtió en el “primer país del mundo en
firmar un Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).”546 Para el
desarrollo de este tema es oportuno remitirse específicamente al objetivo 6 de los
objetivos para el desarrollo sostenible547, el cual orienta la garantía de la disponibilidad
de agua y gestión sostenible y el saneamiento para todos. Ahora bien, esto implica
que el país debe seguir una serie de requisitos que la Organización de las Naciones
Unidas ha establecido como marco general del derecho al agua según los parámetros
de la OMS. Según este parámetro, el derecho al agua implica lo siguiente548:
(1)el agua requerida para cada uso personal o doméstico debe ser
segura, por lo tanto, debe estar libre de microorganismos, sustancias
químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para
la salud de una persona. Las medidas de seguridad del agua potable
generalmente están definidas por los estándares nacionales y / o
locales para la calidad del agua potable. Las Directrices de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para la calidad del agua potable
proporcionan una base para el desarrollo de estándares nacionales que,
si se implementan adecuadamente, garantizarán la seguridad del agua
potable; (2) el agua debe ser de un color, olor y sabor aceptables para
cada uso personal o doméstico; (3) todas las personas tienen derecho
544
HERNÁNDEZ, Aurora, et al. (2013), “Huella hídrica en tierras secas: el caso del turismo de sol y playa
en Guanacaste (Costa Rica)”. Disponible en: http://www.ambientico.una.ac.cr/pdfs/ambientales/45. pdf.
Accesado el 18 de febrero de 2019.
545
Este principio exige la realización de los derechos humanos dentro de las limitaciones de los
recursos disponibles. También crea un deber constante y continuo para que los Estados avancen rápida
y efectivamente hacia ella plena realización de un derecho. Los pasos hacia la plena realización de los
derechos debe ser deliberada, concreta y enfocada de manera clara para cumplir con las obligaciones
de derechos humanos de un gobierno. ONU. (2008), “Frequently Asked Questions on Economic, Social
and Cultural Rights”. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet33en.pdf.
Accesado el 18 de febrero de 2019.
546
ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica. Disponible en: http://www.ods.cr/elsistema-de-naciones-unidas-y-los-ods-en-costa-rica. Accesado el 20 de febrero de 2019.
547
ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 3, Salud y Bienestar. Disponible en: www.
un.org/sustainabledevelopment/es/health/. Accesado el 20 de febrero de 2019.
548
WHO. (2003), “The Right to water”. Disponible en: https://www2.ohchr.org/english/issues/
water/docs/Right_to_Water.pdf. Accesado el 20 de febrero de 2019.
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a un servicio de agua y saneamiento que sea físicamente accesible
dentro o en las inmediaciones del hogar, la institución educativa, el
lugar de trabajo o la institución de salud; (4) el agua y las instalaciones
y servicios de agua deben ser asequibles para todos. El Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que los costos
del agua no deben exceder el 3 por ciento del ingreso de los hogares.

Costa Rica posee una oferta hídrica codiciable, de cerca de 24.784 m3 por persona al
año, es decir más de tres veces el promedio mundial (7.000 m3 ). De hecho, “The World’s
Water” en su informe “The Biennal Report on Freshwater Resources” del 2002-2003549,
coloca a Costa Rica como el tercer país más rico en oferta hídrica de
la región
centroamericana. Dadas las circunstancias, cabe cuestionarse entonces por qué no todos
los ciudadanos tienen acceso al agua potable. Además, es importante recalcar que hay un
problema de mala distribución del recurso, pues las personas que se encuentran en
situación de pobreza muchas veces tienen acceso restringido o nulo a fuentes de agua
potable. Al respecto la revista semestral de la Escuela de Ciencias Ambientales de la
Universidad Nacional de Costa Rica ha dicho lo siguiente:
Es innegable la relación existente entre, por un lado, la escasez de agua
y la falta de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, con,
por otro lado, la pobreza. Al utilizar el concepto de necesidades básicas,
se establece que entre las condiciones de pobreza absoluta de una
familia se considera entre otros factores el acceso a los servicios de
agua y saneamiento. Por tanto, bajo este concepto, el no tener agua
es ser pobre. Pero, más allá de lo conceptual, las maneras como se
relaciona la pobreza y la falta de acceso al agua y saneamiento son
múltiples.550

La constatación anterior es real pero se ignora como la mayoría de los conflictos
ambientales que acontecen en Costa Rica porque no corresponde el green branding
con el que el país se ha vendido para mantener el flujo de capital que obtiene por
medio del turismo. En efecto, es una hecho contradictorio depender de las bellezas
naturales para el turismo y no proteger los mismos recursos naturales. Aunque en los
últimos años hemos alcanzado buenos índices en agua potable y generación de

549
GLEICK, Peter. (2002), The World’s Water 2002-2003: The Biennial Report on Freshwater
Resources.Disponibleen:https://www.researchgate.net/lite.publication.PublicationResourcesSummary.
requestFulltext.html?publicationUid=297702114&ev=su_requestFulltext. Accesado el 20 de febrero
de 2019.
550
BALLESTERO, Maureen. (2013). “Organizaciones comunales prestadoras del servicio de agua
universalizan el acceso y disminuyen la pobreza”, Ambientales No. 45. Disponible en: http://www.
ambientico.una.ac.cr/pdfs/ambientales/45.pdf. Accesado el 20 de febrero de 2019.
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energía renovable(en comparación a otros países de Latinoamérica)551, cada día se ven
más ejemplos del deterioro de los recursos hídricos.
En el siguiente cuadro realizamos una breve clasificación de los principales
factores que consideramos han sido determinantes para el deterioro de las cuencas
hidrográficas del país.
Cuadro 1
Principales causas del deterioro de los recursos hídricos en Costa Rica. 552
Legislación ineficaz

Excesiva burocracia con 15 instituciones y ministerios, más de
80 normas ligadas al recurso hídrico y falta de una política
nacional en materia de recursos hídricos.

Frecuente y
elevado uso de
pesticidas sobre

En su mayoría las prácticas agrícolas no apuestan por la
sostenibilidad ambiental. Así por ejemplo, menos del 15% de las
unidades productivas trata las aguas.1

suelos
Ineficiente

Entre 2014 y 2017 aumentó más de dos veces la cobertura de

planificación urbana población con tratamiento de aguas residuales; pasó de 8,2%
y tratamiento de
en 2016 a 14,4% en 2017. Sin embargo, la magnitud del rezago
aguas residuales
en el manejo de las aguas que se devuelven a la naturaleza
después del uso es tan grande que el avance se queda corto,
y hace más oneroso el esfuerzo necesario para reducir la
contaminación. Además, el 17 % de la población costarricense
obtiene agua de calidad no potable (800.000
habitantes aproximadamente).

551
Al respecto ver: ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica. Disponible en: http://
www.ods.cr/el-sistema-de-naciones-unidas-y-los-ods-en-costa-rica. Accesado el 21 de febrero de 2019.
552
Informe estado de la
Nación. (2018), Disponible en https://www.estadonacion.or.cr/2018/
assets/en2018.pdf. Accesado el 21 de febrero de 2019.
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Calidad de
las aguas que
entregan las
Asociaciones

El mejoramiento de la calidad de las aguas que entregan las
Asociaciones Operadoras de Sistemas de Acueductos y
Alcantarillado Sanitario (ASADAS), es un importante reto que
enfrenta el país, ya que solo el 69,7% del agua que entregan

Operadoras de
Sistemas de
Acueductos y
Alcantarillado
Sanitario (ASADAS)

estas asociaciones es de calidad potable. Las municipalidades
muestran problemas similares de calidad a los de las ASADAS,
pues únicamente el 20,6% de la población que abastecen
recibe agua potable. Los resultados de cobertura con agua de
calidad potable, mostrados en el informe del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) , indican
que la calidad de agua se distribuye de manera desigual en el
país, pues mientras que en San José el 93,2% de la población
recibe agua de calidad potable, solo al 71,1%, y al 74,8% de la
población de Alajuela y Guanacaste se les suministra agua con
esta misma calidad. 2

Desechos sólidos

El manejo de residuos sólidos constituye uno de los principales
problemas ambientales, y una de las fuentes de contaminación
de los ríos en Costa Rica. De acuerdo al Plan Nacional para la
Gestión Integral de Residuos 2016-2021, para el año 2006 se
generaban 3.784 toneladas de residuos ordinarios o municipales
por día en Costa Rica, lo que equivale a 2,7 veces lo que se
producía en 1991, donde un 55% correspondía a residuos
orgánicos, 15,5% a papel y cartón y 11,5% a plásticos. Para el año
2011 se generaron cerca de 3.955 toneladas diarias y 4.000
toneladas diarias durante el 2014.

1

Según el décimo octavo Estado de la Nación, en 2018 se detectó la presencia de plaguicidas en los
cuerpos de agua que abastecen a las comunidades de Aguas Zarcas, Pital y Venecia de San Carlos, Río
Cuarto y Sarapiquí. Entre otras sustancias se encontró ametrina y bromacil, ambas utilizadas en el
cultivo de piña. En 2017 Costa Rica prohibió el uso de bromacil por medio del decreto Nº 9945.
2

GWP. (2011), Situación del recursos hídricos en Centroamérica. Disponible en: https://www.gwp.org/
globalassets/global/.../situacion-de-los-recursos-hidricos_fin.pdf. Accesado el 20 de febrero de 2019.

2. Reconocimiento de un derecho fundamental en Costa Rica
Para entender el contenido y alcance del derecho fundamental al ambiente y
su correlativo derecho al agua y al saneamiento básico, se realizará un diagnóstico de
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la legislación y jurisprudencia costarricense enfocada en el saneamiento del recurso
hídrico.
En Costa Rica existen 115 leyes y decretos ejecutivos que tutelan el tratamiento
y acceso al recurso hídrico, y más de 20 instituciones relacionadas con la gestión del
agua, pero no existe hasta el momento un ente rector de este recurso553. A la luz de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, específicamente, de los objetivos 6 y 13, Agua
potable y saneamiento, así como Lucha contra el cambio climático, respectivamente,
es evidente que el abordaje que el gobierno de Costa Rica le ha dado a la protección
del recurso hídrico no ha sido planteado como “un elemento transversal a los diversos
aspectos que contempla el desarrollo”554. En cambio, el elemento agua debería estar
integradas en todas las políticas de ambiente y desarrollo.

2.1 Jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica en Materia de Recurso
Hídrico
A inicios de la década de 1990, la Sala Constitucional 555 derivó del artículo 21
constitucional, el cual protege la vida humana, el derecho fundamental de la salud.
Consecuentemente, en 1994 se reformó el artículo 50 de la Constitución Política, de la
siguiente manera: “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado”556. Ambos reconocimientos anteriores colocaron al Derecho Constitucional
Ambiental en la cosmovisión política costarricense. A pesar de que en la Constitución
Política no se hace mención explícita sobre el derecho fundamental al agua potable, la
Sala Constitucional lo deriva de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al medio
ambiente sano, a la alimentación, la vivienda digna, entre otros. De la misma forma ha
sido reconocido en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en
Costa Rica557.
La inexistencia del derecho fundamental al agua en la Constitución Política, es
reflejo de una visión antropocéntrica que se evidencia tanto en la jurisprudencia, como
553
SEGURA, OLMAN et al. (2004), “Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica”. Disponible en:
http://www.bvs.sa.cr/AMBIENTE/textos/AAACR.pdf. Accesado el 25 de febrero de 2019.
554
Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones et al. (2013) “Agenda del Agua: Costa Rica
2013 – 2030”. Disponible en: https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/documento_
de_posicionamiento_agenda_del_agua_nov_20121.pdf. Accesado el 25 de febrero de 2019.
555
La sala constitucional es una sala especializada en el control de constitucionalidad del país y forma
parte de la Corte Suprema de justicia de Costa Rica.
556
SCIJ, Constitución Política de Costa Rica. Título V, Derechos y Garantías Sociales, Capítulo Único,
Artículo 50: “ (...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado…”
557
Sala Constitucional de Costa Rica. (2011), Expediente 11-011372-0007-CO, Sentencia Nº 14665 - 2011.
Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-525620. Accesado el 25 de
febrero de 2019.
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en la legislación costarricense. La mención de términos como desarrollo sostenible,
entendido como “(...) aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la
generaciones presentes sin menoscabar la capacidad de las futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades.”558, son ejemplos de la visión antropocentrista en
materia ambiental y saneamiento del recurso hídrico. En ella prevalece el deseo
de
satisfacer única y exclusivamente las necesidades del ser humano desde una perspectiva
económica. Esa concepción, puede apreciarse en fallos de la Sala, dónde se ha dicho
que559: “(...) lo relevante es permitir un desarrollo industrial y tecnológico de los pueblos,
pero tolerable al utilizar el entorno físico y social, con el fin de lograr un progreso
económico y social (…)”560
El Estado costarricense se ha esforzado por garantizar el acceso al agua a través
de declaraciones, tratados y convenios internacionales. Ello ha permitido reconocer
principios generales ambientales y fundamentar así resoluciones constitucionales
referentes al recurso hídrico. Por ejemplo, los principios de precaución y prevención
han sido reconocidos y aplicados por la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones561.
Un ejemplo de ello se evidencia en la sentencia N° 2007-3923 del 21 de marzo del
2007, donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establece que:
Consecuentemente, este principio rector de prevención, se
fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas
precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o
la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo
de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar
una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se
trate. Sin duda alguna, para ello se requiere de una posición preventiva,
558
BENAVIDES, Víctor. (2015), “La Protección Jurídica de los Humedales en Panamá y el Principio
de No Regresión” en El Principio de No Regresión en Iberoamérica, Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos (UICN), Gland, Suiza, ISBN: 978-2-8317-1742- 5, p, 37. :
Disponible
en:
https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/bibliotecaVirtual/
derechoAmbiental/principio%20de%20no%20regresion%20ambiental%20en%20iberoamerica.pdf.
Accesado el 26 de febrero de 2019.
559
Ver también los votos de la Sala Constitucional de Costa Rica referentes al concepto de
desarrollo sostenible. expediente 12-006179-0007-CO, resolución Nº 01594 - 2013 y el expediente 08014068-0007-CO, resolución Nº 06922 - 2010.
560
Sala Constitucional de Costa Rica. (2011), expediente 10-000620-1027-CA, sentencia: Nº 00219
- 2011. Disponibles en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-524138. Accesado el 27
de febrero de 2019.
561
Un ejemplo de jurisprudencia referente a este tema es el voto número 2007-3923 del 21 de marzo
del 2007, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo
28 de la Ley Forestal en cuanto a la omisión relativa de establecer medidas precautorias que asegurarán la
protección del ambiente. En lo que interesa la sala estableció: El principio precautorio,
ha sido
reconocido y aplicado por la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones., establece que “en caso de que
exista un riesgo de daño grave o irreversible o una duda al respecto, se debe adoptar una medida de
precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate.”
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activa y alerta por parte de la administración, pues una conducta posterior
y únicamente sancionatoria, haría nugatoria cualquier acción efectiva que
se pretenda a favor del ambiente, donde una vez producido el daño,
difícilmente puede ser restaurado y sus efectos nocivos pueden afectar no
sólo a nivel nacional, sino mundial. Y es que este, es uno de los principios
rectores en materia ambiental, la prevención. Con ello no se trata
tampoco de evitar el desarrollo y detener el progreso y la economía, sin
embargo se debe procurar un equilibrio que le permita al ser humano
desarrollarse, pero también vivir y disfrutar ese desarrollo, al cual tienen
derecho no sólo las generaciones actuales, sino también las venideras
(...)562.

La sentencia anterior refleja cómo se ha hecho caso omiso al mencionado
principio rector en materia ambiental, pues en los casos que involucran el acceso al
agua, la intervención ha sido ha sido a posteriori. Al respecto cabe destacar que los
principios de precaución y no regresión reflejan la inviabilidad de actuar a posteriori
en materia ambiental, ya que no solamente se encuentra en juego la garantía de
derechos fundamentales como la vida, la salud y el acceso agua de la generaciones
presentes, sino también de las futuras.
Otro ejemplo de sentencia que refleja lo expuesto previamente es la resolución
N° 11727-2008563 de la Sala Constitucional, en la cual se obligó a las municipalidades
a tomar las medidas necesarias para que el servicio de agua potable que se brinda a
la comunidades sea de la mejor calidad, sin contaminantes que pongan en riesgo la
salud de los habitantes. Sin embargo, dicho fallo se da después de causada ya una
severa contaminación en el recurso hídrico. Es decir, se evidencia la falta de los
legisladores de regular este aspecto y de los políticos por no realizar proyectos para
asegurar el derecho al agua. Ello ocasiona que la Sala Constitucional tenga que
asumir un rol tan activo dentro de la comunidad costarricense.

2.1.1 Jurisprudencia respectiva al Río Grande de Tárcoles
Respecto a la contaminación del Río Grande de Tárcoles, la Sala Constitucional,
562
Sala Constitucional de Costa Rica.(2009), Expediente 08-010781-0007-CO, resolución Nº
2009013072. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-477450. Accesado
el 31 de febrero de 2019.
563
Sala Constitucional de Costa Rica.(2008), Expediente 07-015563-0007-CO, resolución Nº 200811727. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-420681. Ver también:
Resolución Nº 05894 - 2007. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007396755); resolución Nº 17007 - 2007. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen- 10007-396837; ambas en relación con la intervención a posteriori en materia ambiental. Accesado el 1 de
marzo de 2019.
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en el 2007, conoció un recurso de amparo interpuesto contra el Presidente de la
República, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, el Presidente
Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y el Gerente General de la Caja
Costarricense del Seguro Social. El recurrente, quien alegó ser afectado por la situación,
manifestó que:
(...) Se está provocando un gran impacto negativo sobre las playas
ubicadas en el cantón de Garabito de Puntarenas, lo cual incide en un
gran daño ecológico y disminución o inhibición del desarrollo turístico
de las zonas afectadas, lo que se debe a los despojos y vertedero de
líquidos contaminantes que generan las condiciones ambientales y de
deficiencia sanitaria en relación con la cuenca del río Grande de
Tárcoles, todo como consecuencia del indebido tratamiento de
desechos sólidos y líquidos en cada uno de los cantones que rodean
los cauces de las diferentes microcuencas que drenan el cauce
principal, provocándose con ello un gran impacto negativo sobre las
playas ubicadas en el cantón de Garabito de Puntarenas.564

Al respecto, la Sala Constitucional consideró que según el ordenamiento jurídico
ambiental, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección del ambiente,
específicamente “se observa que la ley claramente le asigna la responsabilidad del
tratamiento de los vertidos a quien produzca la contaminación” 565. A pesar de ello,
las medidas estatales la mayoría del tiempo han sido posteriores y han faltado
disposiciones de precaución566. Consecuentemente, el tribunal declaró con lugar el
recurso, condenando a las instituciones por la afectación causada.
Asimismo, cabe resaltar la sentencia nr 2007-05894, mejor conocida como
“Voto Garabito”, en la que se condenó a las 36 municipalidades ubicadas a lo largo
del cauce del Río Grande de Tárcoles. Se ordena a las mismas:
(...) que de inmediato adopten las acciones necesarias para eliminar de
manera integral los focos de contaminación que existen a lo largo de la
cuenca del río Grande de Tárcoles y se tomen medidas para iniciar el
proceso de reparación del daño ambiental ocasionado en esa cuenca, en
la medida en que ello fuere posible, para lo cual deberán realizar la
564
Sala Constitucional de Costa Rica. (2007) Expediente 04-008123-0007-CO, resolución Nº 200705894. Disponible en: https://vlex.co.cr/vid/-499117278. Accesado el 3 de marzo de 2019.
565
Ibid.
566
La Sala Constitucional de Costa Rica ha manifestado con respecto al canon: “ permitirá contar
con un mecanismo de generación de ingresos que, según las correspondientes asignaciones
presupuestarias, le permita a la autoridad ambiental financiar la actividad de prevención y control de la
contaminación hídrica. Sin embargo, pese a lo novedoso de este reglamento, pareciera que a la fecha,
no se ha dado una aplicación eficaz por lo que sigue siendo letra sobre papel.” Disponible en: https://
vlex.co.cr/vid/-499117278. Accesado el 4 de marzo de 2019.
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coordinación que el caso amerite tendiente a solucionar integralmente
el problema objeto de este amparo y que ha originado su estimatoria. 567

A partir de este voto se creó la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del
Río Grande de Tárcoles como ente articulador, a cargo del Sistema Nacional de Áreas
de Protección (Sinac). Sin embargo, es cuestionable si dicha comisión ha respondido
adecuadamente a la problemática.

2.2 Normativa Leyes y Reglamentos Costarricenses sobre la Tutela del Medio
Ambiente y Saneamiento del Recurso Hídrico
Después de la reforma al artículo 50 constitucional, la cual dio una base para

la

protección ambiental, se creó la Ley Orgánica del Ambiente (en adelante LOA) que
canalizó las disposiciones reiteradas en los fallos de la Sala, así como los acuerdos
firmados en convenios internacionales. La LOA fue promulgada el cuatro de octubre de
1995, después de una extensa discusión legislativa que se extendió por años. Por su
naturaleza jurídica, la misma norma contiene un conjunto de principios generales que
orientan a la tutela del medio ambiente. Además establece que el Estado se encuentra
obligado a garantizar y preservar este derecho en afán de buscar el mayor bienestar para
los que en él habitan.568
Además de la LOA, existen 274 leyes que rigen la materia ambiental en Costa
Rica. Específicamente para el caso de la contaminación en el Río Grande de Tárcoles,
cabe destacar principalmente las leyes y reglamentos que se exponen a continuación:
Cuadro 2: Leyes relevantes relacionadas al problema de la contaminación en el río Tempisque

Ley de Aguas (N°276)3

Fecha de vigencia desde
1942

Ley de Planificación Urbana (N°4240) 4

Fecha de vigencia desde
1968

Reglamento de Vertido y Aguas Residuales (Decreto No

Fecha de vigencia desde

26042-S-MINAE)5

2007

567
Sala Constitucional de Costa Rica. (2007), Expediente 04-008123-0007-CO, resolución Nº 200705894. Disponible en: https://vlex.co.cr/vid/-499117278. Accesado el 4 de marzo de 2019.
568
Asamblea Legislativa, Costa Rica. (1995) Ley Orgánica del Ambiente. Disponible en: https://
www.oas.org/dsd/fida/laws/legislation/costa_rica/costa_rica_7554.pdf. Accesado el 5 de marzo de 2019.
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Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la

Fecha de vigencia desde

Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales (Decreto

2007

33903-MINAE-S)
Reglamento de creación de Canon ambiental por vertidos Fecha de vigencia desde
(Decreto 31176-MINAE) 6

2008

3

Asamblea Legislativa, Costa Rica.(1942), Ley de Aguas. Disponible en: http:// w w w . p g r
w
eb.go.cr/scij/Busqueda/Normativ
a/Normas/nrm_te
xto_completo.
aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11950&nValor3=91553&strTipM=TC. Accesado el 5 de
marzo de 2019.
4
Asamblea Legislativa, Costa Rica. (1968) Ley de Planificación Urbana.Disponible en:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busque da/Normativa/Normas/nrm_ texto_completo.
aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&strTipM=TC. Accesado el 5 de
marzo de 2019.
5
Asamblea Legislativa, Costa Rica. (2007), Reglamento de Vertidos y Aguas Residuales. Disponibles
en:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.
aspx?nValor1=1&nValor2=59524. Accesado el 5 de marzo de 2019.
6
Asamblea Legislativa, Costa Rica. (2007), Reglamento para la Evaluación y Clasificación
de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales. Disponible en: http:// w w w . p g r w
eb.go.cr/scij/Busqueda/Normativ
a/Normas/nrm_te
xto_completo.
aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62896&nValor3=81024&strTipM=TC. Accesado el 5 de
marzo de 2019.

El Reglamento de Creación del Canon Ambiental por Vertidos es un instrumento
económico de regulación ambiental. Este canon busca, según el principio de “quien
contamina paga”, internalizar los costos ambientales que generan las descargas de
efluentes y establecer un precio por el uso de un servicio ambiental asociado con un
recurso de dominio público. Ello con el fin de reconocer su valor económico y
desalentar su utilización excesiva.569 Sin embargo, en la actualidad no se cumple el
objetivo sugerido, pues a pesar de que el cobro pretendía incentivar a las empresas a
una producción más limpia, su ejecución ha apuntado a la dirección contraria570.
La regulación de dicho canon es reflejo de la concepción antropocéntrica a la que
se hace referencia en el presente artículo. Al respecto, Enrique Leff se ha referido a la
globalización y la naturaleza, considerando que “El planeta ya no habrá de girar regido
por las leyes del universo y de la naturaleza, sino por los designios del mercado global” 571.
Dicho canon responde a las necesidades económicas, pues se permite
569
Asamblea Legislativa, Costa Rica. (2008), Reglamento de creación de Canon ambiental por
vertidos
Disponible
en:
http://obturcaribe.ucr.ac.cr/documentos-publicaciones/legislacion-n/
ambiental/155-decreto-31176-minae-canon-ambiental-vertidos/file. Accesado el 5 de marzo de 2019.
570
CASTRO, Angélica. (2016) “Tárcoles: a la espera de un milagro”. Disponible en: https://
semanariouniversidad.com/pais/httpsemanariouniversidad-ucr-crtarcoles/. Accesado el 7 de marzo de
2019.
571
LEFF, Enrique. (2008), “Discursos Sustentables”. Disponible en: http://www.deliberaweb.com/
dades/documents/497/1272914999.pdf. p. 102. Accesado el 9 de marzo de 2019.
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contaminar a cambio de pagar. Una empresa que tenga la solvencia económica
preferirá verter sus aguas contaminadas en el río y pagar el canon, que tener que
realizar una inversión para el desarrollo de un mecanismo de tratamiento de aguas.
Otro punto que se debe analizar es la responsabilidad de los gobiernos locales.
Aunque en el actual Código Municipal no existe ninguna disposición específica en
cuanto a la materia del recurso hídrico, no se debería excluir la responsabilidad de los
mismos entes. La municipalidades deberían trabajar en coordinación con el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que es el ente encargado de dicho
recurso572. Si bien el Estado costarricense se ha preocupado por la creación de leyes y
reglamentos que tutelen el medio ambiente sano y saneamiento del recurso hídrico, lo
cierto es que los problemas surgen a la hora de aplicarlos.
Así mismo, debe tomarse en consideración que la ley que rige la protección del
recurso hídrico es de 1942 y que hasta la fecha no ha tenido modificación alguna. La
sociedad es cambiante y necesario realizar dichas modificación para una mejor gestión
del recurso hídrico. Una iniciativa popular que proponía la creación de una nueva ley
específica para la gestión integrada del recurso hídrico en Costa Rica fue declarada
inevacuable por la Sala Constitucional 573. Lo anterior en razón de que se consideró
constitucionalmente inviable el proyecto por razones de forma, lo cual hizo que el
proyecto no se concretara. Aunque el proyecto no fuera aprobado, surge la interrogante
si es a través de más leyes y reglamentos que se puede mejorar la gestión del recurso
hídrico en Costa Rica.

3. Violación a los derechos antes citados: el caso del Río Grande de Tárcoles
La Cuenca 24, también llamada Río Grande de Tárcoles, cubre más de 2 mil kilómetros
cuadrados, desemboca en el Océano Pacífico y en su parte baja forma la frontera
norte del Parque Nacional Carara. Además está compuesta por una serie de ríos que
atraviesan gran parte del Gran Área Metropolitana: el Tiribí, María Aguilar, Torres, Virilla,
Bermúdez, Segundo, Ciruelas, Uruca, Turrubares y el mismo río Grande de Tárcoles.
El nombre Tárcoles posee dos posibles orígenes. Durante la época colonial, las
personas que pretendían atravesar el río encontraban difícil el tránsito de sus
572
Sala Constitucional de Costa Rica. (2007), Expediente 04-008123-0007-CO, resolución Nº 200705894. Disponible en: https://vlex.co.cr/vid/-499117278. Accesado el 6 de marzo de 2019.
573
Sala Constitucional de Costa Rica. (2018), consulta facultativa número 17-17552- 0007-CO,
sentencia
N°
2018-1079.
Disponible
en:
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/
search?q=numeroDocumento:(1079)%20anno:(2018)%20&advanced=true
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embarcaciones a causa del lodoso caudal. A este acontecimiento se le llamaba
popularmente “tárcoles”574, como sinónimo de dificultad o impedimento para navegar.
Por otra parte, se ha esbozado que dicho vocablo es de naturaleza aborigen, propiamente
de la etnia de los Huetares, lo cual resultaría muy lógico, dado que ese grupo tribal fue
uno de los principales que se asentó en las riberas de dicha vía fluvial. No obstante,
actualmente no se cuenta con una fuente fidedigna que respalde el dato anterior575.
El río es conocido por albergar una basta cantidad de cocodrilos americanos y más
de 50 especies de aves migratorias, nativas y costeras, incluyendo una variedad de
garzas, la espátula rosada, lapas rojas y verdes. Además, el Tárcoles es popular por ser
el principal desagüe de aguas negras del Valle Central, lugar donde habita más de la
mitad de la población costarricense.576

3.1 Contexto histórico de la contaminación de la Cuenca 24
Durante la última década del siglo XIX el café constituía el principal producto de
exportación costarricense 577. El llamado grano de oro permitió la expansión del
desarrollo socioeconómico, la infraestructura y los puestos de trabajo. Sin embargo,
ante la falta de regulaciones, también provocó perjuicios sociales como la falta de
derechos laborales y ambientales como la descarga de las mieles y la broza del café a
los ríos sin ningún tratamiento.
En 1936, el presidente León Cortés decretó el “Reglamento de Beneficios de Café”. A
través del mismo, se prohibió de manera absoluta descargar las cáscaras o broza del café
a los ríos o cursos de agua. No se podían regar los excedentes sobre los terrenos sin
haberlos convertido en abono por medio del sistema propuesto en reglamento.
Su
incumplimiento era multado, pero el decreto nunca se llevó a la práctica. La situación se
mantuvo hasta la década de 1980 que empezaron a surgir estudios sobre
la
contaminación orgánica de los ríos.
574
ALTAMIRANO, Carlos L. (1993), “Cuentos del Tárcoles.” Disponible en: https://revistas.ucr.
ac.cr/index.php/filyling/article/view/20818. Accesado el 10 de marzo de 2019.
575
CORDERO, José. H. (1999), Hidronimia de la provincia de Puntarenas. Disponible en: http://
repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/410/1/19551.pdf. Accesado el 10 de marzo de
2019.
576
LEIVA, Lizbeth. (2007), “Valoración de la calidad del agua en los principales ríos de las cuencas
grandes de tárcoles y Reventazón, mediante el análisis de la PSO, DBO Y NH4, para la clasificación
mediante el sistema holandés.” Disponible en: https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/
handle/2238/592/Leiva%20Leiva%20Lizbeth.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Accesado el 12 de marzo
de 2019.
577
CANET, Guillermo. (1993), “Evolución de la caficultura costarricense y situación actual de la
actividad”. Disponible en: http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_ix/A01-1277-74.pdf. Accesado el
12 de marzo de 2019.
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En la década de 1970, según el capítulo I de la Ley 4240 de Planificación Urbana,
Costa Rica necesitaba desarrollar un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, por lo que
durante la administración del presidente Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), se publicó
el Plan GAM mediante Decreto Ejecutivo 13583-VAH-OFIPLAN del 3/5/82. El GAM se
definió a partir del análisis de aquellas zonas rurales que podían convertirse en áreas
urbanas en el mediano plazo578. De hecho, para finales de los años 80, más del 50% de
la población nacional se concentraba en el GAM, un área que hasta la fecha cubre un
área de 1779 km2 y que corresponde a un 3,8% del territorio nacional579.
En la década de 1990, la población relativa de Costa Rica no alcanzaba los cuatro
millones de habitantes y solo el río Tárcoles transportaba en sus aguas una carga orgánica
equivalente a la producida por unas seis millones de personas; es decir, el doble de la
densidad poblacional que existía durante dicha época580. Ello se volvió a confirmar entre
1994 y 1995, cuando el Laboratorio Nacional de Aguas, la declaró la cuenca con mayor
contaminación fecal del país 581 por ser la receptora de la contaminación orgánica e
inorgánica producida por el urbanismo y las industrias del Valle Central. Aunado a lo
anterior, el 21 de Febrero del año 2000 se dio uno de los eventos más relevantes en lo
que respecta a la contaminación de la cuenca. Por una cabeza de agua en el mismo río, se
rompieron 100 metros de tubería del poliducto, lo cual generó el derrame de
aproximadamente 400000 litros de diésel582. Los hechos ocurrieron en el distrito de
Atenas de Alajuela.
Evidentemente las fallas en la planificación urbana y la aplicación ineficaz de las
políticas estatales referentes a saneamiento y agua potable provocaron las condiciones
insostenibles para el mantenimiento natural del río Tárcoles.

578
Estado de la Nación, Costa Rica. (2018), “Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible”.
Disponible en: https://www.estadonacion.or.cr/2018/assets/en2018.pdf. Accesado el 13 de marzo de
2019.
579
Ibid.
580
GRANADOS, Carlos. (1994), “El impacto ambiental del café en la historia costarricense”.
Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/28065277_El_Impacto_Ambiental_del_Cafe_
en_la_Historia_Costarricense.
581
MORA, Darner. (2004), “Calidad microbiológica de las aguas superficiales en Costa Rica”.
Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-14292004000100002.
Accesado el 12 de marzo de 2019.
582
HERNÁNDEZ, Fabián. (2016), “Plan local de primera respuesta a emergencias en el poliducto de
RECOPE, poblado de colorado de Turrialba, provincia de Cartago”. Disponible en: http://www.geo.
una.ac.cr/phocadownload/Trabajo_de_Graduacion/2016/fabian_hernadez_astorga.pdf. Accesado el 13 de
marzo de 2019.
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3.2 Situación actual del Río Grande de Tárcoles
Aunque en tema de regulaciones se ha avanzado considerablemente, persiste la
falta de planificación urbana, así como como el mal manejo del recurso hídrico. Si bien
aumentó la cobertura del tratamiento de aguas residuales, pues el 99,4% 583 del país
se encuentra abastecido, el rezago en infraestructura hace que la inmensa mayoría
de estas se sigan depositando sin tratamiento en los cuerpos de agua y en algunas
comunidades agrícolas persiste la contaminación de fuentes por ciertas actividades
productivas. Se requiere un gran esfuerzo que se debe ver reflejado en grandes
inversiones para las aguas domésticas, porque hasta el momento solo un 70% 584 es
tratada. En un día, aproximadamente 276 millones de libros de aguas negras son
lanzadas a ese río por los habitantes del GAM, lo que equivale a lo que cargan 18.000
vehículos cisternas con capacidad para 15.000 litros cada uno585.
El problema de la contaminación del río es integral y para solucionarlo, se
necesita el trabajo transversal de muchas entidades. Una de las respuestas parciales
que se ha planteado, es el aumento de la cobertura del alcantarillado sanitario y la
construcción de la Planta de Tratamiento Los Tajos, que para el año 2020 procesará las
aguas residuales del 20% de la población586.
Los esfuerzos no solamente vienen del sector público. En Costa Rica, existen
organizaciones civiles que buscan la protección del río Grande de Tárcoles, como
“Tiribí Limpio”, “Corredores Biológicos Urbanos del Río María Aguilar”, “Amigos del Río
Torres”, “Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles” y el
“Plan para Disminuir los Desechos en la Cuenca 24 Periodo 2013-2100”, liderado por el
Programa Bandera Azul Ecológica.
Aunado a la falta de tratamiento, está el problema del plástico que termina en los
ríos. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica587 (PNUD),
en Costa Rica se desechan al día cerca de 550 toneladas de plástico, de las

583
GPW Centroamérica. (2011), “Situación de los Recursos Hídricos en Centroamérica: Hacia una
Gestión Integrada”. Disponible en: https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/
situaciondelosrecursoshidricos.pdf. Accesado el 14 de marzo de 2019.
584
ASTORGA,Yamileth. (2008), ”Decimocuarto Informe Estado de La Nación en Desarrollo Humano
Sostenible Informe Preliminar Situación del Recurso Hídrico”. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/
files/biblioteca_virtual/014/Recurso-hidrico-Astorga.pdf.
585
Ibid.
586
ASTORGA, Yamileth. (2018), “Informe de Gestión del AyA 2014-2018”. Disponible en: https://
www.aya.go.cr/Noticias/Documents/Informe%20final%20de%20Gesti%C3%B3n%20AyA%20
2014%202018.pdf.
587
GRAJALES, Irina. (2018), “Serie de reportajes: La guerra contra el plástico #1” Disponible
en:https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/printpdf/2818
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cuales el 80% (440 toneladas) se lanzan al mar; el 11% (60,5 toneladas) queda en
botaderos y el ambiente; mientras que tan solo el 9% (49,5 toneladas) es reciclado.

3.3. Retos actuales respecto al Río Grande de Tárcoles
La contaminación del río podría verse como un problema lejano a la realidad de
la mayoría de los costarricenses, pues difícilmente la población va a percibir efectos
negativos inmediatos. Ante ello, es importante recordar que los humanos sólo somos
una especie más que habita en el planeta y que como tal, dependemos totalmente de
los recursos que hay en el mismo. Si seguimos viendo los recursos como bienes
económicos que podemos explotar sin medida, la vida humana pronto no será posible
tal y como la conocemos. Por ello es importante considerar siempre los límites
planetarios, así como la totalidad del ciclo de vida de los bienes que consumimos;
¿consumo más agua del que hay disponible para mantener el balance? ¿dónde
terminan las aguas negras y jabonosas que produzco? ¿qué pasa con todo el plástico
que consumo, cuántos años tardará en deshacerse?
Para construir esa conciencia ambiental y cambiar de paradigma hacia la
sustentabilidad, es necesario fortalecer los mecanismos que permitan la tutela del
derecho a la información y la participación ciudadana. Los colectivos sociales deben de
recibir una educación ambiental integral, que fomente su participación en los procesos
de defensa del medio ambiente. Pues no se trata simplemente de exigir el acceso al
agua potable, sino de entender las limitaciones planetarias y usar los recursos
racionalmente, así como acatar las normas respectivas a las plantas de tratamiento,
reducir el consumo de plástico al máximo y cambiar la lógica de consumo. Para alcanzar
lo anterior es necesario que los legisladores unifiquen y actualicen las normas al
panorama actual; que los políticos desarrollen programas coherentes conforme a las
necesidades planetarias y los lleven a cabo; y que los ciudadanos se involucren en todo
el proceso; es decir, que todos los actores trabajen en conjunto.

Conclusiones
1. En la era del antropoceno, el reconocimiento internacional del derecho al agua ha
establecido la obligación de vislumbrar la necesidad de proteger las fuentes de agua
mundiales no como un fin o un medio cultural exclusivamente, sino como un menester
vital de todo ser vivo.
2. Costa Rica no es eficaz al aprovechar su destacable oferta hídrica, ya sea en la
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distribución del mismo, así como en el control de los impactos ambientales de su uso.
3. A pesar de los esfuerzos que ha hecho Costa Rica en materia ambiental para
construir su jurisdicción en el tema, quedan múltiples retos en la parte de ejecución.
4. La situación del Río Grande de Tárcoles es un ejemplo claro de cómo no
basta reconocer el derecho al agua si no se asume una nueva ética conservacionista,
ni se propicia la participación ciudadana. Los proyectos de ley y reglamentos que se
han propuesto, no solucionan el problema de la contaminación por la ejecución.
5. El colectivo social debe ser partícipe de la defensa del derecho al agua , lo
cual sólo será posible si se tiene acceso a una educación ambiental íntegra y completa
que logre concientizar a las generaciones presentes y futuras sobre la importancia de
la conservación de nuestros patrimonios naturales.
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5.PONDERACIONES ENTRE EL BIENESTAR
ANIMAL Y LA IDENTIDAD CULTURAL A PARTIR
DEL VOTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
NÚMERO N.º 05844 - 2008
JOSE ANTONIO ESQUIVEL ESPINOZA
ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA588

Introducción
Los derechos de los animales son un tema muy abordado en las últimas
décadas desde diversos ámbitos, debido al profundo impacto en la pérdida de especies
y la creciente reflexión sobre la explotación animal en esta nueva era geológica a la
que los científicos le han denominado Antropoceno589. Este periodo se caracteriza
principalmente por la importante huella que dejan las actividades humanas en el planeta
Tierra, desde la producción en masa que aumenta exponencialmente, así como por
otras actividades humanas como la caza indiscriminada de todo tipo de especies, la
extracción de recursos naturales, pérdida de especies, daños a ecosistemas se han
visto fuertemente afectados. Como consecuencia, han surgido ciertos movimientos
sociales como la lucha por los derechos de los animales que reivindica la protección
jurídica que se le debe dar a todas estas diferentes especies.
El abordaje de esta problemática se ha visto increpado por las discrepancias en las
visiones epistemológicas. Tradicionalmente, han aparecido como manifestaciones
antropocéntricas que buscan regular la caza y explotación de los llamados “productos de
origen animal”, viéndolos precisamente como recursos al servicio del ser humano. Sin
embargo, existe una visión diferente la cual implica valorar a los animales como sujetos
de derecho, es decir, apartarse de todos los criterios antropocentristas que implican el
economicismo de los animales, o la contraposición a diferentes actividades
tradicionalmente aceptadas.
588
Artículo sobre la orientación del Prof. Carlos E. Peralta, docente e investigador de la Fac. de
Derecho de la UCR, y coordinador del GPDS de la UCR.
589
FERNANDEZ, Ramon. El Antropoceno: La expansión del capitalismo global choca con la biosfera.
p 4 del archivo PDF. Disponible en http://www.rebelion.org/docs/104656.pdf. Accesado el: 9/03/19.
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El presente trabajo se tendrá como objeto reflexionar sobre un nuevo paradigma,
que reconozca el valor intrínseco de los animales, como respuesta a los desafíos y
problemáticas del Antropoceno.
Para un mejor y más detallado análisis de esto la estructura siguiente son
cuatro puntos o enfoques principales, analizando primero las Consideraciones éticas
existentes sobre los derechos de los animales y con ello las consecuencias de concebir
un cambio en la vida de los animales, más adelante los desafíos actuales de considerar
a los animales no humanos como sujetos de derecho y más concretamente el concepto
de bienestar animal en el ordenamiento jurídico de Costa Rica para finalmente estudiar
posibles respuestas al conflicto existente entre los derechos de los animales no
humanos y las tradiciones culturales.
1. Consideraciones éticas sobre los derechos de los animales
Establecer una acción que tenga un efecto favorable al bienestar animal 590
con respecto a todos los propósitos anteriormente mencionados es una tarea difícil
pero obligatoria para la sociedad. Como menciona Hans Jonas en su obra “Principio
de responsabilidad”, entre otras ideas que, el ser humano es el único ser que tiene
responsabilidades, ya que escogen deliberadamente estando conscientes de lo que
hacen.591
El químico neerlandés Paul J. Crutzen afirma que se detonó una nueva era
geológica provocada por el gran efecto global que las distintas actividades humanas
han tenido a través de los últimos años sobre los ecosistemas del planeta tierra.
La explotación irracional de los recursos del planeta se deriva de la visión utilitaria
que el ser humano tiene de la naturaleza, al respecto el ecologista Ramón Fernández
Durán afirma,
que el homo sapiens de la sociedad industrial estaba ocupando y
apropiándose de un «espacio ambiental» sin precedentes, lo que suponía
una enorme merma para el resto de las especies, cuyo número y
territorios vitales se veían afectados por ello, como hemos visto,592

Una de las características principales del Antropoceno es la posición de poder en
la cual ubica al ser humano con respecto a todas las especies, lo que provoca un gran
590
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. “Bienestar animal como: Un estado del animal debe encontrarse en
armonía con el medio, que tiene salud física y mental y cubiertas sus necesidades específicas”. Bienestar
Animal, Zootecnia y Gestión. Recuperado de https://goo.gl/Hb1d51. Accesado el 10/3/19.
591
JONAS, Hans. “El Principio de la Responsabilidad, Ensayo de una ética para la
civilización tecnológica”. Archivo en línea. Disponible en https://books.google.co.cr/
books?id=0gKIDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. Accesado el 10/319.
592
FERNÁNDEZ, Ramon. “El Antropoceno: la crisis ecológica se hace mundial”. p 62 del archivo
PDF. Disponible en http://www.rebelion.org/docs/104656.pdf. Accesado el 9/03/19.
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desinterés por el bienestar del resto de los seres vivos, muchas veces por ignorancia
debido a la desinformación de las condiciones en que viven generalmente, otras veces
por la mentalidad de considerar a los animales no como seres vivos sino como bienes
disponibles al ser humano.
El ser humano ha visto a la naturaleza apenas como una forma de obtener lo que
necesita o incluso muchas veces lo que desea explotando indiscriminadamente todo lo
que desee, debido a la posición de poder que tiene en este nuevo periodo histórico.
Para introducir un cambio de paradigma en la forma de ver a los animales, y más
aún establecer un trato ético hacia ellos es importante primero analizar las distintas
consecuencias naturales y sociales que las actividades humanas han tenido en los
animales, para así saber cómo crear un discurso ético con respecto animales.
Las consecuencias reflejadas en los ecosistemas y las especies que lo habitan,
incluso en el mismo ser humano, debido al Antropoceno son irreparables como la
pérdida de especies, o tomar muchos años para su restauración como la recuperación
de ecosistemas. La afectación animal directa es tan grande como evidente, una de las
grandes problemáticas es el acaparamiento casi total de todos los ecosistemas.

593

Entiendo de lo anterior lo negativo que ha sido no solamente para la naturaleza
la explotación irracional de los ecosistemas, sino también para los animales la pérdida
de su hábitat que afecta desde su alimentación, reproducción y su desarrollo mismo
llevando a muchas a tener que salir de sus hábitats naturales a otros completamente
ajenos, en busca de lo que por culpa las actividades humanas ya no encuentran en el
propio.
1.1 Cambios en la forma de coincidir la vida animal: Consecuencias
La vida animal ha sido históricamente vista de forma distinta según el contexto
cultural, La UNESCO594 define la cultura como, “el conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales
del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones”.

593
BIODIVERSIDAD MEXICANA. “El “ecosistema” es el conjunto de especies de un área
determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la
depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis: ¿Qué es un ecosistema?”. Disponible en
https://goo.gl/x5VKdd. Accesado el 9/03/19,
594
Ver en página web de la UNESCO: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la
Ciencia y la Cultura. Disponible en https://es.unesco.org/. Accesado el 11/03/19.
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Una consecuencia directa de establecer un nuevo paradigma de la vida animal es
que modificaría no solo actividades tradicionales que se desarrollen en una región, sino
que cambiaría incluso la forma de pensar de las sociedades, tachando de incorrecto
lo
que ha sido tradicionalmente aceptado y que contribuyó en cierto momento a las bases
para formas identidades culturales.
Solo mediante un cambio de paradigma socio ambiental es como se puede
introducir un nuevo pensamiento que sea integral para todos los seres vivos que
reestructuren las conductas o prácticas que no se deben continuar permitiendo;
como afirma Peter Singer en su obra liberación animal, “tenemos que alzar la voz por
aquellos que no pueden hablar por sí mismos”. 595Entendiendo que se debe hacer esta
denuncia de forma sistémica, de forma de que los que hoy no son sujetos de derechos
puedan alcanzar esa “privilegiada” posición que no solo garantice su bienestar, sino
que busque las condiciones más apropiadas para que se dé.

2. Los animales como sujetos de derecho, desafíos actuales
En estas sociedades antropocéntricas aceptar la idea de que los animales, al igual
que los humanos deben ser protegidos y acogidos por los Ordenamientos Jurídicos de
cada región por su valor intrínseco, que estos sean los garantes de ofrecerles esa
seguridad y bienestar como a cualquier otra persona, más aún cuando estos
ordenamientos deben anteponer la vida animal ante las tradiciones que los pongan en
riesgo.
Para hablar sobre derechos de animales es muy importante analizar la influencia
que los movimientos animalistas actuales están teniendo en el reconocimiento
y
aprobación de un estándar de protección en el ordenamiento jurídico. Conforme explica
Hava García,
el objeto de las reivindicaciones “animalistas” se centra en
determinados abusos infligidos a cualquier clase de animal, y no sólo a
los más cercanos al hombre, como los domésticos o los de compañía;
por otro lado, las acciones llevadas a cabo en apoyo de este movimiento
son cada vez más frecuentes y contundentes, además de contar con
un número creciente de simpatizantes, 596

595
SINGER, Peter. “Liberación animal”. P 11- 18 del archivo PDF. Disponible en http://www.
sinparadigmas.com/animalistas/Peter_Singer_Liberacion_Animal.pdf. Accesado el 11/03/19.
596
GARCIA, Esther. “La protección del Derecho animal a través del Derecho Penal”. Archivo PDF.
Recuperado de http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/141/75. Accesado el 9/11/19.
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El reto más grande para estos movimientos es que las otras personas vean
en los animales un ser merecedor de derechos, al que se le asegure estabilidad y
bienestar. Estos grupos buscan llegar a un cambio en la alimentación del ser humano
pretendiendo reducir la explotación animal por su consumo o el de los productos que
pueden substraérsele.

2.1 Actividades Culturales en contraposición al bienestar animal. El Caso de
“Lagarteada en el pueblo de Ortega en el de Cantón de Santa Cruz, provincia de
Guanacaste, Costa Rica”.
Las actividades culturales

597

que ponen en riesgo el bienestar animal son

muchas y muy variadas. Pueden ser propias de ceremonias religiosas como lo es el
sacrificio animal, o de reconocimiento público o de estatus, como los son las fiestas
taurinas en España. Según Olga Lucía Molano,
El concepto de identidad cultural se comprende a través de las
definiciones de cultura y de su evolución en el tiempo. A través de
términos como cultura, patrimonio y su relación con el territorio se
encontrará el de identidad territorial, 598

La cultura y las manifestaciones o expresiones de esta, demostradas en
diferentes actividades culturales son definidas, por la evolución que la actividad haya
tenido a lo largo del tiempo hasta incluso el territorio que haya abarcado.
Actividades culturales en contraposición del principio fundamental de bienestar
animal son muchas, que han sido reiteradas tanto en un espacio geográfico como
temporal, vistas como aceptables por la tradición en la práctica de esta.
Es una tarea necesaria para la normativa jurídica actual hacer este cambio de
paradigma no solo en la concepción de las prácticas contrarias al bien de los animales,
sino también identidad cultural de la actividad que se desee modificar.
Un error muy grave a lo largo de la historia cultural de las sociedades es no
cuestionarse si las actividades tradicionalmente llevados a cabo esta bien desarrollarlas
597
La principal característica humana, desplegada simultáneamente con equipamientos fisiológicos
del hombre. (traducción libre). Ver en ROQUE DE BARROS, L. Cultura: Un concepto antropológico.
(Traducción libre). Archivo PDF. Disponible en https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4362514/
mod_resource/content/1/Bloco%20I%20-%20Texto%20-%20Cultura%20-%20um%20conceito%20
antropol%C3%B3gico%20Roque%20Laraia. Archivo PDF. Accesado el 8/03/19.
598
MOLANO, Lucia. “Identidad cultural un concepto que evoluciona”. p 72 del archivo PDF. Disponible
en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1187/1126. Accesado el 11/03/19.
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es decir, si el hecho de que en cierto momento en espacio tiempo tuviera lugar significa
algo que deba de hacerse siempre. Por el contrario la solidez de esta identificación cultural
está en saber que aquello que se hace tiene “un porque”, y que este no afecta ni directa
ni indirectamente ninguna forma de vida.
El caso de la Lagarteada

599

llevado a cabo en el pueblo de Ortega, es una

actividad que consiste en tomar al lagarto o cocodrilo, del río más cercano a la zona
de este pueblo, y llevarlo a la plaza principal de la comunidad, ahí dejarlo por 3 días (de
viernes a domingo santo específicamente), en una especie de corral.
Ahora bien, el gran problema que esto representa para el bienestar de estos
reptiles es muy evidente, ya que primero los lagarteros (personas encargadas de sacar
al cocodrilo y llevarlo a la comunidad) no son expertos en cuidado animal, ni tampoco
tienen los mejores instrumentos para que durante la realización de su actividad la
integridad física e incluso psicológica del animal no se vea afectada, luego la captura de
este es sinónimo completamente de maltrato cuando lo cargan y lo exhiben ante todos
amordazado e inmovilizado haciéndolo ver como un trofeo cosificando a ese “otro”, que
más bien debería de procurarse su bienestar. Los días siguientes no son muy diferentes,
el gran estrés que significa para el cocodrilo estar en una pileta-corral encerrado, fuera
de su hábitat, y la vista de tantos espectadores es una práctica que simplemente no puede
seguir siendo tolerada, aun cuando quienes la practican dicen que se reúnen las
condiciones apropiadas para que el animal pueda estar bien esas 72 horas. De ninguna
forma esta cruel exhibición debe permitirse excusando tradición, ya que no porque algo
sea una conducta tradicionalmente aceptada significa (que si está mal), se deba de seguir
tolerando.
Así como en Costa Rica la Lagarteada es quien abre la discusión de hasta qué
punto se debe de permitir una actividad que transgrede directamente el bienestar de un
ser viviente solo porque tradicionalmente tiene en sí un gran significado, en otras partes
del mundo como por ejemplo en Brasil con la Vaquejada y en España con la tauromaquia,
también esta discusión ya lleva un largo tiempo en busca de censurar actividades que sólo
simbolizan lo nocivo del comportamiento humano respecto a los animales no humanos.
Cuando se piensa en los animales no humanos 600, es muy difícil creer que alguna
599
Para entender mas afondo esta actividad ver SEDO MASIS, Patricia. “La Lagarteada”. Sistemas
de Información Cultural Costa Rica. Disponible en https://si.cultura.cr/expresiones-y-manifestaciones/ lalagarteada.html. Accesado el 7/03/19.
600
PEÑA, Lorenzo sobre RYDER, Richard. “Revolución animal”. (traducción libre). N 4, pp 220-23
en archivo PDF. Disponible en https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31811891/ryder.pd
f?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1553751498&Signature=GjNAcHYh%2FD
skUeWa8uPkPoWKPvQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReview_of_
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actividad cultural tan antigua, en este caso como la Lagarteada, no vaya a afectar su
vida, ya que como muchas otras ideas modernas el concepto de “alteridad”; manejado
por Emmanuel Levinas en su pensamiento filosófico-ético, vino a mostrar a vislumbrar
a ese “otro” que siempre estuvo solo que nunca fue tomado como tal.
La Lagarteada es una de las tantas actividades culturales que afectan la vida de
animales, y aun cuando quienes las practican se escudan en que es una tradición de
más de 200 años, esto ni como también alegan el bien económico que la actividad
económica les deja.
Muchas veces el maltrato animal en actividades culturales se da por irracionalidad
o apego a una tradición que se ha realizado a lo largo del tiempo, ya que como menciona
el periodista Allan Barboza-Leitón miembro del proyecto COCODRILO SAGRADO, que
“no era buena idea prohibir la realización de la lagarteada 2018, en Ortega de Santa
Cruz, sin antes haber hecho un trabajo de educación y toma de consciencia junto a
la comunidad, un trabajo que toma tiempo, que no se obtiene sólo por medio de
decretos, “Ya que muchas veces la desinformación no permitía que los miembros de
esta comunidad de Santa Cruz conocieran los daños que su tradición traía para con
los cocodrilos de la zona, y como menciona Barboza Leitón 601, sin un trabajo previo de
educación e información es muy difícil prohibir esta actividad centenaria, que su
realización no sólo perpetuaba año con año más la identidad cultural de los vecinos de
la comunidad de Ortega de Guanacaste, sino que también dicha realización significa
debido al turismo que atraía un incremento muy significativo en la economía de la
comunidad”.
Por eso, prohibir esta actividad sin apoyo informativo del porqué a la comunidad, ni
una idea de cómo hacer que ellos no sientan que están perdiendo su identidad
su
rasgo cultural propio, es ineficaz y solo significaría un decreto de los muchos que existen
que busca transgredir la identidad cultural propia de los miembros de esta comunidad de
Ortega.

2.2 Bienestar animal en el ordenamiento jurídico de Costa Rica: Reflexiones
En el voto número 05844 – 2008, de La Sala Constitucional se manifiesta sobre
la práctica de la lagarteada en Costa Rica. Al respecto indicó,
Lo pretendido por los recurrentes no puede ser tutelado por esta Sala.
Animal_Revolution_by_Richard_D.pdf. Accesado el 8/03/19.
601
BARBOZA, Allan.”¿Qué pasó con la lagarteada 2018? Sección de noticias de la página, La Voz
Guanacaste”. Disponible en https://goo.gl/hm3xAs. Accesado el 7/03/19.
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En efecto, si las autoridades competentes del Ministerio de Ambiente
y Energía (MINAE) han prohibido o tomado una serie de medidas
protectoras a fin de evitar que se produzcan daños ecológicos en el
hábitat del lagarto o se le causen daños a dicho animal durante la
realización de la actividad conocida como “La Lagarteada” que se lleva
a cabo en el pueblo de Ortega, Guanacaste,602

Además, como también mencionan los magistrados,
esta Sala no desconoce la importancia cultural de las tradiciones de los
diversos pueblos del país, pero no se podrían tutelar actividades que, aun
cuando fueron tradicionales, impliquen un impacto negativo en una
especie animal o en su hábitat,

603

La Sala reafirma el trabajo por la implementación de la tutela de los no humanos,
aun por encima de actividades que las personas no sólo aceptan, sino que también
interiorizan como propias de su cultural regional o nacional.
Este voto es muy importante porque no solo pone un punto final a una actividad
que daña la vida animal por parte de los humanos, sino además defiende la vida no
humana por encima de tradiciones que si bien es cierto representan rasgos históricos
y geográficos de una comunidad, no deben de seguirse aceptado actualmente.
Por otra parte, la ley No. 7451, conocida como ley de Bienestar de los animales, es
la normativa vigente en el ordenamiento jurídico costarricense, que tutela la seguridad
y protección de los animales, El artículo 1 inciso b enfatiza en “El fomento del respeto
por todos los seres vivos.”
Por otra parte, otro gran avance para un cambio de paradigma respecto a los
animales se puede apreciar del artículo 4 al artículo 9, 604 donde se establece como
602
Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 05844 del año 2008. Disponible en
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-123664/undefined/0///9. Accesado el 6/03/19.
603
Ver referencia bibliográfica nota de pie de página número 14.
604
Al respecto disponen esos mismos. ARTÍCULO 4: - Trato a los animales silvestres: Los animales
silvestres deberán gozar, en su medio, de una vida libre y tener la posibilidad de reproducirse. La
privación de su libertad, con fines educativos, experimentales o comerciales, deberá producirse el
mínimo daño posible y estar acorde con la legislación vigente. ARTÍCULO 5: - Trato a los animales
productivos: El propietario o el poseedor de animales productivos deberá velar porque vivan, crezcan
y se desarrollen en un ambiente apropiado. Cuando el hombre modifique el ambiente, además de
procurar la productividad, deberá tomar en cuenta el bienestar y las condiciones apropiadas de vida de
estos animales ARTÍCULO 6: - Trato a los animales de trabajo: Los animales de trabajo deberán recibir
buen trato, contar con el reposo necesario y una alimentación reparadora, conforme a la labor que
realice ARTÍCULO 7: - Trato a los animales mascota: Los dueños de animales mascota están obligados a
garantizarles condiciones vitales básicas. ARTÍCULO 8: - Trato a los animales de exhibición: Los animales
de los zoológicos deberán exhibirse, alimentarse y mantenerse en las condiciones adecuadas a cada
especie. ARTÍCULO 9: - Trato a los animales para deportes: Los animales utilizados para deportes no
deberán someterse a la disciplina respectiva bajo el efecto de ninguna droga o medicamento perjudicial
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debe ser el trato con los animales silvestres, con los animales productivos, con los de
trabajo, las mascotas, los animales de exhibición y los animales utilizados para
deportes.
Esa normativa también establece las condiciones mínimas en las cuales un animal,
debe vivir, y además obligaciones, prohibiciones y sanciones, para todas aquellas
personas que no cumplan con las disposiciones de esta ley, frente a los animales.

3. Respuestas al conflicto existente entre los derechos de los animales no
humanos y las tradiciones culturales.
Primero antes de hablar de soluciones o respuestas, ya sean jurídico-políticas o
ideas alternas que promuevan simultáneamente la identidad cultural junto al bienestar
animal es fundamental saber y ser consciente que cada ser vivo es valioso.
Como menciona Gudynas, “cómo la teoría que defiende existencia de valores
propios en los seres vivos y en el ambiente. Estos son valores independientes de los
intereses y utilidades humanas”.

605

Concebir a los animales como simples recursos al servicio del hombre solo
fomenta la idea antropocéntrica de superioridad poniéndose en contra a todo tipo de
alternativa emergente en pro de la vida animal y el desarrollo cultural. Como menciona
De Miguel Berain, I.
Esta afirmación básica nos llevará a negar tajantemente la idea de que
tenemos más obligaciones morales frente a los animales que las que
nosotros mismos nos tracemos o, si se prefiere, a afirmar que
podemos mantener el ámbito de los derechos exclusivamente dentro
de la especie humana,606

Hay que saber apartar la vida animal de la vida humana, y que la primera no existe
para estar en servicio de la segunda como equivocadamente se ha pensado a lo largo
del tiempo en diferentes sociedades, como nuevamente menciona De Miguel Berain,
para la salud e integridad; tampoco deberán ser forzados más allá de su capacidad. Ver estos artículos
de manera en la Ley de Bienestar Animal, Ley No 7451, Disponible http://lebi.ucr.ac.cr/images/files/
ley_bienestar-animales.pdf. Accesado el 11/03/19.
605
ENSABELLA, Beatriz sobre GUDYNAS, Eduardo. “Derechos de la naturaleza. Ética biocéntrica y
políticas ambientales”. p. 59 del Archivo PDF. Disponible en file:///C:/Users/Jose/Downloads/polis-11804.
pdf. Accesado el 13/03/19.
606
BERAIN, Miguel. “¿Derechos para los animales? La Consideración moral de los animales no
humanos”.
Archivo
en
PDF.
Disponible
en
file:///C:/Users/Jose/Downloads/DialnetDerechosParaLosAnimales-3985567.pdf. Accesado el 11/03/19.
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creer que los seres humanos solo tienen las obligaciones con los otros
seres vivos que los mismos humanos quieran establecer, entorpece
no solo un cambio en el paradigma social de los animales en las
sociedades humanas, sino también una rápida evolución ideológica en
los ordenamientos jurídicos que impidan dan al ser humano más
responsabilidades para con los animales de los que cada uno considere
por su parte como necesarios.

Hablar de cambios en la forma de comportarse de un objeto con respecto al
otro es muy difícil, más cuando tradicionalmente la relación de dichos objetos ha sido
definida y generalmente aceptada, este es el conflicto que hoy enfrentan los animales
ante los ordenamientos jurídicos de los humanos, que a través del tiempo los han
utilizado, con diferentes propósitos (supervivencia, deporte, ceremonias o actos
culturales o religiosos, entre otros).
Un ejemplo claro de la protección que brinda Costa Rica en su ordenamiento
jurídico es la Ley 7317, “La ley de conservación de vida silvestre”, reformada mediante 2012
con la ley 9106, que establece en el desarrollo diferentes artículos prohibiciones directas,
en la regulación de actividades que puedan atentar contra la vida de los animales, de
manera conjunta con organismos como el Sinac para el cumplimiento de esta tarea.
Otro ejemplo a modo más global es la Declaración Mundial de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 607, que tiene como objetivo promover el
Estado de Derecho en materia ambiental como base para la justicia ambiental. Esa
declaración establece que,
El Estado de Derecho en materia ambiental y la existencia de
instituciones sólidas constituyen requisitos esenciales para responder
a las crecientes presiones ambientales que amenazan a la integridad
ecológica de la Tierra, y de forma tal que se respeten los derechos y los
principios fundamentales de justicia y equidad,

Así mismo esta declaración, en sus principios generales y emergentes establece
una serie de obligaciones para promover y alcanzar la justicia ambiental a través del
Estado de Derecho en el campo ambiental, en este primer principio se establece como
obligación la protección de la naturaleza.

607
Para mejor análisis ver la declaración de la UICN, sobre el Estado de Derecho en materia ambiental.
Disponible
en
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/spanish_declaracion_
mundial_de_la_uicn_acerca_del_estado_de_derecho_en_materia_ambiental_final.pdf.
Accesado
el
13/03/19.
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Afirmando que,
Cada Estado, entidad pública o privada y los particulares tienen la
obligación de cuidar y promover el bienestar de la naturaleza,
independientemente de su valor para los seres humanos, al igual que
de imponer limitaciones a su uso y explotación,

Se introduce la idea de justicia y equidad frente a la naturaleza y los animales no
humanos, de manera que no solo se promueve la adaptación de un nuevo Estado de
Derecho (en materia ambiental) en cada país, sino que introduce este revolucionario
paradigma de la alteridad. Como afirma Lévinas, aceptar la existencia de ese otro y
reconocer su existencia (alteridad), es justo lo que se debe hacer por parte de las personas
aceptar y reconocer a ese otro (los no humanos) que antes, histórica y culturalmente no
era reconocidos por sus normas.
Un ejemplo claro de estos son las actividades representativas, que buscan
que tradiciones tan arraigadas como la “Lagarteada”, que no pueden llevarse más a
cabo por sus agresiones directas hacia otros seres vivos, si puedan seguir llevándose
a cabo a través de alternativas tales como “El festival del Cocodrilo sagrado” en el
Cantón de Ortega, siendo así una vía no jurídica, para que las personas que se van
afectadas cultural y también económicamente por la prohibición de actividades como
esta, tengan en esas alternativas una forma de seguir sintiéndose identificados y
beneficiados económicamente al mismo tiempo que se prioriza en el bienestar de
todos los seres vivos.608
El Festival del Cocodrilo Sagrado es una iniciativa que busca sustituir la realización
de la Lagarteada, mediante charlas de la importancia tradicional del cocodrilo para el
pueblo de Ortega, exposiciones artesanales o pinturas que reflejan lo arraigado de este
animal con respecto a la comunidad, todo junto con fiestas y ventas de comida para
apoyar el factor económico que esta actividad representaba para ellos, ya que al ser una
actividad realizada por tantos años el significado turístico-económico que tiene para uno
de los pueblos más pobres del cantón de Santa Cruz es muy grande.
Finalmente, aun cuando preservar las manifestaciones culturales propias de cada
región es un reto actual, para perpetuar la identidad cultural tradicional en las nuevas
608
BARBOZA, Allan explica que ,“La propuesta implicaba que a través del festival del cocodrilo sagrado
pudiera mantenerse viva la importancia del cocodrilo para la cultura del pueblo de Ortega, que se pudiera
generar un ingreso económico importante para la comunidad, especialmente para las mujeres, a través
de la venta de comidas tradicionales (tanelas, rosquillas, tortillas, cuajadas…) y de artesanías. Se habló de
música de marimbas y proyección de fotografías, tours de avistamiento de cocodrilos en el río y la
proyección de una película en el salón comunal”, ver en sitio web “La voz Guanacaste”. Dispoble
en
https://vozdeguanacaste.com/opinion-que-paso-con-la-lagarteada-2018/ . Accesado el 7/03/19.
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generaciones, ninguna práctica ya sea ancestral o moderna siempre que su desarrollo
implique una forma explícita de daño al bienestar de los no humanos debe seguir
siendo permitida.

Conclusiones
1) La concepción de la vida animal como sujeto de derecho de los Ordenamientos
Jurídicos, no solo es un cambio que debe darse en la normativa de cada región
sino también en el paradigma social- cultural de seres vivos merecedores de
derechos.
2) La vida animal, y la protección de esta deben ser prioridad ante cualquier
manifestación cultural que ponga en peligro su bienestar, ya que no es aceptable
ni ética ni racionalmente que se sigan llevando a cabo actividades en contra de
la vida y la seguridad de animales humanos y no humanos.
3) Es una obligación para las sociedades antropocéntricas, dar respuestas eficientes
que permitan identificar alternativas para desarrollar prácticas culturales que no
atenten contra la vida animal.
4) Son importantes que resoluciones como la de la Sala Constitucional, al prohibir la
Lagarteada realizando un trabajo conjunto bajo estudios interdisciplinarios, se
sigan repitiendo en el campo del derecho ambiental ya que para contrarrestar las
acciones que atentan contra el bienestar de la naturaleza y de los no humanos.
5) Actividades culturales como la “Lagarteada” incluso, no deben de priorizarse sobre
la vida de cualquier ser vivo sólo porque alguna vez fue aceptada o no fue mal
vista, ya que los derechos y quienes están sujetos a estos, se van cada vez
modificando para que sea más justa la vida para todos los seres vivos por igual,
desde los animales humanos hasta los no humanos.
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6.DISMINUCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
EN COSTA RICA: EL TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO COMO UNA ALTERNATIVA A LA
PROBLEMÁTICA DE EMISIÓN DE GASES
CAUSADOS POR EL CONGESTIONAMIENTO
VIAL EN LA GRAN ÁREA METROPOLITANA.
JUAN CARLOS SÁNCHEZ RAMÍREZ
Estudiante de Bachillerato y Licenciatura en Derecho de la UNIVERSIDAD de Costa Rica

RAQUEL SEAS AZOFEIFA
Estudiante de Bachillerato y Licenciatura en Derecho de la UNIVERSIDAD de Costa Rica

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la Gran Área Metropolitana (GAM) sufre de una grave situación
vial que se debe a múltiples factores que en conjunto provocan un colapso vehicular.
La GAM, presenta este inconveniente debido a que la mayoría de la población
costarricense se concentra en esta zona. Según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC), la Gran Área Metropolitana, que se encuentra distribuida
en 31 cantones en las provincias de San José, Heredia, Cartago y Alajuela, tiene una
población de 2.8 millones de personas, cerca de un 60% de la población total
costarricense.609 Lo anterior genera que muchos más vehículos transiten en esta zona
en comparación con las zonas rurales. También es importante recalcar la que la
migración de las personas provenientes de zonas rurales a la GAM, es muy usual
debido a la mayores oportunidades laborales que esta ofrece. A pesar de la inquietud
que esta situación provoca en la población, no se percibe que el país esté tomando
609
MINISTERIO DE SALUD, et al.. Informe de Calidad del Aire: Áre Metropolitana de Costa Rica
2013-2015. Disponible en <https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/
DPAH_VI_informe_anual_calidad_aire_GAM_2013_2014.pdf>. Accesado el 21/02/2019.
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medidas para lograr el descongestionamiento vial, al contrario, se ha percibido que la
situación se ha ido agravando en comparación con años anteriores. 610
Además del perjuicio que genera esta situación a la calidad de vida de los
costarricenses. El congestionamiento vial ocasiona graves daños al medio ambiente
por medios de las emisiones de gases contaminantes provenientes de los vehículos
automotores. Según el Informe del Estado de la Nación del 2018, el transporte fue
responsable de 54% de la emisiones de carbono en el país en ese año. A pesar de esto,
en el año 2012, Costa Rica se propuso la ambiciosa meta de llegar a ser la primera
nación carbono neutral para el año 2021. Para lograr este fin, el país se ha empeñado
en generar electricidad mediante energía renovable, lo cual ha recibido bastante
atención internacional611. De esta forma existe una percepción de Costa Rica como un
país con una alta conciencia sobre la crisis ambiental que sufre el planeta en este
momento. Sin embargo, aunque no se puede menospreciar este esfuerzo de los
últimos años, aún falta bastante para que Costa Rica sea el “país verde” que aspira
ser.
El derecho al medio ambiente sano, se encuentra respaldado en el artículo 50
de la Constitución Política de Costa Rica. La Sala Constitucional se ha pronunciado en
varias ocasiones sobre el alcance que tiene este concepto y sobre todo el porqué es
importante la participación del Estado para que se garantizase y proteja el derecho a
un ambiente sano contra cualquier tipo de riesgo o necesidad de se pueda presentar,
prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho. Por lo que, como
establece la resolución Nº 9193-2000:
(..) el Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no
hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho
a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro
lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir
con los requerimientos constitucionales”.612
De acá se puede tomar a la emisión de gases como un potencial riesgo en

la

vulneración de este derecho constitucional y entonces nace la importancia que la
Administración Pública haga algo al respecto para combatir con esta crisis ambiental.
610
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Ticos perciben que congestionamiento vial se agravará en el futuro.
1 de febrero de 2017. Disponible en: <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/02/01/ticos-perciben- quecongestionamiento-vial-se-agravara-en-el-futuro.htm>. Accesado el: 20/02/2019/.
611
INDEPENDENT. Costa Rica powered by renewable energy for over 100 days. 31 de Agosto 2016.
Disponible en <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/costa-rica-renewable- energy100-days-power-climate-change-a7217441.html>. Accesado el 25/02/2019.
612
SALA DE CONSTITUCIONAL. Expediente: 08-004543-0007-CO. Disponible en: <https://
nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-455644>. Accesado el: 19/02/2019.
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Inclusive Sala Constitucional, hace mención de normas internacionales que
respaldan este derecho. De esta forma en el resolución Nº 01594-2013, cuando hable
de desarrollo sostenible hace referencia al principio 8 de la Declaración de Río de
Janeiro de 1992, donde los Estados deben de restringir y hasta prohibir las formas de
explotación de los recursos naturales que puedan resultar dañinas para el medio
ambiente conforme al principio 8 de la misma Declaración, con el fin de fomentar el
desarrollo sostenible.613 De esta manera, también se disponen otras normas
constitucionales para que el Estado cumpla con los objetivos que la Sala menciona en
diferentes ocasiones, como lo son los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política,
para la función tutelar en la materia en la legislación ambiental, según la resolución Nº
4790-2008.
Los problemas de congestión vehicular tienen un impacto social en el desarrollo
humano y de su entorno, debido a que la falta de mejores alternativas de transporte
público, el incremento de la flota vehicular y las limitantes en tema de infraestructura,
llevan a producir daño ambiental causado por a un mayor consumo de hidrocarburos,
emisiones contaminantes y afectaciones en la calidad de vida de las personas debido a
los largos tiempos de traslado. A esto se suma pérdida de competitividad, elevados costos
económicos y accidentes viales.614 Dado lo anterior, se explorará la incidencia ambiental
que tiene esta situación en el país en aras de contemplar si el transporte público colectivo
es realmente una posible alternativa para esta problemática. Los esfuerzos en materia de
reducción de la huella de carbono, son solo una pequeña parte de los “arreglos” que se
deben hacer para mejorar las condiciones en las que el ser humano se ha puesto asi
mismo y al resto de las especies con las que habitamos el planeta.

1. HUELLA DE CARBONO EN COSTA RICA
Con el término Huella de Carbono se hace referencia a un indicador de la totalidad
de gases de efecto invernadero (GEI) liberados directa o indirectamente a la atmósfera
por la actividad humana615. Una de la principales razones por las cuales la actividad
humana genera estos gases es por la utilización de combustibles fósiles.
613
SALA CONSTITUCIONAL. Expediente:12-006179-0007-CO. Disponible en: <https://nexuspj.
poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-566169> Acessado el:19/02/2019.
614
PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Informe
Estado de la Nación 2018. Noviembre 2018. Disponible en <https://www.estadonacion.or.cr/2018/
assets/en2018.pdf>. Accesado el: 20/02/2019.
615
FUNDACIÓN UNAM. Consejos para reducir tu huella de carbono. 22 de abril 2014. Disponible
en:<http://www.fundacionunam.org.mx/ecologia/consejos-para-reducir-tu-huella-de-carbono/>.
Accesado el: 21/02/2019.
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Como se mencionó anteriormente, en Costa Rica, con la meta de llegar a ser un país
carbono neutral para el 2021, se han realizado importantes esfuerzos para disminuir
esta huella. Esto llevó a que en el 2018 se consiguiera que casi un 98% de la energía
utilizada en el país proviniera de fuentes renovables. Por lo tanto, al haber logrado
una significativa disminución en el uso de combustibles en cuanto a la producción de
energía, el transporte y la agricultura se convirtieron en las principales fuentes de GEI
en el territorio nacional. Como se mencionó anteriormente, el transporte fue el
responsable de la mitad de la huella de Carbono en el año 2018. De tal forma que, es
fácil visualizar cómo congestionamiento vial es una problemática que adiciona de
manera negativa a la expansión de la Huella de Carbono. Por estas razones, sí se
espera alcanzar la meta de carbono neutralidad y poner un freno al cambio climático,
es importante que se busque una solución para reducir la cantidad de emisiones de
GEI producidos por el transporte privado.

1.1. ESTRATEGIAS POR PARTE DEL GOBIERNO DE COSTA RICA PARA INCITAR
EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.
El transporte es el mayor emisor de la huella de carbono, según a la Estrategia
Nacional de Cambio Climático (ENCC), por lo que su mitigación tendría un impacto
importante en la meta de carbono neutralidad al 2021. Dentro de las acciones que se
planean tomar por el gobierno según el ENCC para lograr una disminución de la huella
de carbono generada por el congestionamiento vehicular se encuentran: un aumento
de la eficiencia de los vehículos, mejoramiento en calidad de los combustibles,
utilización de biocarburantes, estímulo al transporte colectivo, desestimulo a
opciones individuales, y la construcción de vías exclusivas para el uso de bicicletas y
transporte público masivo. Por otro lado, otra de las iniciativas es lograr vías exclusivas
para el transporte público, que haya un reducción de los impuestos y una nueva política
tarifaria con ayuda de la tecnología que sirva como herramienta para el mejoramiento
de los servicios616
En enero del 2018 el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), el Instituto Costarricense de
Ferrocarriles (INCOFER), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y las cámaras de
transporte público del país, realizaron un acuerdo para comenzar con el pago electrónico
de las tarifas eléctricas en los servicios de transporte público colectivo en el país.617
616
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático. Disponible en <https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/amas/recursos/cambioclimatico/plan-de-accion-estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf> Accesado el 18/02/2019.
617
ELMUNDO.CR. Sistema de pago electrónico en transporte público a las puertas de ser una
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Dentro de otros reconocimientos que está realizando el gobierno para la mejora de
este servicio público encontramos la compra de ocho trenes eléctricos618, la ampliación
de puentes, como es el caso del puente del río Virilla en la ruta 32619, el puente Yolanda
Oreamuno620, la finalización del controversial puente Alberto Flores, conocido como
el puente de la platina621, que la ruta de Circunvalación sea más eficaz, como es la
construcción de un carril subterráneo en la rotonda de las garantías sociales, ya que
esta ruta es quien mantiene conectada a la capital 622, Lamentablemente no han sido
medidas que muestren algún impacto ya que el expandir los carriles no ha ayudado a
disminuir de forma considerable el congestionamiento vial.
De igual forma, el pasado 14 de febrero del 2019, Casa Presidencial, publicó el
Plan de Descarbonización para el 2021, que tiene diez objetivos concretos, de los
cuales dos de ellos se relacionan con los problemas de congestionamiento vial. Se
establece como meta número uno el desarrollo de un sistema de transporte público
(buses, taxis y TRP) y movilidad compartida seguro, alimentado por energías limpias
(sin emisiones) y tan eficiente que haga menos atractivo el uso de automóvil particular
para desplazarse. Este objetivo tiene como meta para el 2035 que 70% de los buses y
taxis serán cero emisiones y el TRP operará 100% eléctrico, para el 2050 que sistema
de transporte sustituirá a vehículos privados como principal opción de movilidad y de
igual forma 100% de buses y taxis serán cero emisiones.623
Otra de sus objetivos es el transformar progresivamente la flota vehicular del país
realidad. 11 de enero 2018. Disponible en <https://www.elmundo.cr/sistema-pago-electronicotransporte-publico-las-puertas-una-realidad/>. Accesado el: 22/02/2019/.
618
LA NACIÓN. Incofer compra ocho trenes con aire acondicionado y capacidad para 372
pasajeros. 6 de diciembre 2018. Disponible en: <https://www.nacion.com/el-pais/infraestructura/incofercompra-ocho-trenes-con-aire-acondicionado/IL4CPQE2C5GX3CJHIZYDXI4JEY/story/>. Accesado el:
18/02/2019.
619
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. .Hoy lo que estamos construyendo es
el futuro de Costa Rica”. 21 de febrero de 2019. Disponible en <https://presidencia.go.cr/
comunicados/2019/02/hoy-lo-que-estamos-construyendo-es-el-futuro-de-costa-rica/>. Accesado el:
22/02/2019.
620
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Se habilita nuevo puenteYolanda Oreamuno
para agilizar tránsito de 34 mil vehículos entre Heredia y San José. 9 de marzo de 2017. Disponible en
<https://presidencia.go.cr/comunicados/2017/03/se-habilita-nuevo-puente-yolanda-oreamuno-paraagilizar-transito-de-34-mil-vehiculos-entre-heredia-y-san-jose/> Accesado el: 21/02/2019.
621
AMPRENSA.COM. Arreglo de “La Platina” entre las principales obras del gobierno saliente.
2 de mayo de 2018. Disponible en: <https://amprensa.com/2018/05/arreglo-de-la-platina-entre-lasprincipales-obras-del-gobierno-saliente/>. Accesado el: 22/02/2019.
622
LA NACIÓN. Construcción de paso a desnivel en Garantías Sociales comenzaría el 14 de enero.
19 de diciembre 2018. Disponible de <https://www.nacion.com/el-pais/infraestructura/construccion-depaso-a-desnivel-en-garantias/BMA2MHUTRVBF3D4JATX6DFOAQM/story/>. Accesado el 22/02/2019.
623
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Síntesis: Plan Nacional para la
Descarbonización 2018-2050. 24 de febrero de 2019. Disponible en: <https://presidencia.go.cr/
comunicados/2019/02/sintesis-plan-nacional-de-descarbonizacion-2018-2050/>.
Accesado
el:
22/02/2019.
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de carros ligeros de combustión fósil a vehículos cero emisiones y promover modelos de
negocios de autos compartidos autónomo. Por lo que se implementará una extensa red
de recarga eléctrica a lo largo del país y con infraestructura complementaria para
tecnologías cero emisiones, por ejemplo, estaciones de hidrógeno; y se tiene como metas
para el 2025 que se estabilice el crecimiento de las compras de motocicletas y

se

adoptarán estándares para favorecer las ventas de motos cero emisiones, que para el
2035 el 25% de la flota vehicular será eléctrica; y finalmente para el 2050: 100% de las
ventas de vehículos ligeros nuevos será de vehículos cero emisiones y el 60% de
la
624
flota de vehículos ligeros (privados y públicos) será cero emisiones.
A pesar de lo anterior, cabe recalcar que en estas iniciativas, al igual que la
normativa existente, no se desligan de la ideología antropocentrista que tiene el ser
humano. Desde inicios del Antropoceno, la naturaleza ha sido manipulada para beneficio
único y ahora lamentablemente nuestra especie se ve en la obligación de corregir esta
explotación. No obstante, parece que los esfuerzos no son suficientes y es evidente
que es imposible revertir el daño que ya se ha hecho. Por lo tanto, para cumplir con
las necesidades que se tienen actualmente para combatir la crisis ambiental, hacen
falta muchos más cambios que no deben estar enfocados únicamente alrededor del
mecanismo antropocéntrico. Por lo que es necesario que se creen políticas guiadas a
la conservación del medio ambiente, pero que abarquen y protejan a la biodiversidad,
no solo aquellas que únicamente legislan para las condiciones que afecten a los seres
humanos directamente, es importante saber admitir el hombre es responsable por
todo el desastre ambiental y por ende debe ser nuestra responsabilidad solventar el
daño causado.

1.2 MARCO JURÍDICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SANO.
Con el propósito de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y prosperidad, el programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo creó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos
como Objetivos Mundiales que tienen como finalidad servir como marco para que los
países suscritos a las Naciones Unidas lleguen a desarrollarse de manera adecuada625.
Estos Objetivos abarcan temas de suma importancia, como lo son la pobreza, hambre,
salud, educación, igualdad, etc., sin embargo en su Objetivo 13, denominado “Acción
624
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Síntesis: Plan Nacional para la
Descarbonización. Op. Cit.
625
NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: <https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible>.
Accesado el 18/02/2019.
Estado de la Nación 2018. Op. cit.
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por el clima” está enfocado sobre los cambios climáticos que están ocurriendo
actualmente en el planeta, entre sus metas encontramos:
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación
a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las
comunidades locales y marginadas.626

Con base a estas metas establecidas, Costa Rica ha sido pionero en materia
ecológica, con la promulgación leyes, decretos, reglamentos que tienen como fin la
preservación del medio ambiente. Inclusive hay respaldo en materia constitucional sobre
el tema, ya que en el Título V sobre Derechos y Garantías Sociales en el artículo 50 de la
Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano
y
ecológicamente equilibrado, otorgando así al Estado el deber de procurar que se
garantice este derecho, de lo cual se han desarrollado leyes, reglamentos, decretos para
hacer cumplir dicho artículo; las políticas públicas ambientales se han enfocado
únicamente en hacer a Costa Rica “un país verde”, sin embargo el último reporte del
Estado de la Nación menciona que se han dejado de criterios de sostenibilidad en el
uso del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales para impulsar el
desarrollo humano. El mismo informe establece que 2017 e inicios del 2018 el país creó
nuevas herramientas de política pública y normativa en este campo, pero en la práctica
se profundizaron las tensiones entre el estilo de desarrollo y la sostenibilidad ambiental
que llevaron a que los principales impulsores de la contaminación atmosférica crecieran,
lo mismo que el consumo de combustibles y la flota vehicular.627
En el 2002 se firmó decreto No.30221-S Reglamento sobre Inmisiones
Contaminantes, que su aplicación está a cargo del Ministerio de Salud, y tiene por objeto
establecer los valores máximos de inmisión del aire (calidad del aire), que deben regir
626
627

Ibid.
PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Informe
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para preservar y mantener la salud humana, animal o vegetal, los bienes materiales del
hombre o de la comunidad y su bienestar, así como disponer las medidas correctivas
cuando se sobrepasen los valores máximos de inmisión o se produzcan contingencias
ambientales.
La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, establece en su primer artículo que el
objetivo es darle poder al Estado y a la ciudadanía para llevar a cabo la protección del
medio ambiente sano, con los fines de crear armonía entre el ser humano y su medio
y minimizar los daños al ambiente. Esta ley establece programas de educación
ambiental, crea la SecretaríaTécnica Nacional Ambiental, encargada de las evaluaciones
de las actividades humanas que puedan tener algún daño en el ecosistema, y contiene
capítulos sobre ordenamiento territorial, protección de áreas silvestres, impacto
ambiental, protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos,
recursos marítimos, costeros y humedales, diversidad biológica y recursos naturales.628
El capitulo XI de dicha ley, dedicado al aire, establece que el aire es patrimonio común
y debe utilizarse sin lesionar el interés general de los habitantes de la Nación, Por lo
que la calidad del aire debe satisfacer, por lo menos, los niveles permisibles de
contaminación fijados por las normas correspondientes y también para mantener la
calidad del aire establece que debe reducirse las emisiones directas o indirectas,
visibles o invisibles, de contaminantes atmosféricos, particularmente los gases de
efecto invernadero y los que afecten la capa de ozono.

2. ANÁLISIS SOBRE
METROPOLITANA.

LA SITUACIÓN VIAL DENTRO DEL GRAN ÁREA

La crisis de flota vehicular que sufre en este momento la Gran Área
Metropolitana es fácil de percibir a simple vista ya que es una situación a la que
muchos costarricenses se enfrentan a diario. Casi la mitad de las personas que
trabajan en esta área residen en un lugar diferente, por lo que tienen que desplazarse
a través de distancias considerables todos los días. Esto, se ve reflejado en que las
horas de mayor congestionamiento, horas “pico”, corresponde a los tiempos del día en
los que las personas entran y salen del trabajo. Para estas personas, los gastos que
produce estar en este congestionamiento representan casi un 3,8% del PIB. Los
embotellamientos en esta área puede variar de doscientos a veinte kilómetros y el

628
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley Orgánica del Ambiente en Costa Rica. 4 de octubre de 1995. Artículo
1.
Disponible
en
<http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_
completo.aspx?nValor1=1&nValor2=27738>.
Accesado el: 1/03/2019.
Estado de la Nación 2018. Op. cit.
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congestionamiento puede hacer que las personas duren de un minutos a cinco horas
más llegando a su destino.629
Al estar en uno de estos atascos, se puede observar que la gran mayoría de
vehículos cuentan con un solo pasajero. Esto no es difícil de entender cuando se sabe
que Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con más vehículos por habitantes,
lo cual resulta sorprendente porque al mismo tiempo es uno de los más pequeños en
cuanto a su superficie. La cantidad de vehículos particulares en el país
va en ascenso,
inclusive crece más rápido de lo que crece la población el país 630. Un factor que contribuye
a esta situación es la facilidad con la que se cuenta en el país para obtener un automóvil,
en especial por préstamos de parte de los bancos. Asimismo, la flota vehicular también
va envejeciendo. Según las inspecciones de la revisión técnica de vehículos, se encontró
que la edad promedio de los vehículos inspeccionados esta en 16 años631. Este
envejecimiento también contribuye a un deterioro de la movilidad en la zona y de manera
consecuente, la calidad del aire puesto que los vehículos más antiguos emiten más
contaminantes.
Además, de la flota vehicular creciente, la falta de planificación territorial es
otro de los factores que ha contribuido a esta crisis. En la Gran Área Metropolitana el
crecimiento urbano ha ocurrido básicamente sin ordenamiento alguno debido a una
falta de regulación en este tema. De igual manera, la poca utilización del transporte
público colectivo hace que esta situación se agrave. Únicamente alrededor del 33%
de la población utiliza este medio de transporte. Entre los usuarios se tiende a ver una
insatisfacción en cuanto al servicio. En la GAM los autobuses ofrecen 252 rutas, más
que todo enfocadas en ingreso al centro de la capital.632 Sin embargo, debido a la
desorganización en estas rutas para la mayoría de los viajes en transporte público es
necesario hacer uno o varios trasbordos que implican un gasto mayor. Otras fallas que
contribuyen a que las personas prefieran utilizar el transporte privada son los problemas
de los horarios, el tiempo de viaje, la seguridad y la calidad del medio de transporte.
Dado que el transporte es el principal contribuyente a la huella de carbono, la
correlación el congestionamiento vial y la calidad del aire es innegable. La preferencia
por el transporte privado de la población costarricense, especialmente la más adinerada,
629
PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Informe
Estado de la Nación 2018. Op. cit.
630
LA REPÚBLICA. “Nacen” más autos que personas cada año en Costa Rica. 23 de enero de 2019.
Disponible en <https://www.larepublica.net/noticia/nacen-mas-autos-que-personas-cada-ano-en- costarica>. Accesado el 28/02/2019.
631
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR. Anuario 2017. Disponible en: <https://www.rtv.co.cr/wpcontent/uploads/AnuarioRiteve2017.pdf> Accesado el: 28/02/2019.
632
PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Informe
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contribuye a un aumento en la quema de combustibles fósiles. Razón por la cual, si se
redujera la cantidad de vehículos que circulan el Gran Área metropolitana con una
alternativa como lo es el transporte pública es claro que la cantidad de emisiones
reduciría. No obstante, es importante tener en cuenta de que implementar esta
alternativa suena más fácil de lo que es en realidad. Por lo que, además de ver los
beneficios que tendría esta alternativa también es importante ver las dificultades que
esta presenta y en consecuencia analizar realmente su viabilidad.

2.1 ANÁLISIS SOBRE LA EMISIÓN DE GASES DE LOSVEHÍCULOS PARTICULARES
Y SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE.
El efecto invernadero se da cuando una capa de gases en la atmósfera retiene el
calor emitido por el sol y de esta manera se calienta la Tierra, lo cual es esencial para la
vida en el planeta. 633 No obstante, la cantidad de estos gases ha ido en aumento desde el
comienzo del Antropoceno, ya que las actividades humanas han desequilibrado las
cantidad de gases encontradas en la naturaleza. Esto ha llevado a que actualmente
contemos con una presencia exagerada de ellos en la atmósfera. Claro esta, que en un
principio se ignoraba el efecto que la actividad humana tenía sobre la naturaleza, pero ya
no vivimos en esa realidad. Ahora existe suficiente información como para saber que el
riesgo en el que se encuentra actualmente el medio ambiente es consecuencia directa de
nuestras acciones. Los automóviles, al utilizar combustibles fósiles, son responsables de
una gran cantidad de estos gases, sobre todo de monóxido carbono. Por esta razón es
que resulta alarmantes que en numerosos lugares del planeta, como Los Ángeles Bogotá
y Sao Paolo, se esté viviendo una crisis vehicular debido a la cantidad descontrolada de
vehículos que se utilizan diariamente. En Costa Rica, con el pasar del tiempo esta
situación se ha ido agravando.
Las emisiones de contaminantes causadas por lo vehículos pueden ser
evaporativas o por el tubo de escape. Las emisiones evaporativas contaminan con
hidrocarburos y esto puede ocurrir aun cuando el vehículo esta estacionado ya que
corresponden a emisiones causadas por el funcionamiento interno del vehículo y el calor
que esto genera. Por el otro lado, por el tubo de escape es una lista mucho más larga de
contaminantes que incluye el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno partículas,
bióxido de carbono, bióxido de azufre, amoniaco, metano y también hidrocarburos. Estas
emisiones son producto de la quema de combustibles pero la
633
PINELO, MARÍA TERESA y SÁNCHEZ, VICTOR. Los Gases de Efecto Invernadero: ¿Por qué se
produce el Calentamiento Global? Disponible en: <http://www.labor.org.pe/descargas/1ra%20
publicacion_%20abc%20cc.pdf>. Accesado el: 20/02/2019
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cantidad va a depender de muchos factores como de qué tan viejo sea el vehículo, el
modelo y su tecnología634. Todos estos gases, inevitablemente se quedan atrapados en
la atmósfera junto con los otros gases naturales y al aumentarse la concentración se
producen fenómenos de cambio climático como el derretimiento de los polos, incendios
forestales, tormentas y otros, dado que se retiene más calor que del que es necesario.
En consecuencia, un aumento en la cantidad de vehículos tiene una incidencia directa en
el cambio climático.

2.2 RESTRICCIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON EL FIN
DE REDUCIR LA EMISIÓN DE GASES POR PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR
COSTARRICENSE.
Desde el año 2002, la revisión vehicular está a cargo de una empresa privada
llamada Riteve SyC, por un convenio con la Administración Pública. Para circular,
anualmente, los vehículos deben de aprobar la revisión obligatoria efectuada por dicha
compañía. De lo contrario, el usuario vehículo que circula sin aprobar la revisión puede
recibir una multa de 52 227,43 colones. 635 Esto, con el fin de mejorar tanto la seguridad
vial como la protección al medio ambiente y como consiguiente la vida.
Riteve SyC se encarga de efectuar una inspección sobre el nivel de emisiones
contaminantes que emite un vehículo de conformidad con la normativa. De esta
manera, se crea un freno para la circulación de vehículos que no se ajusten a los
niveles de emisión que vayan de acuerdo con la política de carbono neutralidad. Por
ejemplo, en el año 2017 se efectuaron 1.142.184 inspecciones periódicas de las cuales
se reportaron 118.281 vehículos que cerraron el año con RTV aprobado. La principal
causa de rechazo fue precisamente por tratarse de vehículos que producen una alta
cantidad de emisiones contaminantes ya que muchos presentaban emisiones con una
concentración alta de monóxido de carbono.636
El criterio utilizado por la empresa para realizar esta inspección son los
parámetros establecidos en la normativa ambiental vigente. Por lo tanto, la inspección

634
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA. Guía metodológica para la estimación de emisiones
vehiculares en ciudades mexicanas. Disponible en: <https://books.google.co.cr/books/about/
Gu%C3%ADa_metodol%C3%B3gica_para_la_estimaci%C3%B3n.html?id=8B9IdJhkvjoC&redir_
esc=y>. Accesado el: 27/02/2019.
635
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. Artículo
146. Inciso W. Disponible en: <http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_
completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73504&nValor3=90232&strTipM=TC > Accesado
el: 28/02/2019.
636
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR. Anuario 2017. Op, cit.
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vehicular es una herramienta importante para la regulación del flujo vehicular con el fin
de disminuir contaminantes atmosféricos.
Otro instrumento utilizado por la legislación costarricense para mejorar la
situación de la flota vehicular es la de la restricción vehicular que está a cargo de
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esta consiste en una prohibición horaria
de circulación en las rutas que van hacia la capital del país y hacia afuera de ella. La
restricción varía de acuerdo con el último dígito del número de placa en una vehículo
y los días de la semana. De esta manera, todos los conductores se ven afectados
semanalmente, con ciertas excepciones, entre ellas que si un conductor tienen su
vehículo lleno de pasajeros si se le permite utilizarlo en la zona restringida con el fin
de promover el uso compartido de automóviles y reducir la cantidad de vehículos
particulares. Además, con el Plan de Descarbonización, se eliminó la restricción a los
automóviles eléctricos puesto que estos utilizan energías limpias. 637 A pesar de lo
anterior, esta restricción es muy poco respetada, la población costarricense ha
encontrado maneras de esquivar la prohibición. Muchos opinan que esto necesario ya
que de lo contrario no tienen cómo llegar a sus lugares de trabajo dado que el sistema
de transporte público no cumple de manera satisfactoria esta necesidad. Por lo tanto,
a pesar de que el incumplir esta disposición cuenta con una multa de 22.859,95 638
colones, no se han logrado que con la restricción vehicular se den los resultados
deseados en cuanto al descongestionamiento vial y la disminución de contaminantes
atmosféricos.

2.3 ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO: TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO
EN BOGOTÁ.
La capital de Colombia, Bogotá, a través de los años se ha encontrado a la espera
de un sistema de transporte público que cumpla con la necesidad de los ciudadanos y
garantice sostenibilidad acorde a las proyecciones de crecimiento y desarrollo urbanístico
de la ciudad. Existen problemas en la ciudad en este ámbito, debido al aumento
demográfico que ha convertido a Bogotá en una espacio más hábito y productivo, tal y
como sucede con San José. Por esta razón parece conveniente analizar el sistema de
transporte público implementando en la capital colombiana. 639
637
Ibid.
638
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. Artículo
147. Inciso Ñ. Disponible en: <http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_
completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73504&nValor3=90232&strTipM=TC > Accesado
el: 28/02/2019.
639
ASPILLA, LARA y REY, ELADIO. La implementación del Sistema Integrado de Transporte
Público (SITP) de Bogotá y sus retos en el futuro. Disponible en: <https://www.academia.edu/23712873/
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De manera gradual, se fueron implementando los componentes del SITP. Este
sistema establece cinco tipos de rutas que se adecuan a criterios de distancia, demanda y
capacidad de los buses. Inclusive, dentro de ellas se encuentran rutas cuyo objetivo es
movilizar a los usuarios a las rutas principales y de esta manera no solo minimizar la
cantidad de trasbordos sino que también coordinar los tiempos para esto. Cabe resaltar
que en conjunto a este sistema de rutas también se da el cobro a través de tarjetas que
pueden llegar a tener beneficios como viajes por crédito y eventuales descuentos y más
importante puede brindar un buen registro de la demanda para
las diferentes rutas.
La prestación de estos servicio se da por medio de un sistema
de prestaciones que
divide a los concesionarios privado de acuerdo con el tipo de ruta que su servicio va a
ofrecer. De esta manera, el SITP cuenta con 11 operadores troncales para las rutas
principales, 9 operadores zonales para las rutas que sirven de apoyo a las troncales y 9
operadores del servicio de alimentación para acercar a los usuarios a otras estaciones
principales. De esta manera, la repartición de funciones por compañía privada permite
una mejor coordinación ya que se trata de un sistema integral. Algo importante es que el
SITP es un modelo flexible a los cambios y ajustes que puedan llegar a ser necesarios a
futuro por el comportamiento de la demanda. Por cuestiones de accesibilidad y de
seguridad las paradas en el sistema son colocados cada 300 metros lo que hace que se
llegue a tener un total de 6554 paradas. 640
Según un estudio realizado por la firma internacional de consultoría de gestión
Arthur D. Little, Bogotá es la segunda ciudad latinoamericana con mejor transporte
público. Dicha firma revisó 100 sistemas de movilidad en todo el mundo y los calificó con
base a la madurez, capacidad de innovación y comportamiento de sus sistemas de
movilidad urbanos. La ciudad de Bogotá se encuentra por debajo de Santiago, Chile.641

2.4 BENEFICIOS Y DIFICULTADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO COMO MEDIDA ALTERNATIVA A LA SOLUCIÓN DE
CONGESTIONAMIENTO CIAL Y SUS BENEFICIOS AMBIENTALES.
Como se ha expuesto a lo largo del largo del artículo, está claro que existe un
impacto negativo al medio ambiente producto de las emisiones ocasionadas por los
vehículos automotores. A pesar de los esfuerzo realizados, no se ha logrado obtener una
La_implementaci%C3%B3n_del_Sistema_Integrado_de_Transporte_P%C3%BAblico_SITP_de_
Bogot%C3%A1_y_sus_retos_en_el_futuro> Accesado el: 01/03/2019
640
Ibid.
641
LITTLE, ARTHUR. The Future of Mobility 3.0. Disponible en: <http://www.adlittle.com/
futuremobilitylab/assets/file/ADL_UITP_Future%20of%20Mobility3.0-min.pdf>
Accesado el: 01/03/2019.
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reducción satisfactoria de esta afectación. Por esta razón es que el transporte público
colectivo podría ser una buena alternativa para reducir la huella de carbono. Si bien es
cierto, los vehículos utilizados para el transporte público también son automotores,
la reducción en el número de la flota vehicular particular podría ser un cambio muy
positivo. Incluso, el transporte público puede pasar de ser automotor a utilizar energías
limpias como se propone en una de las metas del Plan de Descarbonización 642. La
implementación de opciones como un tren eléctrico y buses eléctricos evitarían una
totalidad de emisiones en el transporte colectivo. Los autobuses corresponden a un
10% de las emisiones del país, por lo que la utilización de energías limpias en esta área
es importante. Actualmente, el artículo 26 de la ley de incentivo de transporte público
dicta que es una prioridad nacional la utilización de energías renovables en el transporte
público nacional643. Sin embargo, según un estudio realizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de
Ambiente y Energía, la inversión inicial que presenta la implementación de autobuses
eléctricos es más significativa que el uso de autobuses híbridos o que utilicen gas
natural. No obstante, este gasto realmente representaría una inversión ya que tiene el
potencial de lograr una reducción de más de 60 toneladas de dióxido de carbono por
año.644
Una de las dificultades que enfrenta el transporte colectivo es que en el pasado ya
se han hecho iniciativas para mejoras en el transporte que no se han logrado llevar a
cabo de manera adecuada. Por ejemplo, en el 2018 se inauguró una ciclovía que va del
Parque de la Sabana hasta San Pedro la cual prometía promover la utilización de
la
bicicleta como un medio de transporte urbano. No obstante, el uso de esta ha sido muy
bajo, además de que su deterioro también se dio de manera muy rápida. Otro buen
ejemplo es que en desde hace muchos años Costa Rica contaba con un sistema de trenes
regulado por la Institución Nacional de Ferrocarriles (INCOFER) pero esta fue cerrada el
1995 por el entonces presidente José María Figueres cuando se vio enfrentado con la
decisión entre cerrar o modernizar. Esto, además de que llevo a que muchos de los
usuarios del tren consiguieron vehículos, hizo en el año 2005, cuando se volvió a activar
su uso como un medio de transporte, este no fuera un servicio
642
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050.
Disponible en: <https://minae.go.cr/images/pdf/Plan-de-Descarbonizacion-1.pdf> Accesado el:
27/02/2019.
643
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico. Artículo
26. Disponible en: <http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.
aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=85810&nValor3=111104&strTipM=TC>.
Accesado
el:
28/02/2019.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN COSTA RICA;
MINISTERIO DE AMBIENTES Y ENERGÍA. Rumbo a la carbono neutralidad en el transporte público de
Costa Rica. Disponible en: <http://nacionesunidas.or.cr/recursos/rumbo-la-carbono-neutralidad-en-eltransporte-publico-de-costa-rica>. Accesado el: 26/02/2019.
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satisfactorio y así permanece hasta la fecha.645 Muchas veces, problemas como estos
ocurren porque al inicio de cada gobierno, la nueva administración quiere hacer un plan
nuevo de transporte y elimina el que ya estaba en construcción por una cuestión de
competencia política entre los partidos al mando. Además, la organización y la
operatividad actual de este tipo de transporte presentan un problema. Mejorar estos
aspectos ayudaría a un aumento en la oferta y como consecuencia la capacidad y la
competencia comercial lo cual llevaría a un mejor acceso a este servicio. De manera que,
es necesario que se efectúe una reforma en cuanto a esto para que el sistema de
transporte público no caiga en un deterioro irreparable y al contrario lograr que a través
de un buen sistema se llegue a desestimular el uso de transporte privado.
El servicio publico es definido como: “servicio técnico prestado al público de
manera regular y constante mediante una organización de medios personales y
materiales cuya titularidad pertenece a una Administración Pública y bajo un
régimen jurídico especial”646, según la doctrina española. En nuestro país el servicio de
transporte público se da a través concesiones establecido en la Ley Reguladora de
Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores. El sistema de
contratación administrativa, regulado en los artículos 19 y 140 de la Carta Magna y en la
Ley Nº 7494 de Contratación Administrativa, establece un proceso en el cual con

la

apertura del recurso al cartel para la recepción de ofertas, de las cuales se realiza un
estudio de admisibilidad para tener certeza si los concesionarios cumplen con los
requisitos establecidos en el cartel. De igual forma, se le puede hacer una prevención si
hay inadmisibilidad subsanable. Ahora, cuando la oferta es admisible al control de
requisitos sigue la fase de evaluación de todas las ofertas en las cuales se da el informe
técnico que no es vinculante a los concesionarios sobre su oferta, que esto lleva a un acto
final con la oferta que satisface el interés público. Es decir, en el régimen de concesiones
de le otorga a una persona física o jurídica privadas la potestad de brindar este servicio a
los usuarios, sin embargo es deber de la administración el fiscalizar y regular el buen
funcionamiento de estos servicios que se le brindan a los usuarios.
En el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública, se estableció un
régimen de responsabilidad por parte de la Administración Pública, en donde el Estado
se hará responsable de los daños que se causen por el funcionamiento ilegítimo o
legítimo, esto también abarca las omisiones por parte de la Administración, y estos
daños pueden ser la lesiones a derechos subjetivos, intereses legítimos colectivos,
645
EL MUNDO. Hace 20 años, José María Figueres cerró el INCOFER y el país sufre hoy las
consecuencias. 27 de junio, 2015. Disponible en : <https://www.elmundo.cr/costa-rica/hace-20-anosjose-maria-figueres-cerro-el-incofer-y-el-pais-sufre-hoy-las-consecuencias/>. Accesado el: 05/03/2019.
646
GARRIDO, FERNANDO. El Concepto de Servicio Público en el Derecho Español. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17240> Accesado el: 05/03/2019.
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difusos y populares, estos últimos deben ser entendidos como aquel que permite a
cualquier sujeto con independencia de vínculos comunes de interés, requerir la tutela de
intereses supraindividuales, siempre que se encuentre expresamente habilitado por ley,
por lo que acá encontramos los derechos ambientales, por lo que es deber de la
Administración Pública fiscalizar y regular sus obligaciones en esta materia, donde los
usuarios tengan un entorno sano en los servicios públicos, con el fin cumplir con
el
mandato constitucional del derecho a un ambiente sano de los artículos 46 y 50 de la
Carta Magna. Ahora es importante que se existe el Consejo de Transporte Público (CTP),
órgano desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que fue creado
con el fin de ser responsable de dotar al país de un sistema de transporte público eficiente
y moderno, capaz de adaptarse a los constantes cambios de la sociedad, en armonía con
el entorno urbano, según las competencias que le fueron otorgadas mediante la Ley
Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos No.
7969647. Sin embargo, aun con la creación de un órgano especializado en esta área, no se
ha logrado realizar realmente un cambio simbólico en el sistema de transporte público,
por lo que podríamos estar frente a una omisión por parte de la Administración Pública,
que le puede llevar a ser responsable de las afectaciones que sufran los usuarios en
carretera.
Tomando en cuenta el sistema de contratación administrativa que existe a nivel
nacional, es de suma importancia saber que las concesiones realizadas con el servicio de
transporte de autobuses implica un gran esfuerzo en la coordinación por parte de la
administración. Puesto que existen 252 rutas en total en la Gran Área Metropolitana, que
atraviesan rutas nacionales y cantonales, en su mayoría con distintos adjudicatarios. 648
Esta dificultad es una de los grandes frenos para el progreso en materia de transporte
público.
No obstante, los beneficios en materia ambiental si se logrará efectuar un cambio
son evidentes. Además de esto también trae otras ganancias como eventuales ahorros,
reducción de congestión, hábitos más sanos, etc. Al fin y al cabo, todo esto contribuiría a
una mejor calidad de vida de los habitantes de este país. Está claro que esta es un
percepción muy antropocentrista pero no se puede negar que la gran mayoría de los
humanos no logra concebir la idea de ayudar al planeta hasta que son ellos mismos
los que se ven perjudicados. Por esta razón, realmente se debe
647
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de
Personas en Vehículos No. 7969. Disponible en: <https://www.csv.go.cr/documents/10179/19830/
Ley+reguladora+del+servicio+de+transporte+remunerado+de+pers.pdf/2bdb1c7e -e1a9-4849-8575f7d87581875d> Accesado el: 28/02/2019.
648
PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Informe
Estado de la Nación 2018. Op. cit.
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aprovechar la conciencia ambiental creciente de los últimos años para con esto llegar
a tener mejoras en materia ambiental y de esta manera ayudar también a las otras
especies con las que habitamos este planeta.
Por lo tanto, la viabilidad de una reforma en cuanto al transporte público colectivo
en Costa Rica como alternativa al uso masivo de vehículos particulares requeriría de
muchos esfuerzos por parte de la administración. Más, es importante reconocer las
recientes iniciativas del nuevo gobierno y esperar que estas realmente se lleven a cabo.
Habrá que ver si la utopía de una Costa Rica carbono neutral se queda solamente en eso.
Como muchos de los problemas que ocurren en esta país, se necesita que
la
estructura administrativa funcione como una herramienta y no como un freno al
progreso. Por lo que, la promoción de la situación del transporte público colectivo en lugar
del transporte privado es difícil pero no imposible.

2.4.1 RECOMENDACIONES
Como se mencionó anteriormente, el sistema actual de concesiones para el
servicio de buses en Costa Rica, debido a una falta de control, hace que el sistema
sea
deficiente. Por esta razón, sería conveniente un diseño global e integral de la red de
transporte, con el cual la administración pueda tener un mejor control de las rutas para
dar una mejor circulación de este servicio público, con el fin de que sea más eficaz y
veloz para los usuarios. 649 De manera similar al SITP en Bogotá, Costa Rica ha intentado
establecer una sectorización con el Decreto Ejecutivo 40545-MOPT para eliminar rutas
redundantes con el mismo destino y que no todas entren a San José.
Sin embargo, la
falta de coordinación entre las diferentes empresas privadas hace que esto sea muy
difícil. Se necesita analizar este problema desde las actuales rutas
y las convenciones.
Por lo tanto, una repartición por función de las rutas como seda en Bogotá, en lugar de
la repartición independiente actual, serviría para armonizar los distintos servicios ya que
una ruta no funcionaría sin la otra. La idea de rutas troncales y otras rutas accesorias bajo
una eficiente rectoría por parte del CTP, que no se ha dado hasta ahora, podría eliminar
este gran problema al volver el sistema a uno integral. A esto se le debe agregar la
necesidad de contar con mejores paradas. Muchas veces, las paradas no cuentan con
ninguna edificación que las distinga como tales y en consecuencia hay personas que no
hacen del servicio por esta razón. Inclusive, debido

649
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Plan Nacional de Transportes de Costa
Rica 2011-2035. Disponible en: <https://www.mopt.go.cr/wps/wcm/connect/dda091be-7735-462eb0ba-79e63b38d9f4/Analisis-FODA.pdf?MOD=AJPERES>. Accesado el: 01/03/2019.
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a la independencia de las rutas, para hacer un trasbordo entre buses se tiene que
caminar distancias muy largas ya que las pardas, en su mayoría, no son compartidas.
Adicionalmente, Costa Rica se ha quedado atrás en el uso de pago electrónico en
comparación a otros países latinoamericanos. En el caso de los buses, se da la utilización
de una barra para calcular la cantidad de pasajeros por viaje. Sin embargo, debida a la
inexactitud de esta, puede prestarse para una inflación indebida del precio del viaje al
igual que para un percepción inadecuada de la demanda de ciertas rutas.
Si bien es
cierto, es la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) quien fija las tarifas,
esto lo hace bajo datos posiblemente equivocados. Esto se arreglaría con el uso de una
tarjeta electrónica o una aplicación en el celular que no permitiría este tipo de errores.
No obstante, tanto el plan de sectorización como el uso de pago electrónico no se ha
podido llevar a cabo por diferencias entre el gobierno y los autobuseros 650. De igual
manera, lo mismo puede ser aplicado para el pago del tren ya que actualmente no se
cuenta con un sistema para contar los pasajeros además de la cantidad de tiquetes que
se venden cada día por lo que, la cantidad de pasajeros no responde a la cantidad de
demanda. Lo anterior, se puede ver a simple vista observando lo cargados que van los
vagones. Inclusive, el INCOFER se había planteado la meta de implementar el pago
electrónico en enero del 2017 pero hasta la fecha esto no se ha dado. 651
La utilización de energías limpias en el transporte público colectivo, como se
hizo mención previamente, también es un factor importante cuando la meta es reducir
la huella de carbono. Alternativas como buses eléctricos, ojala de bastante capacidad
para las rutas con más demanda, al igual que el tren eléctrico que esta en construcción
en esta momento, disminuirían significativamente los gases de efecto invernadero
provenientes de emisiones de combustibles fósiles en la GAM.
Es indispensable igualmente que exista un coordinación entre los horarios
internos de las empresas privadas destinadas a llevar a cabo los servicios de transporte
que le fueron otorgados mediante las concesiones, debido a que existen casos, como
el de San Pedro de Montes de Oca652, donde se puede apreciar un acaparamiento de
los autobuses en una misma parada y todos con la misma ruta, provocando más
congestionamiento vial. De igual seria conveniente que las municipalidades tengan
650

LA NACIÓN. ¿Que puede aprender Costa Rica de Latinoamérica sobre transporte?. Disponible en:
<https://www.nacion.com/blogs/en-contexto/que-puede-aprender-costa-rica-de-latinoamericasobre-transporte/ZX4RO7NALJG4BEDX2H54GU2Y44/story/>. Accesado el: 05/03/2019.
651
LA NACIÓN. Incofer promete implementación del pago Electrónico para enero del 2017.
Disponible en: <https://www.nacion.com/el-pais/servicios/incofer-promete-implementacion-del-pagoelectronico-para-enero-del-2017/ER7F2N6TC5DLJHBQB57DSET4LQ/story/> Accesado el: 05/03/2019.
652
DIARIO EXTRA. Caos vial en San Pedro molesta a empresarios. Disponible en:
<http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/343746/caos-vial-en-san-pedro-molesta-a-empresarios>.
Accesado el: 28/02/2019.
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coordinación para la creación de rutas rápidas y exclusivas de los autobuses, de esta
forma de se logra agilizar la sistema de transporte, ya que los autobuses irían de manera
más veloz a sus destinos, lo que haría que este medio fuera más atractivo
para los
usuarios, ya que se podría pasar de durar 40-50 minutos en vehículo propio a 20 minutos
en autobús.

CONCLUSIONES
1. El país se ve con la necesidad de brindar un servicio de calidad en los transportes
públicos colectivos, como una de las tantas medidas de protección que se pueden
ofrecer, ya que podría traer un impacto muy positivo en cuanto a la reducción de la
emisión de gases de los vehículos particulares. Además de que, disminuir la huella de
carbono sin lugar a dudas sería beneficioso tanto en la vida de los costarricenses como
en el ecosistema tanto diverso que habitamos. Esta muy ambiciosa meta ha dado
lugar ha esfuerzo e iniciativas que tienen como fin lograr un cambio en la utilización de
recursos en Costa Rica para poder lograr ser un país limpio y “verde”.
2. La Administración Pública está aportando, de distintas formas, para generar un
cambio en los medios de transporte del país. No obstante, es necesario que exista un
mayor compromiso que el que ya hay debido a que los años pasan y el país sigue sin
poder ver cambios en materia de circulación vial. Un transporte público colectivo que
beneficie al país solo es posible si todos los ayudamos para poder conseguirlo junto
con energías limpias, pago electrónico y mejoras en las paradas de buses. Tanto
administración como los usuarios, es deber de todos dar el ejemplo y fomentar este
medio de transporte; ya que no solo se producirán cambios en el estilo de vida de los
costarricenses, también se dará un gran impacto en el medio ambiente.
3. Son los cambios jurídicos y sociales que pueden generar un verdadero impacto en
el ambiente y de esta forma ser un ejemplo para que otras naciones vean a Costa Rica
y aspiren a realizar cambios, que se promulguen leyes, decretos y planes de gobierno
que también den un impacto, dentro de sus alcances, para conservar el ambiente.
4. La protección de los ecosistemas es la verdadera meta que debemos aspirar. No
solo es hacer un cambio en congestionamiento vial por puro beneficio propio. Este es
solo uno de todos los pasos por tomar. En realidad, consiste en realizar diversos
esfuerzos que en conjunto ayudan a conservar nuestro planeta con todas sus formas de
flora y fauna que lo habitan. Nosotros como seres humanos somos quienes tenemos
las herramientas para hacer un cambio, es nuestra decisión si decidimos eliminar a
nuestro hogar o salvarlo.
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Introdução
A atual conjuntura internacional do combate às mudanças climáticas perpassa
pela adoção de Acordos Internacionais que visam promover metas individuais e gerais
de mitigação climática, além de promover técnicas que fomentem a adaptação
econômica-social aos “novos tempos”. Ao longo dos anos, com a intensificação dos
efeitos negativos relacionados ao aquecimento global, como a elevação do nível dos
mares e a desertificação, a comunidade internacional entrou em alerta sobre a
necessidade de aprovar-se um documento internacional mais ambicioso em termos
de metas de mitigação climática, que agregasse não somente os países desenvolvidos
ao processo de redução de emissões de gases estufa, mas aqueles que buscam
desenvolver suas economias de forma mais sustentável, mesmo que ainda estejam
dependentes excessivamente de combustíveis fósseis.
OAcordode Parissurge, portanto, destanecessidadedemaiorcomprometimento
internacional sobre o clima. Acordo este disponibilizado para assinaturas em 22 de
março de 2016, e cuja vigência remonta a 4 de novembro do mesmo ano, trinta dias
após registradas assinaturas de cinquenta e cinco países responsáveis por cinquenta
e cinco por cento das emissões globais. 653 Entre estes estados, posiciona-se o Brasil
por ter ratificado o Acordo em setembro do ano supracitado.654
653
Nações Unidas. “What is the Paris Agreement”. Disponível em: <https://unfccc.int/process-andmeetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement>. Acesso em 15 de março 2019.
654
Ministério do Meio Ambiente. Acordo de Paris. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/
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O documento foi classificado como ambicioso em termos de metas mitigadoras,
mas na visão de grupos de cientistas e estudiosos do tema, não suficiente para evitar os
índices catastróficos que espera o planeta terra nas próximas décadas enfrentar quando
o tema é aumento da temperatura média global. 655 O Acordo, que entrou em vigor em
menos de um ano, a contar da sua proposição, em 15 de dezembro de 2015, visa manter
o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos níveis préindustriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima
dos níveis pré-industriais. 656
Dentre as novidades trazidas pelo Acordo de Paris, contribuições que foram
aperfeiçoadas desde o Protocolo de Quioto, está a maior participação dos Entes
Privados na busca pela mitigação climática. O Protocolo de Quioto, em 1997, instituiu
mecanismos que possibilitam a participação maior destes Entes através da criação de
mercados internacionais para trocas de créditos de carbono.657 Este documento prevê
a possibilidade de investimentos em países desenvolvidos com aplicação de
tecnologias que sequestram o carbono da atmosfera e conferem a estas empresas
créditos que podem ser comercializados, além de outras formas de participação para
além do Estado. A ideia do Acordo é essencialmente a mesma: aperfeiçoar os pontos
deixados pelo Protocolo há mais de duas décadas e dar-lhes novos contornos conforme
o avanço tecnológico desenvolvido durante este tempo.658
Os questionamentos acerca do tema surgem quando começamos a analisá-lo
sob o amparo do Direito Internacional e suas matrizes fundacionais. O Estado, signatário
do Acordo, será o responsável internacionalmente pelas metas ali dispostas, assim
como por honrar os compromissos estabelecidos em sede de Tratado, configurando
ato ilícito internacional quaisquer atos que contrariem obrigações internacionais
pactuadas pelo Estado em questão, podendo este sofrer sanções internacionais
resultantes desta quebra de compromisso internacional. Ao viabilizar a participação de
entes privados em projetos nacionais que visam cumprir as metas estabelecidas em
sede de Tratado Internacional, resta o questionamento acerca da responsabilização
convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris> Acesso 15 de março 2019.
655
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Summary for Policymakers. In: Special
Report: Global Warming of 1.5 ºC, 2018, p. 9.
656
Cf. texto do Acordo: 2.1(a) “Este Acordo, ao reforçar a implementação da Convenção, incluindo
seu objetivo, visa fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima, no contexto do
desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza (...)”.
657
O Brasil ratificou o Protocolo em 23 de agosto de 2002. Cf. Ministério do Meio Ambiente. Protocolo
de Quioto. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/ protocolo-dequioto.html> Acesso 15 de março 2019.
658
A defasagem do Protocolo de Quioto é explicada por Joanna Depledge em The Legal and Policy
Framework of the United Nation Climate Change Regime. In: KLEIN, D.; CARAZO, M.P.; DOELLE, M.;
BULMER, J.; HIGHAM, A. (Ed.). The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary.
Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 34-35.
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por estes atos cometidos em nome de um compromisso internacional, mas sem a
interferência do Estado diretamente sobre as ações sendo executadas. 659
É cediço que não existe ainda uma Convenção Internacional que normatize
quais os limites circunscritos a estes Entes, o que gera, portanto, uma incerteza acerca
da possibilidade de responsabilização por Tribunais Internacionais por um dano ilícito
que viole uma norma internacional, seja esta um costume; princípio internacional; ou
contido em documentos vinculativos, assinados pelos Estados nos quais os entes
privados tenham registro oficial.
O presente artigo propõe-se a analisar os limites existentes hoje à efetiva
responsabilização internacional de Empresas pela não-observância de princípios e
regras adotados pelo Acordo de Paris. Primeiramente, analisaremos conjuntamente
os principais documentos internacionais atinentes ao Direito Internacional do Clima,
dando-se destaque ao seu último instrumento, o Acordo de Paris, em vigor desde
2016. Em seguida, revisaremos o atual mecanismo internacional que observa a relação
entre atos ilícitos cometidos por empresas e o domicílio destas. Posteriormente,
discorreremos sobre as tentativas fracassadas no âmbito das Nações Unidas de
codificar em um instrumento internacional com força de Tratado, e portanto, vinculante
aos Estados. Por fim, tendo em vista riscos ambientais concretos decorrentes de
atividades vinculadas ao Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, estudamos a possível
responsabilização internacional de empresas por atos ilícitos de forma direta no plano
internacional.

1. O Direito Internacional Climático e os métodos de mitigação climática com
participação de entes privados
O Direito Internacional do Clima se desenvolveu a partir da Conferência do Rio,
em 1992, na qual foi aprovada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (CQNUMC).660 Também inauguralmente, nesse documento atribuise diretamente às atividades humanas a responsabilidade pelo aumento substancial
das concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa. 661 O tratado fundou a
responsabilidade comum de todos os Estados, mas ao mesmo tempo uma
responsabilidade diferenciada, levando em consideração os níveis de desenvolvimento
659
Cf. MACHADO, P.A.L. Responsabilidade Civil, Reparação do Dano Ecológico e Meios Processuais Para
a Defesa Ambiental. In: Direito Ambiental Brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 355-394. 660
Promulgada pelo Brasil com o decreto nº 2.652, de 1º de julho de 1998. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2652.htm>. Acesso em 15 de março de 2019.
661 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Preâmbulo e Art. 1 (2). Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2652.htm>. Acesso em 19 de fev. 2019
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socioeconômico de cada país e as suas reais condições de perseguirem metas
ambiciosas. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, afirma
que as Partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações
presentes e futuras com base na equidade e em conformidade com suas respectivas
capacidades.662
Por tratar-se de um documento que inaugurou os ditames internacionais no
combate às mudanças climáticas, há uma quantidade maior de obrigações gerais no
escopo da Convenção, ao invés de normas específicas. Portanto, a CQNUMC deve ser
compreendida como um conjunto de normas gerais, no qual se estabeleceu que os
países apresentariam periodicamente informações pormenorizadas sobre políticas e
medidas de combate a emissões antrópicas residuais e remoções por sumidouros de
gases de efeito estufa.663 Ademais, a CQNUMC motivou a participação não somente
dos entes estatais, mas também de Organizações Não-Governamentais (ONGs)
ambientais, grupos ativistas, organizações intergovernamentais, redes urbanas,
empresas de petróleo, empresas de consultoria e legais, corretores de carbono,
comunidades indígenas, sindicatos, grupos de mulheres, organizações juvenis e
comunidades religiosas.
Acerca dos métodos de mitigação climática, a Convenção estabelece que os
Estados devem, em termos de obrigação internacional, promover a gestão sustentável,
cooperando na conservação e fortalecimento de sumidouros de gases estufa,
promovendo um sistema econômico internacional favorável e aberto ao crescimento
de todas partes, delegando a responsabilidade aos Estados de, nacionalmente,
estabelecerem os mecanismos pelos quais eles atingirão as metas internacionalmente
pactuadas.664 Por fim, ressalta-se que a diferenciação feita pela Convenção entre países
do Anexo I, aqueles que teriam de fato obrigações internacionais a serem apresentadas
no que tange à mitigação climática, e países ainda em desenvolvimento, fomentou o
processo de troca de investimentos em tecnologia com o intuito de promover projetos
privados que resultem em benefícios econômicos como a troca e emissão de créditos
de carbono.665

662
CQNUMC, Art. 3 (1).
663
CQNUMC, Art. 4 (2) (b).
664
CQNUMC, Art. 3 (4); Art. 4 (1) (d).
665
UNFCCC, Investment and Financial Flows to Address Climate Change: An Update FCCC/
TP/2008/7, 26 November 2008.
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1.1. Protocolo de Quioto e COP 16
Resultado de intensa rodada de negociações ocorrida na cidade japonesa de
Quioto, por ocasião daTerceira Conferência das Partes da CQNUMC (COP 3), o Protocolo
homônimo, assinado em 11 de dezembro de 1997, surge como um instrumento voltado
à veiculação de diretrizes para consecução da meta de estabilização da concentração
de gases de efeito estufa em níveis tolerados, estipulada na CQNUMC.
O Protocolo em comento estabeleceu metas pré-indexadas para parte dos seus
signatários – aqueles considerados países desenvolvidos, elencados em rol taxativo
consubstanciado no Anexo I do documento –, que, entre o os anos de 2008 a 2012,
período vigência do compromisso, deveriam reduzir as suas emissões de gases de
efeito estufa666 em, no mínimo, 5% sobre os valores mensurados em 1990, ou
promover as devidas compensações.667 Todavia, para viabilizar o cumprimento destas
metas pelos países desenvolvidos, foram criados três Mecanismos de Flexibilização
(ML): o Comércio Internacional de Emissões (CIE), a Implementação Conjunta (IC), e o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).
Através da IC e o CIE, mecanismos previstos nos artigos 6.1 e 17 do Protocolo,
respectivamente, restou autorizada a negociação das metas de redução pelas partes
obrigadas ao cumprimento – aquelas consignadas no Anexo I – , de modo a viabilizar
a compensação através do balanceamento das metas suplantadas e deficitárias. Em
termos simples, os países desenvolvidos que conseguiram extrapolar as suas metas
de redução poderão vender o percentual excedente a outros países desenvolvidos que
apresentam dificuldades no tocante ao cumprimento. E a partir do estabelecimento
do MDL, previsto no artigo 12.1 do Protocolo, uma parte que possua compromisso de
redução fica autorizada a financiar projeto a ser implementado em país não integrante
do Anexo I – países em desenvolvimento, portanto -, adquirindo, como contrapartida
ao aporte de recursos financeiros, créditos de Reduções Certificadas de Emissão –
RCEs aptos a serem considerados no balanço das suas metas de redução.
A idéia por trás do MDL é o fomento ao estabelecimento de empreendimentos e/
666
Protocolo de Quioto à Convenção sobre Mudança do Clima. Anexo A. De acordo com o rol
consignado no Anexo A do Protocolo de Quioto, são gases de efeito estufa os seguintes: Dióxido de
carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs),
Hexafluoreto de enxofre (SF6).
667
Ibidem. Assim dispõe o artigo 3: “As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou
conjuntamente, assegurar que suas emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono
equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A não excedam suas quantidades atribuídas,
calculadas em conformidade com seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões
descritos no Anexo B e de acordo com as disposições deste Artigo, com vistas a reduzir suas emissões
totais desses gases em pelo menos 5 por cento abaixo dos níveis de 1990 no período de compromisso
de 2008 a 2012.”
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ou atividades, nos países ditos em desenvolvimento, que incorporem tecnologias limpas,
incentivando a ocorrência de um salto tecnológico no processo desenvolvimentista
conhecido como leapfrogging – de modo que o crescimento ocorra superando o
emprego de técnicas e processos pouco eficientes, mais custosos e prejudiciais ao
meio ambiente, não repetindo os “erros” cometidos pelos países já desenvolvidos –,
e evitando-se, desde o início do funcionamento do empreendimento e/ou atividade, a
emissão de gases de efeito estufa - GEEs.
Nas palavras de CASARA, o mecanismo tem como objetivo a promoção
desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento, a fim de que estes
estabilizem as suas emissões de GEE, e auxiliem as Partes constantes no Anexo I da
Convenção do Clima a reduzir as suas. 668 O método, no entanto, sofre inúmeras
críticas por permitir que as emissões de gases estufa não sejam, de fato, reduzidas
pelos países poluidores e desenvolvidos, uma vez que é permitido aos Estados
cumprirem com as metas internacionais estabelecidas através do investimento em
países em desenvolvimento.669 Não obstante, vale lembrar, também, o vanguardismo
do Acordo ao incorporar a “avaliação global” (“global stocktake”), compreendendo,
materialmente, que a mitigação climática, independentemente de quem desempenha
projetos, é benéfica a todo o globo, devido a própria natureza do conjunto de mudanças
climáticas.670
Definitivamente, o mecanismo de contribuições nacionais inovou quanto à
participação de entes privados na redução de emissão de gases estufa. Sem embargo,
hoje, questionamos se o método não exigiria reformas estruturais, já que foi
estabelecido há mais de uma década. Neste período, novos mercados de crédito de
carbono emergiram, como resposta à inefetividade dos Estados-membros de
estabelecerem regras mais claras a sua instauração.
Em Cancún, na COP 16, três institutos foram criados com o intuito de permitir
que a tecnologia fosse atrelada aos métodos de mitigação climática dentro dos limites
financeiros e tecnológicos de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento: o
FundoVerde do Clima, o MecanismoTecnológico e Painel de Adaptação.671 A participação
668
CASARA, Ana Cristina. Direito ambiental do clima e créditos de carbono. Curitiba: Juruá, 2011.
p. 98.
669
VENTURA, A; ANDRADE, J. Conflitos Socioambientais envolvendo Projetos de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) na América Latina. Revista de Gestão Social e Ambiental, v. 3, n. 3, p.
155 - 174, 2009, p. 157.
670
FRIEDRICH, J. Global Stocktake (Article 14). In: KLEIN, D.; CARAZO, M.P.; DOELLE, M.;
BULMER, J.; HIGHAM, A. (Ed.). The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary.
Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 337.
671
BAKKER, C; FRANCIONI, F. The EU, the US and Global Climate Governance. Routledge, 2014,
p.53.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses da Graduação

de investidores privados no mercado de carbono, uma vez viabilizada pelo Estado,
demanda o desenvolvimento, desempenhado por seus respectivos agentes políticos,
de importantes elementos: Primeiramente, políticas governamentais relacionadas ao
mercado de troca de carbono voláteis tornam-se desinteressantes aos investidores
privados. Em geral, muitas tecnologias associadas ao clima exigem altos investimentos
e, geralmente são feitos à longo prazo. Portanto, a instabilidade no setor público afeta
diretamente os investimentos privados nos mercados de troca de carbono.
A título de desambiguação, tomamos o termo ator não-estatal para incluirmos
não apenas a sociedade civil e os movimentos sociais, mas também atores econômicos
(empresas e sindicatos) e subnacionais ou sub-reatores (governos locais regionais,
cidades e municípios).672 NASIRITOUSI destaca que diferentes grupos de atores nãoestatais desempenham papéis diversos na diplomacia climática multilateral, e que
portanto, tratar “atores não-estatais” como uma categoria homogênea pode ser útil
para fins heurísticos, mas na prática a heterogeneidade prevalece.673

1.2. O Acordo de Paris: inovações climáticas e a maior participação do setor privado no
clima
Em busca de uma maior definição do papel de entes privados e novas formas de
mitigação climática, em 2015, durante COP 21, aprovou-se um documento de cunho
internacional com objetivos mais claros que os seus antecessores, intitulado Acordo de
Paris. Apesar dele já ter sido um documento considerado como progressivo em termos
internacionais no combate às mudanças climáticas, várias regras mais específicas não
foram aprovadas em seu bojo estrutural, restando para as próximas conferências o dever
de sedimentar o processo de ampliação iniciado pelo Acordo de Paris.
A COP 24 se propôs a estabelecer as condições centrais de implementação do
Acordo de Paris. Aqueles que participam efetivamente das discussões em âmbito das
Conferências Internacionais do Clima criticam, em especial, as COPs, por anualmente
não conseguirem aprovar medidas mais restritivas às cotas por emissão de carbono
dos Estados-Parte, restando metas gerais a serem desenvolvidas e normatizadas em
âmbito doméstico, consoante as metas nacionais de contribuição de cada partemembro (NDC).674
672
NASIRITOUSI, N. Shapers, brokers and doers: the dynamic roles of non-state actors in global
climate change governance. Thesis (PhD). Linköping University, 2016.
673
Id.
674
DOELLE, M. Assessment of Strengths and Weaknesses. In: KLEIN, D.; CARAZO, M.P.;
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A fim de monitorar a implementação das NDCs e aumentar gradualmente

a

ambição dos Estados, o Acordo de Paris repousa sobre um ciclo de cinco anos
de
avaliação global e aumento de ambição. A análise, portanto, do Acordo de Paris
frequentemente aponta para o papel reforçado da ação climática doméstica no novo
regime climático.675 A COP não conseguiu regulamentar um ponto chave do Acordo de
Paris, aprovado em 2015, no que se refere aos mercados de carbonos, e a problemática
da normatização do regime por completo foi herdada pelas próximas COPs.
Há metas mais ambiciosas que atingem diretamente os Entes Privados que buscam
comprar créditos de carbono de bolsa de valores, já que o próprio Acordo de Paris prevê
a criação da primeira captação global, atrelando a adaptação, o mercado financeiro e a
mitigação em sua unidade normativa.676
Ressalta-se que todas as formas de participação adotadas pelo artigo sexto do
Acordo de Paris acerca dos mercados de carbono permitem, desde que devidamente
aprovada pelo Estado-membro, a participação de atores não-estatais. A própria
CQNUMC destaca que os recursos do setor privado, adequadamente orientados pelas
finanças internacionais e nacionais do setor público, poderiam contribuir de maneira
importante para a mitigação da mudança climática nos países em desenvolvimento.677
Ainda, o Acordo de Paris de 2015 refere-se à Non-State Actor Zone for Climate Action
(NAZCA), uma plataforma estabelecida e hospedada pela CQNUMC que até o
momento registrou mais de 12.000 compromissos individuais ou cooperativos de
clima por parte de empresas, investidores, sociedade civil e cidades. O objectivo da
NAZCA é mobilizar o potencial de mitigação da ação climática transnacional e, assim,
ajudar a colmatar o défice global de emissões.678
O crescimento nos últimos anos do mercado de carbono e o investimento
privado em energia limpa destacam a importância de melhorar as estruturas de políticas
para atrair financiamento privado de fontes nacionais e internacionais e desviar o fluxo
de tecnologias convencionais para alternativas relevantes para o clima. 679 Destaca-se
que o risco de um déficit de financiamento também é relativamente baixo na América
Latina, que tem as necessidades de investimento climático mais baixas de todas as
regiões, em relação ao PIB, e acesso ao capital logo abaixo da média para todas as
DOELLE, M.; BULMER, J.; HIGHAM, A. (Ed.). The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and
Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 385.
675
BANG, G., HOVI, J., and SKODVIN, T. The Paris Agreement: short-term and long-term
effectiveness. Politics and Governance, 4 (3), 2016, p. 209–218.
676
Acordo de Paris, Art. 14.2.
677
CQNUMC, Op Cit n 5, para. 25.
678
FANKHAUSER, S;, SAHNI, A; SAVVAS, A; e outros. Where are the gaps in climate finance?
Climate and Development, 2016, 8 (3). p. 3.
679
Id.
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regiões. A América Latina se beneficia ainda mais de uma parcela relativamente alta
da atual ajuda climática em comparação com a China, embora, como vimos acima, a
ajuda climática seja uma parcela relativamente pequena do investimento climático
não-OCDE.680
As estimativas dos investimentos de mitigação necessários nos países em
desenvolvimento - ou mais precisamente o investimento incremental futuro necessário
para alcançar 2º C - variam amplamente, mas os principais estudos sugerem uma faixa
de US $ 180-540 bilhões por ano entre 2010 e 2030.681 De acordo com novo relatório
preparado pela IFC (International Finance Corporation), membro do Grupo do Banco
Mundial, as metas do Acordo de Paris necessitarão de investimentos privados na casa
dos trilhões de dólares para serem alcançados, em conjunto com políticas públicas e
modelos de negócios atrativos ao mercado inovador que se forma. O relatório destaca
que a região da América Latina e do Caribe, sendo a mais urbanizada do mundo, liderada
pelos maiores países da região, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, especialmente
no setor de energia renovável e eficiência energética, os investimentos podem chegar
ao setor a cada de 11 trilhões de dólares até 2040.682
Contudo, ainda são estes Estados as partes do Acordo. Logo, conforme
costume, a responsabilidade perante a autoridade internacional no quesito mitigação
das mudanças climáticas ainda resta sobre eles.

2. Breves considerações acerca da responsabilidade estatal pela atuação de
Entes Privados
Embora não haja uma convenção, a responsabilização de Estados quanto aos
atos ilícitos cometidos por Entes Privados encontra respaldo no documento
elaborado pela Comissão de Direito Internacional (CDI), o Projeto de Artigos sobre
Responsabilidade do Estado por Fato Internacionalmente Ilícito (ARSIWA). Este órgão
é ligado às Nações Unidas, cuja Assembléia Geral recomendou a observância dos
Estados-membros ao ARSIWA. Embora esta recomendação tenha ocorrido em 2001,
680
FANKHAUSER, S;, SAHNI, A; SAVVAS, A; 2016, p.3.
681
GUPTA S., J. HARNISCH, D.C. BARUA, e al. Cross-cutting Investment and Finance Issues. In:
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University
Press.
682
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. Brasil tem potencial para atrair mais
de um trilhão de dólares em investimentos ligados ao clima até 2030, segundo relatório da
IFC.
Disponível
em:
https://ifcextapps.ifc.org/ifcext/pressroom/ifcpressroom.
nsf/0/7AC673E6D062178C852581CC005BF36C?OpenDocument>. Acesso em 27 de fevereiro 2019.
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o ARSIWA é fruto de mais de meio século de esforços, havendo sido inclusive assunto
da primeira reunião da CDI, em 1949.683
De acordo com o Documento, todo fato ilícito atribuível a um Estado implica

na

responsabilidade internacional daquele. Para que isto fique definido, o documento traz
como elementos dessa atribuição de responsabilidade um componente subjetivo
e
outro objetivo da conduta – que pode ser tanto comissiva quanto omissiva. 684 A fim de
aplicar o Projeto de Artigos, ambos os elementos devem estar presentes na forma
prescrita no seu artigo segundo. Ademais, este texto e seus comentários, também
elaborados pela CDI e entre os quais casos julgados por cortes internacionais são citados,
são fontes do direito em decisões da Corte Internacional de Justiça (CIJ).
Os juízes da CIJ fazem referência ao ARSIWA desde o caso Atividades Armadas
No Território do Congo (República Democrática do Congo v. Uganda), julgado em
2005. Elegendo como objeto as “ações ou omissões” de estados no âmbito do Direito
Internacional (Art. 1, 2 e 3), o ARSIWA e seus comentários definem critérios de
determinação de responsabilização e atribuição. Destacam-se os quesitos de:
autoridade governamental (Art. 5)685, controle direto e efetivo (Art. 8)686 e assunção das
ações do ente privado como sendo do próprio estado (Art. 11).687
Em 2016, dentro do Sexto Comitê da Assembléia Geral da ONU (Legal), foi
criado um grupo de trabalho presidido pela delegação brasileira, conforme estipulado
na Assembléia Geral de nove anos antes, com o objetivo final que a convencionalização
do ARSIWA fosse considerada. O principal argumento a favor desse projeto foi tornar
as indicações já presentes no ARSIWA, considerado norma de soft law688, vinculativas,
assim proporcionando maior segurança jurídica. Além disso, a tradução em uma
683
International Law Commission. Summaries of the Work of the International Law Commission: State
responsibility, 2015. Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/summaries/9_6.shtml>. Acesso em 18 jan. 2019.
684
FRANÇA, L.Z. A responsabilidade internacional do estado pela violação da obrigação de prevenção
de danos transfronteiriços, 2014. Disponível em: <http://www.funag.gov.br/ipri/btd/index. php/10dissertacoes/4005-a-responsabilidade-internacional-do-estado-pela-violacao-da-obrigacao-de- prevencaode-danos-transfronteiricos>. Acesso em 18 jan. 2019.
685
C.f. Hyatt International Corporation v. Government of the Islamic Republic of Iran. In: CRAWFORD,
J. State Responsibility: The General Part (Cambridge Studies in International and Comparative Law),
2013, at 131 e a Opinião Individual do juiz Alvarez no Caso do Canal de Corfu § VI -I-3.
686
C.f. Julgamento do Caso Aplicação da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de
Genocídio (Bósnia e Hezergovina vs. Sérvia e Montenegro) (§ 392) e Julgamento do Caso Atividades
Militares e Paramilitares na e Contra a Nicarágua (Nicarágua vs. Estados Unidos da América) (§ 109)
687
C.f. Julgamento do Caso Corpo Diplomático e Consular dos Estados Unidos em Teerã (Estados
Unidos da América vs. Irã) (§ 74).
688
Em termos gerais, podemos diferenciar as normas de soft law e hard law como sendo as
primeiras aquelas que possuem normativas mais brandas, enquanto que normas de hard law são
vinculativas aos entes que se dispõem a assiná-las, são estritamente coercitivas. C.f. GILLAUME, G.
Overview of Part One of the Articles on State Responsibility. In: CRAWFORD, J.; PELLET, A.; OLLESON,
S. (Ed.). The Law of International Responsibility. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 188.
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convenção seria uma oportunidade de rearticular os artigos, suprimindo ambiguidades.
Ao todo, seria uma medida objetivando maior eficácia jurídica à prevenção de atos
internacionalmente ilícitos. A despeito do posicionamento massivo das delegações latino
americanas e africanas a favor de uma conferência internacional visando a aprovação de
uma convenção, até hoje não houve uma conferência.689
As principais justificativas à rejeição da convencionalização do ARSIWA incluem
o receio que o documento ameaçaria o equilíbrio delicado estabelecido nos artigos,
ou diluiria sua influência. Além disso, reconhece-se que os artigos da forma que estão
refletem um consenso amplo, a despeito de visões divergentes em matérias
específicas, correndo-se o risco de uma convenção somente estimular uma adesão em
um grau inferior ao atual. Finalmente, defende-se que, ao invés de em uma conferência
que teria como objetivo a elaboração de uma convenção, os artigos deveriam ser
desenvolvidos organicamente.690 As atividades foram encerradas com a publicação da
proposta de resolução (A/C.6/71/L.28) a ser apresentada à Assembléia Geral.691 Mais
recentemente, entre 2017 e 2018, houve uma breve retomada do tema com a
discussão como o assunto de sucessão de Estados com o problema de atribuição
estatal.692
Com essa retrospectiva sobre a convencionalização do ARSIWA e tendo em
mente que os Estados Unidos e o Reino Unido são contra esse projeto (pelo menos
até 2016), reconhecemos que a atmosfera política não é favorável à adoção de uma
convenção sobre responsabilização estatal.693 Entretanto, conferências internacionais
ainda assim ensejaram convenções que, ao nosso ver, demandam uma renovação dos
nossos atuais mecanismos de responsabilização, notadamente a COP 21 com
a
aprovação do Acordo de Paris. Essa necessidade que surge como derivação desta
convenção, porém já latente desde o Protocolo de Quioto, é identificável nos artigos
6.4(b)694 e 6.8(b)695 de seu texto. Em outra perspectiva, estes dispositivos do Acordo
689
United Nations Web TV. Sixth Committee, 9th meeting - 71st General Assembly, 2016. Disponível
em: <http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/6th-committee/watch/
sixth-committee-9th-meeting-71st-general-assembly-/5163895364001>. Acesso em: 18 jan. 2019.
690
United Nations General Assembly. Sixth Committee (Legal) — 71st session: Responsibility of
States for internationally wrongful acts (Agenda item 74), 2016. Disponível em: <http://www.un.org/en/
ga/sixth/71/resp_of_states.shtml>. Acesso em: 18 jan. 2019.
691
United Nations WebTV. Sixth Committee, 33rd meeting - 71st General Assembly, 2016. Disponível
em: <http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/6th-committee/watch/
sixth-committee-33rd-meeting-71st-general-assembly/5206544706001>. Acesso em: 18 jan. 2019.
692
International Law Commission. Summaries of the Work of the International Law Commission:
Succession of States in respect of State responsibility, 2018. Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/
summaries/3_5.shtml>. Acesso em 18 jan. 2019.
693
United Nations General Assembly. op. cit.
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C.f. o texto do Acordo: 6.4(b) “Incentivar e facilitar a participação na mitigação das emissões de
gases de efeito estufa por entidades públicas e privadas autorizadas por uma Parte”.
695
C.f. o texto do Acordo: 6.8(b) “Ampliar a participação dos setores público e privado na
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de Paris, e a inércia da convencionalização do ARSIWA, também podem ser vistos
como uma oportunidade do Direito Internacional instituir a responsabilidade direta de
empresas.

3. A tentativa de responsabilização de Empresas no Direito Internacional
Não existe hoje regra no Direito Internacional que responsabilize diretamente
as Empresas por atos ilícitos cometidos no cenário internacional. Há Convenções
Internacionais que regulamentam certas atividades diretamente realizadas por Entes
Privados696, e um consenso geral de que estas obrigações que lhe são impostas,
vinculam não apenas os Estados ratificadores da convenção, mas também aqueles
responsáveis pela sua implementação.
Em 13 de agosto de 2003, a Subcomissão das Nações Unidas para a Promoção
e Proteção dos Direitos Humanos aprovou as “Normas sobre as Responsabilidades das
CorporaçõesTransnacionais”.697 As Normas representam um marco para responsabilizar
as empresas por seus abusos dos direitos humanos e constituem uma reafirmação
sucinta, mas abrangente, dos princípios jurídicos internacionais aplicáveis às empresas
no que diz respeito aos Direitos Humanos, Direito Humanitário, Direito Internacional
do Trabalho, Direito Ambiental, e assim por diante.
As tentativas das Nações Unidas em aprovar um texto com disposições vinculativas
às empresas ressalta a dificuldade em se obter uma cooperação internacional em seu
favor. O documento passou por diversas intempéries na conceituação dos termos que
determinam a sua abrangência: Em que pese tratar de empresas transnacionais, se
questionou se as normas seriam aplicáveis às empresas domésticas ou internacionais, e
qual seria o critério para distingui-las, e como o caráter legal do documento seria definido,
após a sua aprovação pela subcomissão. 698
Para fins de definição da terminologia empregada no documento, o termo
implementação das contribuições nacionalmente determinadas”.
696
A Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos resultantes da Poluição por
Óleo de 1969 estabelece a responsabilidade dos donos das embarcações, sejam pessoas físicas ou
jurídicas, por qualquer tipo de poluição derivada de seu uso. No Brasil, a convenção vigora desde 17 de
março de 1977, conforme o DECRETO Nº 79.437, de 28 de março de 1977. Disponível em <http://www.
ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/HTM-ANTIGOS/79437-77.HTM>. Acesso em 07 março. 2019.
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on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to
Human Rights, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
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<http://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/243>. Acesso em 31 jan. 2019.
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“empresa” é geralmente visto como mais abrangente do que o termo “corporação”, já
que a terminologia “corporação” refere-se apenas a empresas que possuem
reconhecimento legal e exclui entidades não incorporadas como parcerias e empresas
em conjunto.699 Por outro lado, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) define “empresas multinacionais” como: “Geralmente elas são
compostas por empresas ou outras entidades estabelecidas em mais de um país e,
portanto, interligadas para coordenar suas operações de várias maneiras. seja privado,
estado ou misto”.700 No presente artigo, entendemos ser aplicável, pelas “Normas
sobre as Responsabilidades das Corporações Transnacionais”, a responsabilização
internacional a qualquer Ente Privado que atue de forma incompatível com as normas
definidas no Acordo de Paris, sem que haja responsabilidade subsidiária do Estado
para com a atividade, caso aquele não esteja sob o comando deste, ou não reste
comprovada falha ou omissão estatal quanto ao exercício dos atos regulatórios e de
fiscalização.
A difícil identificação do status em que se encontra a corporação ou o negócio
pode tornar-se um fator negativo na responsabilização. Além disso, se apenas uma
determinada forma de negócio fosse obrigada a respeitar certas obrigações de direitos
humanos, a competição de empresas de grande porte poderia desfazer seus incentivos
para o cumprimento, caso as empresas não fossem obrigadas a respeitar padrões
semelhantes.701
Sob essas Normas, as corporações transnacionais e outras empresas, seus
diretores e pessoas que trabalham para eles têm, inter alia, obrigações e
responsabilidades de direitos humanos. Esperamos, também, que as normas de
direitos humanos, contidas no documento, contribuam à elaboração e desenvolvimento
do direito internacional quanto às responsabilidades e obrigações de corporações
internacionais.702 Ademais, o documento traz obrigações referentes à proteção
ambiental, em seu parágrafo 14:
Corporações transnacionais e outras empresas de negócios devem
realizar suas atividades de acordo com as leis, regulamentos, práticas
administrativas e políticas nacionais relativas à preservação do meio
ambiente dos países em que operam, bem como de acordo com o
acordos internacionais relevantes, princípios, objetivos,
699
Id., p. 908.
700
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE). Guidelines
for Multinational Enterprises. June 21,1976,15 ILM 969 (1976). Disponível em <http://www.oecd.org/>.
Acesso em 31 jan. 2019.
701
WEISSBRODT; KRUGER, op.cit. 22, p. 910.
702
ONU. op cit (n 20), preâmbulo e para. 10-12.
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responsabilidades e padrões com os respeito ao meio ambiente, aos
direitos humanos, à saúde e à segurança pública, à bioética e

à

princípio de precaução, e geralmente conduz suas atividades de
maneira a contribuir para a o objetivo mais amplo do desenvolvimento
sustentável.703

O documento, além de contar com normativas específicas destinadas às empresas
transnacionais e a violações de Direitos Humanos, ressalta a ideia de reparação por
danos causados. Assim, caso ocorram, estes devem ser seguidos de reparação,
restituição, compensação e reabilitação. 704 Por fim, as Nações Unidas reforçam a
natureza voluntária das normas gerais de conduta expostas no documento e deriva suas
fontes principalmente dos tratados e no Direito Internacional consuetudinário, como uma
reafirmação dos princípios legais internacionais aplicáveis às empresas. 705
O documento proposto pela ONU é uma das principais tentativas de codificação
de normas atinentes à responsabilidade internacional de Empresas. Nada obstante, é
possível verificar que a mesma enfatiza a necessidade de responsabilizar-se civilmente,
no âmbito doméstico. Mecanismo este que, para os termos do presente artigo, seria
suplementar a uma provável responsabilização também no âmbito internacional,
respaldada por essas “Normas sobre as Responsabilidades das Corporações
Transnacionais” também de cunho internacional, mas que não têm força vinculativa
de Tratado.

4. A responsabilização de Empresas em projetos MDL no Brasil
Todo dano ambiental em solo brasileiro é globalmente relevante. Isso inclusive
pode ser afirmado devido à participação astronômica do país nas mudanças climáticas
associadas a modificações no solo, notadamente o desmatamento na Amazônia e no
cerrado.706 Porém, participação (negativa) esta que não seria possível sem a própria
existência desses biomas que, se efetivamente protegidos, podem ser uma peça
central na mitigação climática como sumidouros de carbono. Logo, é imprescindível
que os projetos do MDL no país, que somavam trezentos e trinta e nove até 2016,
703
UN, 2003, seção G, para.14.
704
ONU. op cit (n 20) para. 18.
705
Cf: ARSIWA, Op. Cit.
706
Fearnside, P.M., C.A. Righi, P.M.L.A. Graça, E.W.H. Keizer, C.C. Cerri, E.M. Nogueira and R.I.
Barbosa. nd. Biomass and Greenhouse-Gas Emissions from Land-Use Change in Brazil’s Amazonian “Arc
of Deforestation”: The states of Mato Grosso and Rondônia. Forest Ecology and Management (in
press). p. 3.
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sejam efetivamente fiscalizados. 707 Nesse sentido, congruente com os princípios de
prevenção e precaução, o Protocolo de Quioto instrumentalizou a rede de apoio aos
projetos de MDL. Assim, o ciclo de projetos envolve diversos atores: a empresa, o seu
país de origem, o conselho executivo da ONU, a Entidade Operacional Designada
(EOD) e a Autoridade Nacional Designada (AND).708
Atualmente, o poder conferido a esta última figura, fundada no Brasil como a
Comissão Interministerial de Mudança do Clima (CIMGC) 709 pelo Decreto Presidencial
de 7 de julho de 1999710, confirma o MDL no corrente padrão de responsabilização
estatal, no âmbito internacional, e responsabilidade civil e criminal de empresas,
domesticamente. Dessarte, embora o ciclo de projetos envolva vários agentes, o país
anfitrião, em desenvolvimento, poderia responder, perante um tribunal internacional,
por danos ambientais, tendo em vista a jurisprudência, notadamente da CIJ, que elege
o ARSIWA como fonte de direito. Já internamente, pelo princípio da territorialidade, o
país tem jurisdição sobre os possíveis danos decorrentes.711 Este princípio é traduzido
no art. 14 § 1º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente712:
Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal,
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores (...) Sem
obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por
danos causados ao meio ambiente.

707
BRASIL. Status dos projetos do MDL no Brasil - janeiro/2016. Disponível em: <https://
www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/mecanismo_de_desenvolvimento_limpo/
Mecanismo_de_Desenvolvimento_Limpo.html> Acesso 28 de fev. 2019.
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SANDS, P.J.; MILLAR, I. Clean Development Mechanism. In: Max Planck Encyclopedia of Public
International Law. Oxford Public International Law, 2011. p. 4.
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BRASIL. Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima - CIMGC. Disponível em:
<https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/cimgc/Comissao_Interministerial_de_
Mudanca_Global_do_Clima CIMGC.html> Acesso 28 de fev. 2019.
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arttext&pid=S1414-753X2016000300199&lng=en&nrm=iso>. access on 28 Feb. 2019. Acesso em 28
de fevereiro 2019.
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BITTENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal: parte geral. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.
222; MACHADO, P.A.L, Op Cit, p. 360.
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br/ccivil_03/Leis/L6938.htm> Acesso 28 de fev. 2019.
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Visando cumprir os compromissos na área de transparência, a comissão tem
publicado relatórios, em parceria com a CQNUMC, sobre os projetos de MDL. O último
relatório divulgado no portal da CIMGC apresenta um levantamento das principais
atividades de mitigação climática desenvolvidas por esses trabalhos. Notadamente,
embora sejam somente o quarto tipo no qual mais se tem investido no país, as iniciativas
de gás de aterro são as segundas maiores responsáveis pela redução estimada de
emissão GEE, estando atrás somente das hidrelétricas, tanto micro centrais (CGHs),
pequenas centrais (PCHs) quanto grandes usinas (UHEs). Em terceiro lugar, tendo
metade do potencial dos projetos de gás de aterro, localizam-se as usinas eólicas.713
Quanto às UHEs, além dos riscos sociais inerentes, notadamente o deslocamento
de comunidades tradicionais, os ambientais já são também amplamente difundidos.
Destacam-se os riscos de: aumento na população de bactérias metanogênicas, para
decomporem vegetações remanescentes no alagamento do reservatório; 714 elevação
do metano dissolvido no fundo do rio, com a pressão da queda d’água715 e degradação
do solo com o aumento da salinidade devido à falta de uma drenagem adequada. 716
Já o aproveitamento de gás de aterro, o excesso de base pode causar vazamentos
que, por sua vez, provocam explosões.717 Finalmente, as turbinas eólicas, por nelas
conterem diversos materiais combustíveis, como polímeros, e estarem cercadas por
oxigênio, estão vulneráveis a incêndios; além de suas lâminas serem suscetíveis a
falhas, assim desencadeando acidentes.718
Além desses riscos provenientes da própria condição dos projetos, a experiência
brasileira já ensejou conflitos socioambientais que devem servir como material para
aprimoramento do sistema do MDL e, mais amplamente, do atual regime de
responsabilização estatal e de empresas. Embora as fontes de pesquisa sejam de
acesso restrito, VENTURA e ANDRADE, da Universidade Federal da Bahia, realizam um
rigoroso estudo de caso do Projeto Plantar. Projeto MDL este realizado em Minas
713
BRASIL. Status dos projetos do MDL no Brasil - janeiro/2016. Disponível em: <https://
www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/mecanismo_de_desenvolvimento_limpo/
Mecanismo_de_Desenvolvimento_Limpo.html> Acesso 28 de fev. 2019.
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Gerais e financiado pelo Protocol Carbon Fund (PCF), fundo vinculado ao Banco
Mundial.719 Para fim de nossas reflexões, questionamos a eficácia da responsabilização
doméstica de empresas, confiada à CIMGC, como a AND brasileira, tendo em vista o
descompasso do Projeto Plantar com o desenvolvimento sustentável, definido pela
CQNUMC em seu Artigo 3(4).
Notadamente, conforme os estudos da Rede Alerta contra o Deserto Verde e do
World Rainforest Movement, a plantação de florestas de eucalipto desempenhada pela
Plantar S.A., sob o discurso de mitigação de emissões de metano na produção
de
carvão vegetal, expulsaria comunidades tradicionais locais, além de extinguir a
biodiversidade e ser danosa à água e solo do local.720 Contudo, vale ressaltar que o Acordo
de Paris, ainda não existente durante a apresentação do Projeto Plantar perante a AND,
em contraste ao Protocolo de Quioto, instituidor dos ML, é mais criterioso na
normatização das “abordagens cooperativas” em seu Artigo 6.2, enfatizando a obrigação
de uma contabilidade robusta.

Considerações Finais
1. Primeiramente, se expôs os instrumentos internacionais que compõem o sistema
jurídico do clima, passando pela adoção da CQNUMC, além de demais documentos
vinculativos, até a aprovação do Acordo de Paris em 2015, último instrumento
adotado pelos Estados-Membros da CQNUMC e que regeu inúmeros avanços
acerca da regulamentação de metas individuais de mitigação climática adotadas
pelos Estados. Destacamos que o Protocolo de Quioto compôs três principais
inovações ao mercado privado de trocas de créditos de carbono, o ML: o CIE, IC e
o MDL, este último sendo de particular interesse ao Brasil, já que é o único que
admite a participação de países não integrantes do Anexo I.
2. Atualmente, não existem regras ou procedimentos internacionais detalhados para
a regulamentação ambiental de empresas. Portanto, as corporações não podem
ser responsabilizadas por danos ambientais sob o Direito Internacional como tal,
apenas sob o âmbito das leis nacionais aplicáveis. O ARSIWA inaugurou no cenário
do Direito Internacional uma seara de normas que contribuíram para uma melhor
efetividade dos princípios internacionais ambientais e a necessária proteção do
meio ambiente. O documento traz definições importantes sobre a responsabilização
dos atos ilícitos cometidos, em que o Estado assume responsabilidade, inclusive,
719
VENTURA, A.C.; ANDRADE, A.C.S. Conflitos Socioambientais envolvendo Projetos de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) na América Latina. Revista de Gestão Social e Ambiental,
v. 3, n. 3, 2009. p. 157.
720 Ibid., p. 162-163.
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por atos cometidos por terceiros sob o seu comando direto.
3. A inserção de mecanismos que viabilizam a maior participação dos Entes Privados
na mitigação de mudanças climática possibilita que discussões acerca dos limites
a serem estabelecidos, quanto a sua responsabilidade internacional por atos
ilícitos, questionem a eficácia da responsabilização nacional destas empresas

e

a viabilidade de novas formas de responsabilidade internacional para suprir a
possível ineficiência da justiça doméstica.
4. Importante frisar que não se trata de uma desconfiança no sistema judiciário
doméstico dos Estados. A possibilidade de responsabilização internacional de
Empresas não visa diminuir a competência dos Estados, mas reforçar a sua
aplicação. A judicialização internacional de casos que afetam a esfera doméstica
dos Estados tem como uma de suas justificativas principais, de fato, a inoperância
da justiça local, mas esta não pode ser tratada como o único e determinável motivo.
A condenação global visa, de forma adicional, promover o que muitos chamam de
“justiça global”, uma possível condenação que venha a tornar-se exemplo para
outros casos que venham a ocorrer no plano internacional, em especial se este
caso venha a interferir com demais Estados limítrofes, imputando o chamado dano
transfronteiriço.
5. O Acordo deixa a desejar no que confere o estabelecimento de dispositivos mais
restritivos aos Entes Privados que cometam violações, sem o subcomando do
Estado na ação proposta. Certas normas internacionais saíram à frente do Acordo
neste quesito como a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por
Danos resultantes da Poluição por Óleo de 1969. Entretanto, o próprio Direito
Internacional hoje não parece fincar as bases da responsabilidade internacional
vinculativa de Empresas de forma segura, havendo somente as “Normas sobre as
Responsabilidades das Corporações Transnacionais” (embora não-vinculativas), de
natureza voluntária, cabendo ainda ao campo acadêmico trazer os questionamentos
acerca da viabilidade do tema.
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8.O PAPEL DOS CONSELHOS GESTORES DE
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA EFETIVAÇÃO
DA JUSTIÇA CLIMÁTICA: O CASO DA
SABIAGUABA, EM FORTALEZA
LUAN OLIVEIRA DE SOUSA
GRADUANDO EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

GABRIEL VICTOR ALVES FEITOSA
GRADUANDO EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

1. INTRODUÇÃO
O Regime Internacional do Clima - produto das preocupações globais por um meio
ambiente ecologicamente equilibrado originado das discussões travadas ao decorrer da
segunda metade do século XX e que tiveram como palcos as grandes Cimeiras, a citar a
de Estocolmo, em 1972, e do Rio de Janeiro, em 1992 - se tornou, na atualidade, um dos
principais e mais relevantes regimes internacionais a ser discutido, rediscutido, construído
e ampliado na ordem internacional contemporânea.
Fruto de convergências acerca de soluções possíveis para problemas comuns enfrentados
pelos Estados e pela ambição de se gerir em âmbito internacional um quadro normativo
que pudesse orientar a desordem climático-ambiental instaurada e dar prosseguimento
às discussões travadas até então, o Regime Internacional do Clima vem trazer à tona a
preocupação que os Estados possuíam em relação ao aumento
da temperatura global
e os efeitos deletérios que a mesma ocasionaria num mundo no qual a ciência, grande
colaboradora da compreensão do fenômeno climático, ainda detinha poucos insumos
para uma projeção mais segura.
Assim, inaugura-se um novo período na Agenda Global Ambiental, onde o clima é o
protagonista de um novo cenário - diga-se de passagem, nada favorável - em que a
preocupação pela estabilização do aumento de temperatura no planeta se faz elemento
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central de atos internacionais dos mais diversos e de políticas públicas nos países
signatários e ratificadores.
Dessa forma, uma chamada e uma resposta global à mudança climática se fazem
presente, tendo os países papel crucial nessa empreitada, mas não abdicando da
participação e inclusão de outros atores internacionais, como ONGs e indivíduos, que
inclusive possuem protagonismo cada vez mais importante nos Fóruns Globais de
discussão climática.
Neste cenário de construção de um novo regime internacional, o Brasil possui
historicamente um papel e um posicionamento central, pois além de ter sido o país-sede
da Cimeira que deu origem ao documento internacional inaugurador desse Regime,
ele, por meio da diplomacia, foi um grande negociador de outros atos igualmente
importantes, como o Protocolo de Kyoto e, mais recentemente, o Acordo de Paris.
O mencionado regime possui diversas particularidades que o difere de outros dentro da
Agenda Ambiental Global, a exemplo da persecução de seu principal objetivo que é a
mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Assim, a robustez do regime climático se
constrói a partir de mecanismos que tem por escopo a preservação ambiental em
conjunto com a luta pela diminuição dos gases de efeita estufa (GEEs).
É nesta seara, portanto, que reside a importância da instituição das unidades de
conservação (UCs) dentro do regime internacional do clima - onde elas, ao conservar e
preservar ambientes naturais, fazem com que as emissões de GEEs sejam mitigadas.
Entretanto, é de se destacar que somente instituir essas unidades formalmente não é
suficiente, pois sua preservação resta limitada. Desse modo, a criação de conselhos
gestores que monitorem as atividades desenvolvidas no interior dessas unidades se
mostra um instrumento imprescindível para este alcance do objetivo pretendido pelas
mesmas.
Assim, o presente trabalho terá como norteador a importância que as unidades de
conservação tem como agentes mitigadores da mudança climática, ao serem
sumidouros dos GEEs, e o papel que a sociedade civil exerce neste espaço de luta
por justiça climática. Para isso, se analisará algumas deliberações surgidas no
Conselho Gestor da Sabiaguaba responsável por consolidar e legitimar o processo de
planejamento e gestão participativa de um mosaico de UCs localizadas no município
de Fortaleza, determinado pelo Decreto n. 12.970 de 26 de junho de 2012.
A justificativa, portanto, se baseia na relevância que as UCs tomaram na atualidade e
de como elas são partes consideráveis na luta pela diminuição da temperatura, além do
papel que a sociedade civil tem de exercer pressão por justiça climática nos espaços
decisórios dos conselhos.
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O objetivo será analisar como as deliberações surgidas no âmago das reuniões do
Conselho Gestor da Sabiaguaba refletem - ou não - um posicionamento favorável a
efetivação da justiça climática em espaços decisórios acerca da conservação de áreas
pertencentes à UCs e nas intervenções realizadas na mesma. A metodologia utilizada
é de pesquisa exploratória advinda de levantamento bibliográfico e de método
dedutivo.

2.
DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL AO SURGIMENTO
INTERNACIONAL DO CLIMA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

DO

REGIME

2.1 DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E SEUS IMPACTOS
A importante revolução, originada na Inglaterra e compreendida entre os séculos XVIII
e XIX teve eminente relevância para o mundo, sobretudo sobre o bloco capitalista por
revolucionar a forma e a capacidade de produção e consumo dos países ocidentais
para além das formas de exploração de mercado e transporte. Posteriormente, se
estendendo à França, à Itália e à Alemanha.
Estiveram presentes, como elementos da revolução, a exploração dos minérios para
produção de energia e matéria, a utilização de máquinas a vapor, o uso do petróleo,
os motores movidos à explosão e o desenvolvimento de produtos químicos. Foram
descobertas e práticas importantes para a história e a ciência, porém, se analisados
sob outros aspectos, é possível concluir que também foram fatores impactantes para
o meio ambiente, sobretudo por provocarem mudanças climáticas, uma vez que a
produção em massa provocou um aumento na emissão de gás carbônico, que, por
conseguinte, ocasionou um aumento na temperatura da Terra.

721

Após a constatação de que a revolução industrial impactou não só as tecnologias, a
história, as relações de trabalho, a logística e a produção em massa, mas também o
clima, o assunto passou a ser tratado pela comunidade internacional, provocando o
que atualmente concebe-se como Regime Internacional do Clima.
Saliente-se a relevância da revolução industrial para as mudanças climáticas, uma vez
que a industrialização em massa provocou um aumento na emissão de gás CO2. Países
mais industrializados como China e Estados Unidos são os maiores emissores
e,
portanto, contribuintes maciços para a mudança climática.

721
SO HISTORIA.Resumo -Revolução Industrial. Disponível em: <https://www.sohistoria.com.
br/resumos/revolucaoindustrial.php>. Acesso em: 09 mar. 2019.
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2.2 DO REGIME INTERNACIONAL DO CLIMA: PERSPECTIVAS E IMPLICAÇÕES
A comunidade internacional observa a importância do regime internacional do clima,
uma vez que o impacto causado pela mudança climática repercute em todo o planeta,
não obstante, países em processo de desenvolvimento e que não se encontram entre
os maiores emissores de CO2, por vezes, são os mais afetados pelas mudanças.
Mas o que viria a ser esse tão importante Regime? O regime do clima é um quadro
normativo, composto por construções políticas dos países que enfrentam o problema
climático. Ele objetiva facilitar a compreensão acerca de temas específicos e
transversais relacionados ao clima em cujas negociações multilaterais são estabelecidos
722

mecanismos de suma importância para o êxito neste campo .

Assim, se têm nas conferências internacionais reuniões entre representantes de diversos
países que objetivam construir políticas e medidas jurídicas que de algum modo
impactem internacionalmente as ações em âmbito climático. Entre as áreas temas das
discussões está a de Direito Internacional e Meio Ambiente, reforçando a ideia de que as
mudanças no meio ambiente, principalmente o natural, mas também os demais, têm
impacto mundial.
Para a consolidação do regime internacional do clima houveram importantes
conferências que produziram documentos de grande relevância. Considerada uma das
pioneiras, a Conferência de Estocolmo foi um marco para a imersão da pauta ambiental
nas discussões internacionais uma vez que em uma época em que desastres ambientais
tomaram proporções tão grandes tornou-se impossível o tema de meio ambiente passar
despercebido diante da comunidade internacional. Foi, então, que surgiu na Suécia, em
1972, a primeira conferência global sobre meio ambiente, a
723

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano , sendo o marco
inicial para a proteção internacional do meio ambiente .
Apenas vinte anos após a conferência de Estocolmo houve a ECO-92, sediada no Brasil,
mais precisamente no Rio de Janeiro, com o fim de promover um desenvolvimento
social e econômico alinhado com a preservação do meio ambiente. Como produto da
conferência surgiu a Agenda 21, que tinha por finalidade alcançar o desenvolvimento
sustentável para o século XXI, contando com a assinatura de 197 países. Outros dois
documentos de grande relevância aprovados na conferência foram a Convenção da
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Biodiversidade e a Convenção sobre Mudanças Climáticas, marco inaugurador do
regime do clima.
Baseado na Convenção sobre Mudanças Climáticas da ECO-92, em 1997 firmou-se o
Protocolo de Kyoto, dispondo sobre metas para a redução da emissão de gases estufa,
sendo considerada uma importante política sobre mudanças climáticas.
Em 2015, fundamentado na política de mudanças climáticas, foi firmado, no dia 12 de
dezembro, o Acordo de Paris que objetiva frear o aumento da temperatura média da
Terra em menos de 2% (dois por cento) com relação aos níveis industriais, concentrando
724
esforços, porém, para que esse aumento não ultrapasse 1,5% no total . Para além
disso, firmou-se também pelo Acordo de Paris que os países teriam a obrigação de
apresentar relatórios referentes ao cumprimento ou eventual descumprimento das
metas, de forma a firmar transparência com os demais governos.
O referido Acordo possui maior proeminência e abordagem na atualidade, uma vez que
suas políticas e medidas mitigadoras sobre a mudança climática têm o condão
de
vincular juridicamente os países signatários. Portanto, por ser o Brasil signatário
do
acordo o país se encontra vinculado com obrigações assumidas no documento, instando
desse modo que as suas unidades federativas produzam políticas sobre mudanças
climáticas seguindo as diretrizes internacionais.
Cabe comentar que o Acordo dá novos conceitos, reforça os já estabelecidos e fortalece
a resposta global das mudanças do clima, denotando que somente com a união de todos
os países o enfrentamento à ameaça da mudança do clima resta possível.
O regime
internacional do clima é regido pelo princípio da participação equitativa pelos
725
danos , no qual indica que aos países mais emissores requerem-se adotar medidas
mais severas na redução da emissão de gases do que países menos emissores, uma
vez que somente sobre aqueles incide o lucro mas a todos incide o prejuízo ambiental,
principalmente sobre os países menos industrializados, menos emissores,
evidenciando-se também o princípio da responsabilidade
comum porém diferenciada
726
a qual diz respeito à participação histórica dos países .
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Com o aumento de temperatura, os países emergentes sofrem mais com os impactos
por estarem menos preparados sendo, portanto, menos resilientes, isto é, têm menor
capacidade de voltar ao status quo ante, em se tratando dos impactos provocados
727 728

pelas mudanças climáticas . Tomando como exemplo o processo de desertificação,
observado em países situados próximos à linha do equador, estando presente no
nordeste brasileiro, incluindo o estado do Ceará. Evidencia-se, assim, no acordo a
729
participação equitativa na política de mudanças climáticas .
Por se tratar de o país mais desenvolvido economicamente e ocupar o segundo lugar
dentre os países mais poluentes do mundo, a saída dos Estados Unidos do Acordo de
Paris é um fato de grande preocupação para a comunidade internacional, tendo em
vista seu grande impacto sobre a emissão de poluentes e consequente aumento da
730

temperatura global .
Factua-se, entretanto, que apesar de possuir poder de resiliência, os Estados Unidos
também sofreriam com consequências de mudanças climáticas, como o derretimento
das calotas polares do ártico e aumento do nível do mar.
Neste campo do regime do clima é interessante destacar também a força política que

a

sociedade civil possui em alavancar e lutar pelo alcance da meta estabelecida no Acordo
de Paris, pois a justiça climática cada vez mais se notabiliza pelas mobilizações
coordenadas propostas por esse setor da sociedade. Assim, um recorte do papel desse
setor será tratado posteriormente no presente trabalho.

3. A QUESTÃO CLIMÁTICO-AMBIENTAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
BRASILEIRO
3.1 O MEIO AMBIENTE SOB A PERSPECTIVA DO PENSAMENTO COMPLEXO
O meio ambiente pode ser compreendido como uma grande teia de interação entre
elementos vivos e não vivos, entre espaços naturais e construídos, entre seres
727
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conscientes e não conscientes, entre o racional e o irracional. Tamanha complexidade de
relações que permeiam a construção do que se entende e se vislumbra por meio
ambiente corrobora com o entendimento que não se pode analisá-lo isoladamente, um
fenômeno por vez, pois ao contrário do que se imaginava as questões ambientais não
podem - e não devem - ser compartimentalizadas.
Assim, entender a complexidade que envolve o pensar ambiental se torna uma
interessante e necessária abordagem para se empreender nessa área cujos alicerces
remontam a uma teia viva. O pensamento
complexo e sistêmico de Edgar Morin
731
trouxe contribuições enriquecedoras , principalmente nessa seara do conhecimento
em que os mais diversos fenômenos interagem entre si perfazendo os mais variados
campos científicos.
A ciência sofre influxos da herança e do legado deixados pelo filósofo René Descartes
em que o seu método de pensamento linear, não-sistêmico, voltado a dissecar e
analisar o todo, desmembrando-o em partes, separando-as do todo como se ambos
732
não fizessem parte de uma mesma lógica existencial ainda tem muita força . Tal
pensamento, inaugurador do que se compreende por Modernidade, tentava quebrar os
grilhões da lógica escolástica, predominante da Idade Média. Entretanto, ao conseguir
realizar análises pormenorizadas de um universo maior, a ciência começou a retrair de
sua visão macro, afetando o olhar sobre o todo e de como as partes de um objeto
científico estão conectadas entre si.
Dessa forma, várias contribuições surgiram com o intuito de quebrar e revisar o que
se compreende por conhecimento indo desde a teoria dos sistemas até a teoria do
complexo, essa o fio condutor do presente trabalho.
Não há como abordar qualquer assunto em matéria ambiental sem se socorrer para
isso de um método
sistêmico de pensamento em que o diálogo entre os saberes se
733
faz necessário . Entender e refletir como uma área do conhecimento pode influir
e ajudar a compreender um fenômeno que afeta diretamente outra área do saber é
admitir que os campos do conhecimento sejam interconectados, influindo uns sobre
outros, alimentando uma teia em que determinados pontos convergem entre si
dialogando. Assim, é possível perceber que na prática embora cada área possua seu
objeto específico de estudo isso não significa dizer que em determinadas situações
parte desse objeto se desloca para outro.
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Tendo por base isto, é interessante salientar como o conceito de meio ambiente é
trazido pela Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n.6938/81), que em seu art. 3°, I diz
in verbis que se entende por meio ambiente “o conjunto de condições, leis, influências
e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas”. Tal conceito abriga em seu interior o pensamento sistêmico já
que engloba na definição de meio ambiente um amplo leque de interações existentes.
Ademais, é imprescindível destacar também como a Constituição Federal de 1988 traz
em seu capítulo referente à defesa do meio ambiente a forma como isso deve ocorrer.
Diz a Constituição em seu art. 225, caput “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações”.
Resta claro no caput o dever que não só o Poder Público, mas em especial a sociedade
civil, tem de proteger o meio ambiente. É um dever intergeracional, derivado de
documentos internacionais, como a Declaração do Rio de 1992, em que o Brasil é
signatário e que está assegurado positivamente em nossa Magna Carta. A bem da
verdade, o princípio intergeracional é medida assecuratória para que o meio ambiente
não sofra processos de degradação que possam interferir e afetar incomensuravelmente
indivíduos que nada tenham a ver com essa degradação.
Ademais, cabe ressaltar o inciso III do referido artigo que traz a menção acerca da
proteção que se deve ter com os ambientes naturais os quais devem ser assegurados
pelo Poder Público para que sua efetividade seja alcançada. Essa proteção remete ao
que a doutrina chama de espaços territoriais especialmente protegidos. Tais espaços
são definidos como áreas públicas ou privadas dotadas de atributos ambientais que
se sujeitam pela lei a um regime jurídico de interesse público visando sua utilização
sustentada.
É nesse ponto que a instituição de unidades de conservação ganha relevo, pois as
mesmas têm o intuito de salvaguardar o patrimônio ambiental de extrações desmedidas
e de mecanismos de degradação. São os conselhos gestores - responsáveis por
consolidar e legitimar o processo de planejamento e gestão participativa dos usos
permitidos nesses espaços - que trazem dinamicidade a instituição desses locais.
Assim, é o conselho gestor de uma dessas unidades, mais especificamente o da
Sabiaguaba, que será analisado neste trabalho.
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3.2
O SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NA
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA
O Brasil conta com uma importante ferramenta de proteção, prevenção e combate
às mudanças climáticas: o Sistema de Unidades de Conservação (SNUC). A partir da
proteção à essas Unidades, ainda que a eficiência e a eficácia nem sempre estejam de
acordo, o SNUC possui proeminente relevância para a manutenção da diversidade
biológica brasileira.
Sob a proteção do Sistema Nacional de Unidades de Conservação estão desde as unidades
a serem preservadas em sua integridade até as que podem ser exploradas, porém com
um manejo adequado (regulado pelo SNUC), uma vez as áreas de proteção são
responsáveis pelo equilíbrio ambiental, integralmente em sua flora e sua fauna,
e, por
conseguinte, o equilíbrio climático a nível local, de forma que sua devastação, alteração
substancial ou outras formas de mudança, poderiam contribuir por consorte com a
mudança climática a nível global em um prazo razoável.
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação considerou duas macrocategorias de
unidades, classificadas como Uso Sustentável ou de Proteção
Integral, desmembradas
734
em doze subcategorias estabelecidas pelo SNUC . A primeira categoria visa a
preservação ambiental da unidade permitindo um sustentável de seus recursos
naturais, estabelecendo-se normas para o manejo de seus elementos de fauna e flora,
utilização pela comunidade que habita o local, pesquisas científicas e visitação desde
que se cumprindo as condições legais e as locais estabelecidas pelo conselho gestor.
Essa macrocategoria é composta por sete subcategorias denominadas como: Área de
Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; e as
Reservas Extrativistas; de Fauna; de Desenvolvimento Sustentável; e a Particular do
Patrimônio Nacional.
A categoria de Proteção Integral, por sua vez, busca estorvar a interferência humana
na natureza para privar seus ecossistemas de alterações provocadas pela presença
humana e a exploração de recursos naturais presentes nos ecossistemas. Para isso é
defeso o uso direto de seus atributos naturais. Não significa, entretanto, que os
humanos sejam privados de usufruírem de seus atributos; é permitida a pesquisa, a
prática da educação ambiental e o lazer com algumas restrições a depender do tipo
de unidade. Essa macrocategoria abrange as cinco subcategorias que se seguem:
Parques Nacionais, Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Monumentos Naturais e
Refúgios da Vida Silvestre.
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No caso específico do Parque da Sabiaguaba, trata-se de um parque municipal, que,
para a melhor compreensão do leitor, possui a mesma proteção e regimento dos
parques nacionais para o SNUC, bem como os parques estaduais, sendo, entretanto,
criado por lei municipal em virtude de sua relevância e influência
no aspecto biológico,
735
geológico e paisagístico dentro do território de Fortaleza . Sendo criado o parque, a
partir do Decreto Municipal n° 11.986, de 2006, há, ainda, na Sabiaguaba, em território
conexo, a Área de Proteção Ambiental composta por manguezais, dunas e a foz do
Rio Cocó.

4.

O PAPEL DO CONSELHO GESTOR DA SABIAGUABA NA EFETIVAÇÃO DA

LUTA POR JUSTIÇA CLIMÁTICA
4.1 A JUSTIÇA CLIMÁTICA: UMA PERSPECTIVA POLÍTICA NA ESFERA DO
MOVIMENTO AMBIENTAL
Compreender o que viria a ser justiça climática é o primeiro passo para se entender como
a manutenção de unidades de conservação e as decisões tomadas em seus conselhos
gestores podem se transformar - ou não - em instrumentos de luta contra os efeitos
climáticos. O objetivo central da justiça climática é garantir que o aquecimento global não
aumente a desigualdade. Surgiu como um tema central no momento da abertura da COP
21, tendo sido uma forte demanda da sociedade civil internacionalmente desde 2003 .
736

É notável destacar que o conceito de justiça climática também tem sido usado antes
das negociações internacionais por políticos, especialmente aqueles em países em
desenvolvimento já que seu fundamento e origem se encontram nas lutas ambientais
travadas ao longo da segunda metade do século XX, após a deflagração do movimento
ambientalista moderno pela publicação da obra Silent Spring da escritora norteamericana Rachel Carson.
A luta pelo clima ganha força, inclusive, à medida que as mudanças climáticas se
transformaram num problema mais severo no qual a responsabilidade em tentar
mitigar os impactos do aquecimento global e de educação das pessoas sobre o meio
ambiente seria afetado. Entretanto, apesar dessa ser uma das preocupações dos
735
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ambientalistas, não era o seu foco. As inúmeras campanhas existentes para proteger
o meio ambiente acabaram por secundarizar, quando não marginalizar, grupos como
indígenas, negros e populações tradicionais, já que suas reivindicações eram
737
esquecidas .
A mudança climática, portanto, guarda em seu DNA um vetor de desigualdade social.
Para combater essas desigualdades, é necessário contar com os princípios
fundamentais que organizam e asseguram a proteção do meio ambiente. Ao mesmo
tempo em que os instrumentos de justiça social podem apoiar uma estratégia de
justiça climática, os vários princípios econômicos também o podem.
Assim, os princípios de igualdade e solidariedade estão na raiz da justiça social climática.
No contexto das alterações climáticas, é importante desenvolver uma abordagem
integrada e coerente dos direitos fundamentais em relação à proteção dos equilíbrios
ecológicos dos quais o sistema climático faz parte. Nesse contexto, as mudanças
climáticas, logo, são uma crise política, uma crise alimentar e energética, além de ser
uma crise ecológica que se apresentam como o mais novo fenômeno ambiental
gerador de riscos globais para a humanidade

738

.

Há um elevado grau de abstração e invisibilidade dos riscos decorrentes das mudanças
climáticas. Por mais que se alerte sobre a concretude dos riscos climáticos, ainda
prevalece a ideia da não comprovação, da incerteza, da invisibilidade, do futurístico.
Giddens sintetiza essa abstração e invisibilidade dos riscos relacionados às alterações
do clima, naquilo que define por paradoxo de Giddens, a saber.
A política da mudança climática tem que lidar com o chamado
paradoxo de Giddens: visto que os perigos representados pelo
aquecimento global não são palpáveis, imediatos, visíveis no
decorrer da vida cotidiana, por mais assustadores que se afiguram,
muita gente continua sentada, sem fazer nada concreto a seu
respeito. No entanto, esperar que eles se tornem visíveis e agudos
para só então tomarmos medidas sérias, será, por definição, tarde
demais. Tem-se, portanto, uma situação em que a ação movida pela
precaução é tida como mola propulsora de atitudes com o efeito de
barrar o agravamento dos efeitos de um fenômeno que se sabe
existente, porém cujos efeitos não são sentidos tão rapidamente
(RAMMÊ, 2012, p.5 apud GIDDEN, 2010, p. 20)739.
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No intuito, portanto, de trazer à luz as demandas desses grupos foi que o movimento por
justiça climática trouxe para o movimento ambientalista novo temas.
Sendo assim, a sociedade civil adquiriu papel de suma importância no trato por uma
luta pelo clima em que a diversidade de vozes seja escutada em plena igualdade de
direitos. Dessa forma, se abordará como essa justiça se encontra - ou não - refletida
nas deliberações das reuniões do Conselho Gestor da Sabiaguaba.

4.2
JUSTIÇA CLIMÁTICA NO CONSELHO
PERSPECTIVA DE EFETIVAÇÃO?

GESTOR

DA SABIAGUABA:

Tomando como norte a concepção de que a justiça climática é uma forma derivada e
ampliada da justiça ambiental e um instrumental de pressão política pelo asseguramento
e efetivação de direitos garantidos pelas Cartas Constitucionais dos países e suas
legislações internas, chega-se agora o cerne do presente trabalho. As unidades de
conservação são espaços em que a preservação do ambiente natural é a ordem e no
740
Brasil considerados locais especialmente protegidos . Essa preservação é de suma
importância para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, pois ao preservar
locais com sua vegetação originária se tem uma dupla proteção: evita-se a liberação de
gases para a atmosfera (seja pela queima, seja pelo desflorestamento) e conserva-se
a floresta em pé já que a vegetação tem um papel de ser reservatórios dos GEEs pelo
advento de serem sequestradores de carbono.
Assim, são instituídos mediante lei e a sua regulamentação mediante decretos
legislativos, sendo a sua ampliação ou redução permitida apenas por lei
de igual
741
hierarquia no caso da primeira, ou de lei específica no caso da segunda . Percebe-se,
então, a preocupação que a ordem jurídica brasileira possui em respeitar as unidades de
conservação criadas, estipulando para isso uma exigência de ordem legal para qualquer
alteração que esse espaço venha a sofrer efetivando, desse modo, o princípio da vedação
ao retrocesso ambiental.

2012. Disponível
em:
<https://www.academia.edu/12656377/A_POL%C3%8DTICA_DA_
JUSTI%C3%87A_CLIM%C3%81TICA_C
ONJUGANDO_RISCOS_VULNERABILIDADES_E_
INJUSTI%C3%87AS_DECORRENTES_DAS_MUDA N%C3%87AS_CLIM%C3%81TICAS.>. Acesso
em: 20 fev. 2019
740
HASSLER, Márcio Luís. A IMPORTÂNCIA DASUNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO
BRASIL.
2005.
Disponível
em:
<http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/article/
download/9204/5666>. Acesso em: 25 fev. 2019.
741
BRASIL.
Lei
nº
9985, de
18
de
julho de
2000.
Brasília, Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm>. Acesso em: 25
fev. 2019.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses da Graduação

Há, portanto, criado um estímulo à conservação de espaços naturais e garantia legal

de

que eles deverão ser respeitados, concretizando a previsão normativa de defesa
ao
meio ambiente entabulada no caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988.
Entretanto, a simples estipulação mais concreta do programa normativo-constitucional
não é garantia de que ele será materialmente conquistado. É necessária a criação de
mecanismos que possibilitem uma averiguação maior desses institutos a fim de que os
mesmos cumpram a função a qual são destinados.
Assim sendo, foi garantido na Lei do SNUC a criação de conselhos gestores nas
respectivas unidades de conservação instituídas pelo Poder Público, no intuito de
efetivar a sua conservação e proteger de interesses escusos que poderiam ameaçálas. Os conselhos, portanto, foram elevados ao nível de asseguradores da proteção
ambiental e espaços de deliberação onde os mais variados grupos sociais podem
contribuir eficazmente para a evolução de preservação desses espaços. Por meio das
reuniões ordinárias e extraordinárias convocadas por esses órgãos se tem um local de
democracia participativa e deliberativa, consonante com a Carta Constitucional e os
princípios de acesso à informação e de participação em matéria ambiental.
Os conselhos gestores, sejam eles consultivo ou deliberativo, se tornaram espaços de
efetivação por justiça ambiental ao darem vozes a sujeitos que sofriam direta ou
indiretamente com a degradação que aquela área protegida poderia vir a ter e que, não
raras vezes, eram silenciados ou subalternizados em recintos de tomada de decisões.
Mais recentemente, os conselhos se tornaram também locais em que a luta travada
pela justiça climática se vê evidenciada. Tenta-se, nesses lugares trazer à tona o
agravamento das desigualdades que más escolhas políticas podem ocasionar.
Geralmente, formado de modo paritário, com representantes de órgãos do Poder
Público de um lado, e por representantes de instituições da sociedade civil organizada
de outro, os conselhos gestores tentam na prática estruturar um local democrático
para tomada de decisões. Contudo, muitas vezes o que acontece na prática é o
contrário: há uma inclinação política nos processos decisórios e procedimentais de
votação o que reflete nas propostas colocadas à mesa e nas soluções vencedoras
“encontradas” nos procedimentos de votação interna.
Tal constatação é vista em vários momentos: desde um tempo maior de fala dado a
alguns segmentos sociais em detrimento de outros até o peso da importância que
essa fala tem no momento em que é proferida. Essas nuances, muitas vezes difíceis
de serem mensuradas por estarem no âmbito mais subjetivo do que objetivo, podem
dar indicativos de como a
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construção e o estabelecimento de locais cuja roupagem que se dá é democrática,
pode não o ser na prática. É fato notório, portanto, o grande abismo de poder que
existe, por exemplo, na fala de um representante da ala de povos tradicionais e a
referente a um representante de um grupo empresarial. O poder aqui se manifesta
não formalmente - já que ambos detêm cada qual seu tempo de fala e seu direito de
opinar, e votar em alguns casos - mas materialmente, no aspecto de maior relevância
que se é dada a um sujeito em face de outro. Tamanha aferição não é precipitada, pois
dentro de uma lógica mercadológica de financeirização de capitais, é entendível que
uma fala tenha maior peso que outra.
É sob esse aspecto que se chega a análise das discussões travadas no âmago das
742

reuniões do Conselho Gestor da Sabiaguaba . Esse conselho é responsável por
deliberar sobre as ações que devem ou não ser realizadas no interior de um mosaico
de UCs localizadas no município de Fortaleza, consideradas um dos últimos campos de
dunas da capital e porta de entrada de vento da cidade, além de estuário do Rio Cocó
743
e um dos reguladores do microclima local .
Contudo, antes de adentrar-se nesta análise, cabe ambientar o que é (seria) a Sabiaguaba
e a sua relevância para o município de Fortaleza.
O bairro da Sabiaguaba, onde se localizam as mencionadas UCs, está inserido no
extremo leste da capital fortalezense. Ele se encontra situado em grande parte na planície
litorânea, entre os estuários do rio Cocó e o do rio Pacoti. O Parque Natural Municipal
das Dunas da Sabiaguaba (PNMDS) e a Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba
(APA) foram instituídos pelo Poder Público Municipal por meio, respectivamente, dos
744

Decretos 11.986 e 11.987, ambos de 20 de fevereiro de 2006 .

A área do Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba (PNMDS) é de 467,60
ha, englobando o campo de dunas móveis, semifixas e fixas, uma faixa de praia e as
lagoas costeiras e interdunares. Seus limites levaram em conta a efetiva proteção de
unidades de preservação permanente (APP), sítios arqueológicos, componentes da
paisagem e ecossistemas de elevada fragilidade e fauna e flora de relevantes
interesses socioambientais e científicos.
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SOUZA, Lílian Sorele Ferreira; SILVA, Edson V.; VASCONCELOS, Fábio Perdigão. AS UCS
DE SABIAGUABA (Fortaleza - Ceará, Brasil): DIAGNÓSTICO GEAMBIENTAL E PROPOSTAS DE
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E
MANEJO.
2011. Disponível
em: <http://www.revistas.una.ac.cr/
index.php/geografica/article/view/2697>. Acesso em: 22 fev. 2019.
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PREFEITURA DE FORTALEZA. PLANO DE MANEJO: PARQUE NATURAL MUNICIPAL DAS
DUNAS DE SABIAGUABA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SABIAGUABA. 2010. p. 14-15.
Disponível em: <https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/41-plano-de-manejoda- sabiaguaba>. Acesso em: 10 fev. 2019.
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Enquanto que para a área de proteção ambiental (APA de Sabiaguaba), definiu-

se

uma área de 1.009,74ha. É importante salientar que a APA atua como Zona de
Amortecimento (favorecendo um detalhado sistema de gestão com os fundamentos
e critérios para minimizar os impactos na Unidade de Proteção Integral.
Dito isto, descrevendo a dimensão das UCs que se trabalha e seus limites, cabe agora
contextualizar a Sabiaguaba, local onde as unidades foram instituídas.
Sabiaguaba é o único bairro de Fortaleza que ainda possui uma configuração natural
parcialmente conservada. É nesta área que estão localizados o único campo de dunas
existente na cidade, uma faixa de praia que ainda não está intensamente ocupada por
barracas e residências, como as outras praias de Fortaleza, áreas de manguezais,
planícies flúvio- marinhas, áreas de inundação sazonal, lagoas interdunares e comporta
745
as fozes de dois importantes rios para a população cearense, de um modo geral . Indo
no caminho contrário ao restante da orla de Fortaleza (cujos ecossistemas naturais
existentes saíram de cena para dar lugar a estruturas de ferro e concreto), a orla de
Sabiaguaba se manteve quase que completamente natural até meados dos anos 2002.
Foi a partir de maio de 2002 que os recursos ambientais resguardados de Sabiaguaba
começaram a sofrer os primeiros impactos ambientais negativos da ação humana. O
início das obras de construção de uma ponte sobre o rio Cocó, que ligaria o final da Praia
do Futuro II (ou Caça e Pesca) à praia de Sabiaguaba trouxe alguns transtornos para a
localidade como: o aumento de assaltos no bairro, desmatamento de uma porção de
manguezal, desmonte das dunas, empobrecimento do solo, assoreamento dos rios e
degradação maior das áreas restantes de mangue, e o próprio material da ponte
desgastado e enferrujado por conta da maresia.
Nas memórias orais de seus moradores mais antigos há, pelo menos desde o início

do

século XX, uma identificação da Sabiaguaba como uma pequena comunidade de
pescadores localizada à beira da praia, sobre as dunas, entre a barra do rio Cocó e o mar.
Entretanto, como são escassas as menções a Sabiaguaba na literatura corrente e em
escritos, o que se tem como fontes históricas são, em sua grande maioria, relatos orais,
passados de geração para geração os quais podem sofrer interferências a medida
que
746
o tempo passa, influenciando sobremaneira a realidade do que é passado .
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Mas guardadas as devidas considerações sobre a origem real da Sabiaguaba, é dada a
importância ao que ela representa em termos ambientais.
Para proteger e salvaguardar esse tesouro natural que representa a região, foram
estabelecidas as UCs descritas acima, e posteriormente criado um conselho gestor - pelo
Decreto n° 12.970 de 26 de junho de 2012 - para monitorar e discutir ações que viessem
a ocorrer em seu interior, bem como no seu entorno e fazer acompanhar a implementação
do plano de manejo da área. Resta, então, saber se isso foi cumprido - ou se está em vias
de ser cumprido - e em que medida isso contribui para a efetivação da justiça climática,
conceito este entendido a partir da definição dada em tópico descrito anteriormente.
Assim, a pergunta é objetiva: o conselho gestor da Sabiaguaba tem contribuído para a
efetivação da justiça climática na região?
É sabido que o Plano de Manejo da Sabiaguaba possui 138 pontos de ações dos quais
efetivamente nenhum até o presente momento foi cumprido. Esses pontos de ações
referem-se a atitudes que o Poder Público deve tomar no interior das UCs para melhor
conservação e preservação de seus aspectos naturais. Os pontos de ações vão desde
coisas simples como sinalizar toda a área da APA e do PNMDS com placas de limites
de trânsito e de identificação das Unidades de Conservação - pois por mais surreal
que possa aparecer quem não frequenta a região com regularidade sequer sabe que
lá consta um mosaico de UCs por faltar justamente uma sinalização adequada - até
um pouco mais elaborados como criar, apoiar e fomentar um museu, histórico e
arqueológico de Sabiaguaba já que o mesmo é um espaço rico em artefatos
arqueológico que, infelizmente, estão perecendo e correm o sério risco de desaparecer
devido ao descaso público.
Desse modo já se tem um sinal de que a preservação do ecossistema da Sabiaguaba
se faz relapso. Agrava-se esse cenário pelo advento de pautas que são levadas ao
Conselho Gestor da Sabiaguaba restarem esquecidas, não atendidas ou o que é
pior: vencidas por propostas que ao invés de assegurar direitos e reivindicações
antigas dos moradores do entorno
e de povos tradicionais que lá habitam se colocam
747
diametralmente opostas a isto . Exemplo notório foi a construção de uma CE em
pleno parque de dunas que passou por
cima do referido Conselho, que na ocasião
748
exigiu resposta por parte da prefeitura .
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Atas do Conselho Gestor das Unidades de Conservação da Sabiaguaba (CGS). Disponível em:
<https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/33-atas-do-conselho-gestor-dasunidades- de-conservacao-da-sabiaguaba-cgs>. Acesso em: 25 fev. 2019.
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oestadoce.com.br/geral/conselho-nao-foi-consultado-sobre-obra>. Acesso em: 27 fev. 2019.
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Outro episódio foi a proposta durante uma reunião do conselho de se construir
muros de contenção para barrar a areia do parque de dunas que ameaçam a existência
749
da CE e a segurança de quem por ali passava . Ora, tal pauta por se só já é um absurdo
já que a própria existência da CE é um ato criminoso em si, pautar a sua manutenção
com o advento de influenciar o fluxo normal das dunas - recurso ambiental que deveria
ser o objetivo de proteção da criação do parque - é um atentado ao direito a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado e, em último caso, a justiça climática, visto que
se interferiria sobremaneira e de forma totalmente arbitrária num ecossistema
responsável por controlar o microclima local e dar subsídios para a vida de populações
tradicionais que lá habitam e de onde tiram seu sustento.
Resta configurado, à vista disso, um atentado ao direito fundamental por um meio
ambiente sadio. E atentando este piorado, tendo em vista que o conselho que deveria
barrar isto acaba, quase em sua totalidade, permitindo que faltas graves como as
relatadas acima aconteçam. A justiça climática não ocorrerá até que decisões
desfavoráveis para o meio ambiente, que deveria ser objeto de proteção, venham a
acontecer corriqueiramente.

5.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

1. O Regime Internacional do Clima trouxe a lume a relevância que a questão
climática possui na atualidade, sendo gerado em seu bojo importantes documentos, como
o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris;
2.

O meio ambiente deve ser entendido como um todo complexo em que a

sua plena proteção só será garantida quando o poder público e a sociedade civil em
conjunto proporcionar medidas que visem a sua conservação, não tendo muita eficácia
a mera declaração de direitos;
3. A justiça climática, entendida como um desdobramento e ampliação da
justiça ambiental, é o novo norte de luta que os diferentes povos, em especial os
marginalizados, devem se valer para efetivar as garantias conquistadas pelas políticas
instauradas sob a égide do regime internacional do clima;
4. Os conselhos gestores de unidades de conservação exercem um poder
político forte ao passo que são espaços de deliberação, entretanto o que se constata
é que esse poder é distribuído de forma desigual em seu aspecto material já que a
paridade de formação e de votos não leva em conta a influência real que os
749
O POVO. DER cobre Dunas de Sabiaguaba com palhas e ameaça ecossistema da região, diz
Conselho Gestor. 2017. Disponível em: <https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2017/09/ dercobre-dunas-de- sabiaguaba-com-palhas-e-ameaca-ecossistema-da-regia.html>. Acesso em: 28 fev.
2019.
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sujeitos carregam;
5. O caso da Sabiaguaba exemplifica como as decisões erradas num conselho
gestor de unidade de conservação podem acarretar prejuízos imensuráveis para os
sujeitos que dependem diretamente desses espaços, bem como a todos que fazem
uso indiretamente desses locais.
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9.LA RESPUESTA DE LA SALA
CONSTITUCIONAL AL PROBLEMA DE LA
CONTAMINACIÓN HÍDRICA POR AGROTÓXICOS
DERIVADA DE LA ACTIVIDAD PIÑERA EN LA
REGIÓN HUETAR NORTE COSTARRICENSE:
LAS POSIBILIDADES DE UNA HERMENÉUTICA
AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD750
MANUEL ALEJANDRO CARTÍN UGALDE
ESTUDIANTE DE DERECHO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

JOHANN MONTERO BRENES
ESTUDIANTE DE DERECHO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

INTRODUCCIÓN
Desde hace al menos una década, la industria piñera contamina con agrotóxicos
las aguas de la Región Huetar Norte costarricense. Dicha práctica, llevada a cabo de
manera insustentable, ha funcionado con el consentimiento de un Estado cuya
institucionalidad no responde de manera efectiva a la degradación ambiental. Esta
situación ha significado una lesión prolongada al derecho al agua (y, consecuentemente,
al derecho a un ambiente sano y al derecho a la vida; derechos, todos, vinculados e
interdependientes).
La urgencia del asunto es más que evidente: sencillamente, la vida depende
del agua. A pesar de ello, en nuestro tiempo la relación entre el humano y el agua
750
Trabajo bajo la orientación del Prof. Carlos E. Peralta Montero docente e investigador de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Coordinador del GPDS/UCR.
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suele estar orientada por una racionalidad mercantil que no refleja -ni dimensionadicha importancia: es simplemente una relación entre el humano como consumidor y
el agua como objeto de dicho consumo. Por si fuera poco, ese consumo de agua se
caracteriza por ser desmedido y desigual, y suele venir acompañado de una compleja
contaminación (en muchas ocasiones, difícil o imposible de ser revertida). A lo anterior,
se le suma un escaso saneamiento. En nuestro caso, hablamos específicamente de
perjudiciales cambios en la composición química del agua debido a una actividad
agrícola llevada a cobo de manera insustentable. Sobra agregar, que el problema de la
disponibilidad de agua apta -al igual que casi todo problema ambiental-, empieza a nivel
local y fácilmente desemboca en un problema transfronterizo (o, inclusive, global).
Este trabajo, es una reflexión sobre el estado de la tutela ambiental efectiva en el
ordenamiento jurídico costarricense; evaluando, desde una perspectiva hermenéutica,
la respuesta emitida por la Sala Constitucional ante el caso que nos ocupa. Tal análisis
se vuelve pertinente en una coyuntura en donde es necesario instalar una
racionalidad ambiental en la actividad interpretativa de los diferentes actores estatales
-jurisdiccionales o no- cuyas decisiones tengan o puedan tener impacto ambiental. Lo
anterior, es parte de un esfuerzo por racionalizar ese ámbito en donde el órgano
jurisdiccional (y, como veremos, el legislador y la Administración), por causa de la
inevitable generalidad de toda disposición normativa, debe tomar decisiones de acuerdo
a su juicio particular. El abordaje hermenéutico, entonces, nos permite indagar en la
posibilidad de justificar racionalmente las decisiones que impliquen, por ejemplo,
procesos distintos a la simple subsunción. Una hermenéutica ambiental, por su parte,
requiere resignificar nuestra relación con la naturaleza. Una racionalidad ambiental
instalada en la mente del operador sería un paso necesario para generar sentidos
capaces de mitigar la crisis ambiental que amenaza con acabarnos.
Para profundizar en lo anterior, nos referiremos en un primer apartado al problema
de la contaminación por agroquímicos en las aguas de la Región Huetar Norte de Costa
Rica (principalmente, en las cercanías del cantón de Río Cuarto de la provincia de
Alajuela) para luego exponer sus implicaciones jurídico-ambientales (especialmente,
respecto a la trasgresión de ciertos derechos fundamentales, como el derecho a un
ambiente sano o el todavía reciente derecho al agua). En segundo lugar, identificaremos
los principios utilizados por la Sala Constitucional costarricense en su sentencia
número 965 del 2019, para luego determinar sus respectivos alcances. Finalmente,
analizaremos la aplicación de dichos principios en la sentencia mencionada. Dicho análisis,
estará orientado a discutir la posibilidad de que el empleo de criterios hermenéuticos
basados en una racionalidad ambiental pudiere ayudar a mitigar de manera efectiva los
problemas ambientales que buscan alivio en la vía jurisdiccional.
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1. EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN POR AGROTÓXICOS EN LAS AGUAS
DE LA REGIÓN HUETAR NORTE COSTARRICENSE Y SUS CONSECUENTES
LESIONES AL DERECHO AL AGUA Y A UN AMBIENTE SANO
El problema ambiental que nos ocupa comienza hace aproximadamente una
década y, desde entonces, ha afectado las aguas de la Zona Huetar Norte costarricense.
Concretamente, nos referimos a la degradación hídrica causada por la producción de
piña en esa zona, actividad que se ha caracterizado por un uso insustentable de
plaguicidas. Lo anterior, se ha agravado por las omisiones de diversas instituciones
estatales (competentes y responsables, de acuerdo con nuestro ordenamiento) que,
a pesar de haber sido alertadas de la situación, no han respondido adecuadamente. En
este artículo, nos centraremos en la degradación hídrica que aqueja a las comunidades
de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel, todas del cantón de Río Cuarto de Alajuela. Dicha
delimitación espacial, ha sido trazada de acuerdo con los extremos de la sentencia
objeto de nuestro análisis 751. A continuación, contextualizaremos y caracterizaremos
dicho problema ambiental; todo a la luz del derecho fundamental a un ambiente sano
y, correlativamente, al derecho al agua.
Como contexto, hemos de decir que para el año 2018, la piña fue el segundo
principal bien de exportación en Costa Rica.752 De acuerdo con el Informe estado de
la nación del año 2018, existen indicios de que dicho monocultivo podría estar
abarcando un aproximado de 14.400 hectáreas de suelo. 753 En relación a la sentencia
en examen, nos remontaremos a 2011 cuando la personas representantes de las
Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
(Asadas754) de las comunidades antes mencionadas, denunciaron ante el Tribunal
Ambiental Administrativo755 (TAA) una serie de actividades evidentemente riesgosas
751
Sentencia número 0695 del año 2019 de la Sala Constitucional costarricense. Disponible en:
<https://nexuspj.poder-judicial.go.cr> Accesado en marzo de 2019.
752
Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Informe estado de la nación 2018
/ PEN-CONARE. - San José, Costa Rica. Gráficos AC. 2018. (P.105). Disponible en: <https://www.
estadonacion.or.cr/2018/assets/en2018.pdf> Accesado en marzo de 2019.
753
Id. Ibid. P 76.
754
Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales se
encargan de la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y
alcantarillados comunales que y que son gestionadas por personas de la comunidad. No tienen ánimo de
lucro.
Para mayor detalle, consúltese el enlace:
<https://www.aya.go.cr/centroDocumetacion/catalogoGeneral/Reglamento%20de%20ASADAS.pdf>
Accesado en marzo de 2019.
755
El Tribunal Ambiental Administrativo es un órgano de máxima desconcentración del Ministerio del
Ambiente y Energía creado mediante la Ley N° 7554 (Ley Orgánica del Ambiente). Su finalidad es
atender las denuncias en materia ambiental por violaciones a la legislación que tutela el ambiente
y los
recursos naturales. Ver en el sitio oficial: <https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar. php?q=MTg3MA>
Accesado en marzo de 2019.
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para el ambiente. En aquella ocasión, se denunció la tala de árboles y el cambio de
uso de suelo de terreno destinado al bosque a terreno para el cultivo de piña 756. Así
mismo, se advirtió a dicha autoridad la posible contaminación de mantos acuíferos
con agroquímicos empleados en la producción de dicha fruta. A partir de entonces,
fueron realizadas algunas inspecciones por parte de distintas instituciones (como el
Ministerio de Ambiente y Energía, el TAA y la municipalidad a la que, en aquél entonces,
pertenecían las comunidades mencionadas). En la sentencia, se tuvo como hecho
probado que en dichas diligencias se detectaron evidencias de un posible impacto
ambiental. No obstante, para ese entonces, no existían estudios o información
suficiente que arrojara algo de certeza respecto al posible impacto ambiental de las
aludidas actividades. Por otro lado, también en la sentencia se tuvo como verdadero
el hecho de que no hubo un seguimiento adecuado por parte de dichas instituciones,
en el sentido de que no se tomaron medidas efectivas para frenar el posible daño
ambiental. No fue sino hasta siete años después de realizadas las primeras diligencias,
que las instituciones involucradas volvieron a intervenir (lo hicieron, en ocasión de la
notificación de la apertura del recurso de amparo que resuelve la sentencia.757
La carencia de información fiable respecto a la existencia o magnitud del daño,
dio lugar a que, en febrero de 2013, el Servicio Fitosanitario del Estado758 contratara al
Centro de Investigación sobre Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de
Costa Rica (UCR) para que realizara una investigación sobre el mencionado problema.
Dicha investigación, denominada“Proyecto de Caracterización de las Prácticas Agrícolas
y el Uso y Manejo de Agroquímicos en el Cultivo de Piña, para la Implementación de
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)”759, confirmó la presencia de agroquímicos como
el bromacil, ametrina, diurón, microbutanil y oxamil, en las aguas para el consumo
humano de las comunidades antes mencionadas. Estos productos fitosanitarios,
utilizados como plaguicidas, generan un impacto todavía incierto, ello debido a que la
investigación de sus posibles efectos es reciente y, en cierta medida, escasa. Por el
momento, se sabe que, una vez liberados en el ambiente, podrían conducir a la
afectación del suelo en cuanto a su capacidad para efectuar sus funciones de producción
biológica.760 Así mismo, que presentes de manera concentrada en los cuerpos de agua,
756
De acuerdo con el XXIII Informe del Estado de la Nación del año 2018, la piña es el segundo producto
agrícola más producido en el país (p 150). Disponible en: <https://www.estadonacion.
or.cr/2018/assets/en2018.pdf> Accesado en marzo de 2019.
757
Para mayor detalle, ver el considerando V de la sentencia en examen.
758 Se trata de una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
759
Cica-UCR. 2017. Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en
el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA). San José: Centro de
Investigación en Contaminación Ambiental, Universidad de Costa Rica.
760
Montiel Segura, Marco Antonio. Uso de agroquímicos en la producción intensivade piña en
Costa Rica. Revista Pensamiento Actual, vol 15, número 25, 2015. Universidad de Costa Rica - Sede de
Occidente.
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deteriora la calidad de ésta y la vuelve, progresivamente, inadecuada para el consumo
humano o, incluso, deteriorar la biodiversidad que alimenta. Particularmente, fue el
pesticida bromacil el que superó los límites que el Reglamento para la Calidad del Agua
Potable del Ministerio de Salud demanda.761
A pesar de que la investigación realizada por el CICA arrojó evidencia de
impacto ambiental, el Servicio Fitosanitario del Estado nunca alertó ni comunicó a los
administradores de las Asadas correspondientes lo que estaba sucediendo. Por ende,
ante el desconocimiento, continuaron suministrando a sus comunidades agua
contaminada por más de tres años.
Posteriormente, fue hasta julio de 2018, cuando el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (ICAA), dio la orden de clausurar y sacar de operación las
principales fuentes de abastecimiento de las comunidades de La Tabla, Santa Isabel y
Santa Rita (en esta última, se cerraron las únicas dos nacientes que le abastecían,
viéndose obligados a depender del agua de otras comunidades con un consecuente -y
elevado- costo económico). Lo anterior, se fundamentó en los numerosos muestreos
realizados por el estudio CICA, al evidenciarse la presencia del herbicida bromacil en
cantidades superiores a la considerada, según nuestro ordenamiento, como apta para
el consumo humano.
A partir de lo anterior, nos interesa determinar las posibles implicaciones jurídicas
del problema ambiental en estudio. En la sentencia, sostiene la parte actora que se ha
violentado el derecho a una justicia pronta y cumplida. También, habla de la afectación al
derecho a un ambiente sano. La afectación al derecho al agua es apenas mencionada por
los y las magistradas durante la fundamentación.
Respecto al deber de garantizar una justicia pronta y cumplida,762 es claro que
resulta excesivo que transcurran más de ocho años desde la primera denuncia sin que
se tomen medidas efectivas. No obstante, el análisis de la lesión a tal derecho se
escapa al tema de este artículo. Nos interesa aquí profundizar respecto a la afectación
del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que dispone el artículo
50 de nuestra Constitución Política763 y, en especial, respecto al derecho al agua
761
En Costa Rica, el Ministerio de Salud emplea el denominado “Reglamento para la Calidad del
Agua Potable N°38924-S” como criterio para evaluar la calidad del agua.
762
Este derecho está contemplado en el artículo 41 de nuestra Constitución Política. Disponible
en
el enlace oficial: http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.
aspx?nValor1=1&nValor2=871&param1=NRTC&strTipM=TC Accesado en marzo de 2019.
763
Constitución Política de Costa Rica. Disponible en el sitio oficial:
<
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.
aspx?nValor1=1&nValor2=871&param1=NRTC&strTipM=TC> Accesado en marzo de 2019.
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(concepto cuyo desarrollo es reciente y absolutamente innegablemente actual). Tal y
como veremos, dichos derechos son interdependientes.
En cuanto al derecho a un ambiente sano, hay que reiterar su calidad de derecho
fundamental. Ha sido tratado ampliamente en la jurisprudencia internacional, y desde
hace algunos años, se trata en la jurisprudencia nacional (de forma todavía incipiente).
Para nuestros efectos, haremos un recorrido sobre el proceso evolutivo del denominado
derecho al agua, partiendo de la premisa de que se trata de un derecho correlativo al
derecho a un ambiente sano, en tanto que el agua tiene un carácter esencial para la vida
en su sentido más amplio. Nuestra postura es que, si bien, el derecho a un ambiente sano
se ve indudablemente violentado (pensemos en la deforestación causada por el cambio
de usos de suelo, o la degradación de los suelos); es a partir del derecho al agua que
debe abordarse el problema ambiental estudiado (y esa es, precisamente, ltrabajo
pretendemos). En relación a todo esto, hay que decir que en la reciente opinión consultiva
Opinión Consultiva OC-23 del 15 de noviembre del año 2017 solicitada por la República
de Colombia se concretó -en una opinión cuyo contenido es vinculante en Costa Ricaentre el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano.
Lo que denominaremos derecho humano al agua y al saneamiento (o,
simplemente, derecho al agua), es una construcción jurídica relativamente reciente y
todavía sin consolidar. Y aunque sabemos de sobra que el agua es un elemento
indispensable para la vida humana, al día de hoy no se encuentra normado de manera
directa en ningún instrumento de derecho internacional jurídicamente vinculante.764 No
obstante lo anterior, vale realizar un breve recorrido por los avances que la temática ha
experimentado durante las últimas tres décadas; por lo menos en cuanto a mecanismos
e instrumentos jurídicos. En primer lugar, hemos de hablar de su tutela indirecta por
el Derecho Internacional al figurar como un elemento constituyente de otros derechos
explícitamente normados, como el derecho a la vida o a la salud (como veremos dentro
de algunos renglones, se entiende que el acceso al agua apta para el consumo es un
elemento integrador de tales derechos). Para 1977, el Plan de Acción de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Agua de Mar del Plata, planteaba que “todos los pueblos,
cualquiera sea su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen
derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas”.765
Esta situación remite a una discusión a propósito de la exigibilidad de este derecho,
764
Se hace referencia acá al contexto del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos (frecuentemente, Sistema Interamericano), enmarcado en el sistema regional de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
765
Organización de las Naciones Unidas (ONU), El derecho humano al agua y al saneamiento: hitos.
Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC), 2011.
Disponible
en:
<http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_
sanitation_milestones_spa.pdf> Accesado en marzo de 2019.
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condición que mejora en la medida que se consolide como un bien jurídico (mediante
su reconocimiento dentro del derecho de la Constitución y su desarrollo a partir de la
jurisprudencia); con sus propias condiciones y características766.
Posteriormente, con el aporte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Comité DESC) -órgano de vigilancia del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)- en el 2002, se da otro paso en ese
proceso. En su Observación General nº 15 se lee que “el agua es un recurso natural
limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al
agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización
de otros derechos humanos”767. Se plantea aquí al derecho al agua y al saneamiento
como derecho humano individualizado -aunque derivado de los artículos 11 y 12 del
PIDESC-768; específicamente como una condición necesaria del derecho fundamental
a la vida en condiciones dignas. Al día de hoy, dicho documento es el que delimita de
forma más profunda los alcances de este derecho.
En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce 769, de manera
explícita, el derecho a agua potable y al saneamiento como derecho esencial para el pleno
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Las dos cuestiones que más nos
interesan acá, son la inclusión del concepto de saneamiento como corolario del derecho
al agua y el hecho de que se afirme que, a pesar de tener una vinculación fortísima con
otros derechos, ha de considerarse como un derecho independiente. Respecto al
saneamiento, podemos decir que viene a complementar al derecho al agua en cuanto
al modo de darse éste último; ello debido a que no basta con que
se garantice el
derecho al agua, sino que hace falta ello ocurra en circunstancias adecuadas (para
nuestros efectos, es acá en donde la contaminación por agroquímicos se vuelve una
amenaza). Luego, en 2015, Asamblea de Naciones Unidas reconoce por
766
El tema de la exigibilidad de este derecho es cuestión medular en su concreción. En cuanto al
derecho interno, cabe mencionar acá el interesante caso del Estado Plurinacional de Bolivia, que tutela
este derecho en su Constitución Política (ver especialmente los artículos 16 y 20 de dicho cuerpo
normativo). Distinto es el caso costarricense, caracterizado por una tutela jurídica del agua fragmentada y
anacrónica (a propósito, Cf. Costa Rica. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
(Costa Rica) Vigesimosegundo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. PENCONARE 22 edición. San José, C.R: PEN, 2016).
767
Comité DESC, Observación General No. 15, El derecho al agua, artículos 11 y 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU. Doc. ONU E/C.12/2002/11, 20 de
enero de 2003, párrafos. 8 y 10. Disponible en: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/
BDL/2012/8789.pdf?view=1> Accesado en marzo de 2019.
768
BUOB CONCHA, Luis Diego. Algunas reflexiones para la protección del derecho al agua de los
pueblos indígenas ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Revista IIDH,
vol. 57, pp. 137-168.
769
Resolución A/RES/64/292 del 28 de julio de 2010. Disponible en el enlace:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
Accesado en mar
de 2019.
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primera vez el derecho al agua y del derecho al saneamiento, como dos derechos
independientes 770. La distinción no sólo tiene repercusiones teóricas: hoy sabemos
que avances en temas de derecho al agua son muchísimo mayores que en cuanto al
saneamiento.771
Más recientemente y con claras pretensiones de lograr un cambio considerable
a futuro, hay que mencionar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada
por la Asamblea general de las Naciones Unidas en el 2015. Allí, se define un conjunto
de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que para nuestros efectos es interesante
especialmente el sexto: “garantizar la disponibilidad y una gestión sostenible del agua
y de las condiciones de saneamiento”. Respecto a la disponibilidad, tengamos en
cuenta que el suministro de agua debe ser suficiente y continuo para el uso personal y
doméstico, lo que incluye de forma general el agua de beber, el saneamiento personal,
el agua para realizar la preparación de alimentos, la limpieza del hogar, el lavado de
ropa y la higiene personal. También, que acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud,772 son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar
que se cubran las necesidades más básicas. También debe de ser saludable; es decir,
libre de microorganismos y sustancias químicas o radioactivas que constituyan una
amenaza para la salud humana.
En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, hay que mencionar el importante precedente que sembró el caso de la
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay,773 en donde se ordenaron medidas
para restablecerles a las personas de esa comunidad el acceso al agua en condiciones
aceptables de saneamiento. A pesar de que no se abordó allí el tema del derecho al
agua, si se dejó claro que su acceso es una condición básica y necesaria para la
dignidad de las personas afectadas, al ser el agua una parte esencial de su cultura (por
cuestiones, entendamos, más allá que la simple supervivencia). En este sentido, la
discusión sobre el valor del agua de acuerdo a la identidad cultural, nos permite poner
en perspectiva la frialdad con la que nos relacionamos con ella. Finalmente,
reiteramos el significativo paso dado en la Opinión Consultiva OC-23 del 2017, en donde
770
Resolución A/RES/70/169 del 17 de diciembre de 2015. Disponible en el enlace:
<https://undocs.org/A/RES/70/169> Accesado en marzo de 2019.
771
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Exigibilidad de los
derechos humanos al agua y al saneamiento. Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento. Madrid, España: Av. Reyes Católicos, 2017.
772
El derecho al agua: folleto informativo nº 35. Naciones Unidas, ACNUDH, ONU-Hábitat, OMS,
2010.
773
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs.
Paraguay. Sentencia
de 29 de marzo de 2006. Párrafos 156 al 178. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_146_esp2.pdf> Accesado en marzo de 2019.
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se reconoce que el derecho al medio ambiente es interdependiente al derecho al agua o
a la vida. Indudablemente, esta opinión de la Corte IDH abre la cuestión de si debe
entenderse en Costa Rica que el derecho al agua debe entenderse como reconocido un
derecho de rango constitucional, ello en virtud de la jerarquía que goza el contenido de
dicha sentencia en lo que a derechos humanos respecte.
Este proceso, que está lejos de finalizar, denota una crisis más profunda que
tiene que ver con la tradición filosófica misma del mundo occidental de donde ha
surgido aquello que entendemos como derechos humanos. Nuestra construcción de
mundo, entre otras cosas, ha dado lugar una separación -de nuevo, filosófica- entre lo
ambiental y lo humano; a la vez que ha insertado transversalmente una racionalidad
del mercado, cuyas reglas no son necesariamente compatibles con una racionalidad
ambiental.774 Es conjeturable, entonces, que las insuficiencias de la cosmovisión
occidental para enfrentar y entender los problemas ambientales pueden ser mermadas
con el aporte de otros saberes distintos de los hegemónicos.
2. PRINCIPIOS UTILIZADOS -Y OMITIDOS- EN LA SENTENCIA 695-2019 DE LA
SALA CONSTITUCIONAL Y SUS ALCANCES.
En la sentencia, la Sala se refiere únicamente al principio precautorio y al principio
de coordinación institucional en materia ambiental. El primero de ellos ha
sido
desarrollado ampliamente en el Sistema Interamericano. El segundo, aunque ha sido
descrito por la jurisprudencia constitucional costarricense como un principio del derecho
ambiental, no existe ningún principio o figura similar en la jurisprudencia o producción
académica regional. Este último principio, tal y como sostendremos dentro de algunos
párrafos, se parece más a un presupuesto del funcionamiento normal de un Estado que
a un criterio orientador a la hora de pronunciarse sobre algún asunto ambiental.
2.1. EL PRINCIPIO PRECAUTORIO
Este principio, propio del derecho ambiental, funciona como una garantía ante
potenciales riesgos ambientales graves o irreversibles; impidiendo que la falta de certeza
científica respecto a los mismos pueda alegarse para no tomar medidas de protección (y
mucho menos para continuar con la actividad cuestionada). Básicamente,
774
Nuestra civilización occidental está experimentando los límites de su crecimiento, a tal punto
que de pronto se ha visto sumergida en una crisis progresiva que amenaza con destruirlo todo. Al
respecto, Cf, LEFF, Enrique. Racionalidad Ambiental; la reapropiación social de la naturaleza. 1 edición,
2004. México: Siglo XXI Editores.
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busca anticiparse al daño ambiental. El desarrollo de este principio, se remonta a la
Alemania de la década del 70 y hoy se encuentra ampliamente positivado tanto en el
derecho internacional como en muchos ordenamientos nacionales. Lo encontramos de
manera específica -bajo el nombre de “principio de precaución”- en el artículo 15 de
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Tal norma dispone
(que) “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deber utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”
A partir de la doctrina, podemos partir de la existencia de tres condiciones de este
principio, de las cuales nos valdremos para caracterizarlo. En primer lugar, el elemento de
la incertidumbre científica respecto al posible daño que determinada actividad humana
pudiera provocar. Es importante aclarar el sentido de este aspecto: hablamos acá de que
hace falta no tener certeza científica sobre el riesgo de que determinada actividad genere
un resultado ambientalmente indeseable para que el principio opere (suena apropiada,
en este sentido, la acepción in dubio pro natura); debido a ello, la carga de la prueba en ese caso, para desvirtuar ese riesgo- le corresponde al sujeto que realizaría la
actividad cuestionada. Tal razonamiento tiene complejas implicaciones de fondo, pues
hablamos de un ejercicio que pone en peligro los valores tradicionales del mercado.
Supone que su ímpetu expansivo, ceda ante la probabilidad de romper
-todavía más- la armonía con el entorno del cual depende. Este principio reposiciona

al

ambiente en la red de valores que la cultura occidental moderna ha definido como
normales: lo que se ha visto como algo que nos es externo y que está puesto a nuestro
servicio, pasa a ser la condición de existencia del ser humano y sus dinámicas. El homo
sapiens ha de comprender que depende irremediablemente de su Tierra, cuyas reglas
han demostrados ser difícilmente compatibles con la razón de mercado en la que nos
vemos envueltos (piénsese sencillamente en el conflicto entre la ley de la entropía y las
prácticas consumistas del ser humano en el planeta que le alberga).
En segundo lugar, que la evaluación del riesgo de producción de un daño

se

fundamenta justamente en esa incerteza. La discusión central en este punto, tiene
que ver con la insuficiencia de nuestro conocimiento para calcular o predecir el
impacto de toda actividad humana y la tutela que debe dársele al ambiente: en sí, la
actividad se torna riesgosa en la medida que no hay certeza de su inocuidad. En
relación a esto, la idea de sociedad de riesgo aporta una valiosa perspectiva al advertir
la compleja conflictividad de la modernidad, como ocurre precisamente con los
riesgos ecológicos, se caracterizan por ser “simultáneamente locales y globales”. Sin
lugar a dudas, carácter trasfronterizo del riesgo ecológico es un elemento que,
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inexorablemente, debe ser tomado en cuanta al momento de la aplicación del principio
precautorio.
En tercer lugar, la perspectiva de un daño grave o irreversible. Esta característica
le da este principio un margen necesario de flexibilidad. Junto con el elemento anterior,
funciona como un filtro para impedir que este principio frene de forma abrupta la
dinámica económica humana por la mera posibilidad de que se produzca un daño (que, a
pesar de ser sumamente criticable, su colapso supondría otra clase de problemas sociales
también indeseables). De tal afectación, entonces, debe ser razonable la presunción de
gravedad o irreversibilidad.
2. 2. PRINCIPIO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL
La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas
actividades independientes. Ocurre la coordinación institucional (o, en ocasiones,
coordinación interinstitucional) en materia ambiental cuando diferentes entes se hacen
cargo de la gestión de un mismo objeto en el marco de un plan público global, sin
suprimir su autonomía o su independencia. Comúnmente, este principio opera entre
entidades con relación no jerárquica.
Las particularidades del medio ambiente y el riesgo de su deterioro por causa de
acciones perturbadoras de los diferentes actores de la sociedad, hace que la intervención
del Estado sea necesaria en esta materia. En ese sentido, de acuerdo con el derecho de
la Constitución, el Estado debe de velar para frenar y prevenir el deterioro ambiental. En
ocasión de lo anterior, existe el principio de coordinación interinstitucional, que busca
procurar la eficiencia y celeridad en la gestión de la Administración Pública. Se trata de un
principio constitucional implícito que permea todo el ordenamiento jurídico y recae
especialmente en la actividad de los entes públicos. Al respecto, la Sala Constitucional
manifestó:
(...) Uno de los principios rectores de la organización administrativa lo
constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y
órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que
el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto
asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio
constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento
jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. Esta puede ser
interorgánica - entre los diversos órganos que conforman un ente
público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva,
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esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica,
presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. 775

La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y
omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público; esto
es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada. Esto se logra a través del
establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre
dichos entes, lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de
instancias formales de coordinación. Se busca llegar a un eficiente sistema de acciones
que logre una coordinación tal, que los entes encargados de cuidado en materia
ambiental puedan suplir las carencias o deficiencias de los otros entes involucrados
en el mantenimiento del ambiental. Esto por la especialización que pueda tener cada
uno de estos entes como, por ejemplo, la elaboración de hojas cartográficas, ubicación
de las fuentes de contaminación, suministro a las comunidades y a los operadores,
asesorías respecto a los estudios realizados y sobre los mapas hidrogeológicos de los
mantos acuíferos de la zona, entre otros.
Como mencionamos antes, el daño ambiental, en principio, recae sobre la vida local
y, no pocas veces, llega con el tiempo a alcanzar ecosistemas lejanos. Tal cosa, fundamenta
la necesidad de instalar en la cultura una solidaridad intergeneracional y transfronteriza.
III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la
protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea
que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación
para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para
proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación,
deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado
de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los
administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse
comprendida tanto la Administración Central -Ministerios, como el
Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón
de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que
respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan,
la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la
materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la
Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica
775
Sala Constitucional de la República de Costa Rica. Sentencia número 2012-8892 de las 16:03 horas
del 27 de junio de 2012. Disponible en el enlace oficial: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/
document/sen-1-0007-608424> Accesado en marzo de 2019.
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Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones
descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,
el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el
Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que por supuesto, tienen
gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su
jurisdicción territorial. 776

Dada la generalidad de lo anterior, surgen dudas respecto a cómo hacer posible
y armoniosa esa gestión administrativa. Para ello, es imprescindible que se establezcan
relaciones de coordinación claras entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo
y las instituciones descentralizadas con el fin de evitar la confusión de competencias
y obligaciones.
Como corolario a este capítulo, consideramos importante señalar que no fueron
aplicados -siquiera mencionados- los principios de no regresividad y del contaminador
pagador. El primero, resultaría útil para fundamentar la orden de revertir actos que
traigan como consecuencia un retroceso de las condiciones de protección del medio
ambiente ya logradas, como el cambio de uso de suelo de terreno boscoso a sembradío
de piña. El segundo pudo haber resultado útil a la hora de establecer -y fundamentar- la
responsabilidad del daño ambiental que, en efecto, fue provocado en las aguas de la zona
de la contaminación.
3. APLICACIÓNDEDICHOSPRINCIPIOSPOR PARTE DELASALACONSTITUCIONAL
EN EL FALLO DE MARRAS: LAS POSIBILIDADES DE UNA HERMENÉUTICA
AMBIENTAL EFECTIVA PARA MITIGAR EL PROBLEMA AMBIENTAL EN ESTUDIO.
Antes de entrar a analizar la aplicación de los principios ya delimitados como
posible respuesta mitigadora del problema ambiental que nos ocupa, es preciso
referirnos a la utilidad -o, si se quiere, urgencia- de tal cosa como la hermenéutica
ambiental. Partamos que las raíces del derecho costarricense (y de su cultura) provienen
de los procesos de la colonización: tal fenómeno fue la causa de que seamos parte,
de alguna manera, de la tradición filosófica occidental. En ocasión de lo anterior, los
operadores jurídicos, hemos de tener siempre en cuenta la enorme influencia de la
ciencia en el derecho (entendida aquella de la forma más hegemónica; a menudo
relacionada con la idea de objetividad o, peor aún, entendida como algo concreto y
aplicable a cualquier objeto o fenómeno de la realidad que queramos estudiar). Dicha
776
Sala Constitucional de la República de Costa Rica. Sentencia número 2013-16167 de las 14:20 horas
del 18 de noviembre del 2013. Disponible en: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen- 1-0007594331> Accesado en marzo de 2019.



24º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses da Graduação

perspectiva de la ciencia, no tiene en cuenta, por ejemplo, que los resultados que nos
brindan la ciencias sociales no comparten las mismas condiciones de veracidad que las
llamadas ciencias exactas (y de paso, que tal diferenciación pareciera ser inútil). Todo
lo anterior, para decir que existe una especie de prejuicio en contra de la idea
de
subjetividad, especialmente en el dentro del estudio del derecho. En ese sentido, hasta
hace poco tiempo se pensaba en el juez como un mero aplicador de lo ya dicho por la
norma (cuyos sentidos posibles, según se entendía, se agotaban en la norma misma o en
el ordenamiento). 777 No obstante, el derecho ambiental demanda todo lo contrario:
precisa que entendamos que el contenido del derecho a un ambiente sano es ante todo
inagotable. Quizá la única manera de hacer realidad una tutela ambiental efectiva, sea
creando una conciencia ambiental que sirva de referente o punto de partida a la hora de
que los distintos operadores jurídicos requieran realizar labores interpretativas.
Esa conciencia a la que recién hicimos alusión, debe alimentarse de la
interdisciplina. Debemos entender que el derecho, por sí solo, es insuficiente para
explicar u ordenar el mundo: requerimos de los avances o propuestas que otras
disciplinas -o saberes, o perspectivas- nos aportan, como el pensamiento de la
sustentabilidad de acuerdo con Enrique Leff, el pensamiento complejo sugerido por
Edgar Morin, la ya mencionada idea de la sociedad de riesgo propuesta por Ulrich Beck
o la idea de epistemologías del sur o del diálogo de saberes en Boaventura de Sousa
Santos; siendo dichos ejemplos una muestra de la dificultad y complejidad que nos
espera a la hora de dimensionar la crisis ambiental que sin duda nos aqueja.
Precisamente, la idea de la hermenéutica ambiental es armonizar lo anterior (los
muchos sentidos y variables a tomar en cuenta al estudiar o abordar el los problemas
ambientales) con el carácter muchas veces estático de las normas constitucionales (y
del ordenamiento en general). 778 Se busca que el operador jurídico sea capaz de
generar, a partir de normas generales (muchas veces llenas de conceptos polisémicos
e indeterminados) nuevos sentidos capaces de darle una respuesta adecuada a cada
caso concreto.
A pesar de la urgencia de lo ya dicho, la realidad es que en nuestro tiempo
predomina una racionalidad del mercado; esta se ha propagado y normalizado en
prácticamente la totalidad de nuestro mundo. Ahora, esa racionalidad amenaza con
destruirlo todo. Dicha visión de mundo, que se nos sugiere como correcta está
777
NAVARRO, Gabriela Cristina Braga. Hermenêutica filosófica e direito ambiental [dissertação]:
concretizando a justiça ambiental/ Gabriela Cristina Braga Navarro; orientador, José Rubens Morato Leite.
- Florianópolis, SC, 2014.
778
MORATO LEITE, José Rubens; NEIVA BELCHIOR, Germana Parente; O Estado de Direito
Ambiental e a particularidade de uma hermenêutica jurídica. Seqüência, no 60, jul. 2010.
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instalada en lo más profundo de nuestras conciencias y nuestras instituciones y es la
visión del valor mercantil. Es en este punto donde suena adecuado el traslado un
nuevo paradigma de Estado; el Estado socioambiental de derecho que reconsideraría el
valor de la naturaleza y la reconocería como condición fundamental para su existencia.
Esto está relacionado con la idea de que el medio ambiente sano es una condición
para garantizar otros derechos esenciales como el derecho a la vida. El Estado
socioambiental de derecho ser comprendido como el resultado de una serie nuevas
reivindicaciones fundamentales del ser humano y particularizado por el énfasis que le
confiere a la protección del medio ambiente. La concreción de ese nuevo Estado,
entonces, presupone la existencia e ingeniosa aplicación de principios orientadores del
derecho ambiental que resalten esa transversalidad del valor naturaleza en un modelo
compatible con las capacidades de nuestro planeta (piénsese en la alta entropía que
denota la sobrepoblación o la quema masiva de combustibles fósiles).
En la sentencia analizada, la aplicación de los principios del derecho ambiental
ocurre de una manera distinta a la que venimos sugiriendo. En primer lugar, es evidente
que el fundamento epistemológico del cual parte la Sala Constitucional para entender el
deber del Estado de garantizar un ambiente sano, no proviene de una visión
interdisciplinar (y, hay que decirlo, tampoco actualizada) del derecho ambiental. En su
fundamentación, se evidencian posturas que no reparan en la enorme discusión que
suscita, por ejemplo, el tener que ponderar entre el derecho a un ambiente sano y
algún otro que con él entre en colisión. Igualmente, incurre ese tribunal en
una
confusión a la hora de aplicar principio precautorio, ello al entenderlo como un
mecanismo posterior a la existencia del daño ambiental.
Con respecto a la aplicación del principio de coordinación interinstitucional en
materia ambiental, hay que mencionar dos cuestiones. La primera, que este principio
(derivado de un principio más general del derecho público) no parece contar con ningún
referente en el derecho internacional ambiental. La segunda cuestión, es que no se
emplearon otros principios del derecho ambiental. Esto refleja la necesidad de una sala
Constitucional consciente de su actividad hermenéutica. En este sentido, es crucial
entender que estos principios que estructuran el derecho ambiental no son taxativos
y que existen en virtud del hecho de que la sociedad permanece en constante
transformación. Por el eternamente cambiante mundo en el que vivimos, se debe de
tener una apertura de mente que admita nuevos principios y perspectivas a la hora de
aplicar el derecho ambiental, por lo que es esencial tener presente y seguir de cerca la
incesante y progresiva evolución del derecho ambiental. Hay que saber, especialmente,
que se busca pasar de una mentalidad centrada en la economía, el
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capitalismo y la utilidad para exaltar otros valores como la dignidad de las personas, o
la diversidad.
Cuando hablamos de una hermenéutica jurídica ambiental, entenderemos que
las normas deben ser interpretadas con el fin de hacer efectiva la protección ambiental.
Para ello, el intérprete debe ser consciente de la dinámica dialéctica del derecho, formado
por razonamientos jurídicos no solo deductivos, sino también inductivos; allí la
importancia de la hermenéutica jurídica ambiental en tanto indaga sobre la
interpretación.779 Dicho proceso, será inevitable en tanto el propio concepto de lo bueno
para el ambiente es marcadamente indeterminado, puesto que sus condiciones, factores
y elementos están en constante transformación. Es un concepto que deberá ser dotado
de contenido por el intérprete en el caso concreto, de acuerdo con los conocimientos
científicos existentes y disponibles en el momento de su aplicación. De igual manera, hay
que recordar insistentemente el carácter trasfronterizo e intergeneracional del daño
ambiental, según el cual el daño excede al lugar de su realización, reforzando la necesidad
de una hermenéutica jurídica ambiental abierta a al diálogo entre la diversidad.

CONCLUSIONES
1.

Las dimensiones y características del problema ambiental estudiado reflejan la
inefectividad e ineficiencia de la institucionalidad estatal costarricense a la hora de
prevenir el daño ambiental en las aguas de la ZHN costarricense.

2.

En los últimos años, el derecho al agua ha sido desarrollo en diferentes
instrumentos y pronunciamientos dentro del SI. También, que dicho derecho
-aunque interdependiente de otros- es el que se ve más afectado por el problema
ambiental que nos ocupa. A pesar de lo anterior, apenas es mencionado en la
sentencia, lo que evidencia las dificultades respecto a la aplicabilidad o exigibilidad
de ese derecho dentro nuestro ordenamiento.

3.

La jurisprudencia constitucional costarricense ha sido escasa a la hora de definir
los alcances de los principios del derecho ambiental estudiados. Lo anterior
contrasta con el desarrollo teórico y normativo que ha experimentado -por
ejemplo- el principio precautorio a nivel regional.

779
MORATO LEITE, José Rubens; NEIVA BELCHIOR, Germana Parente; PERALTA Carlos E. Derecho
Constitucional Ambiental Brasileño A La Luz De Una Posmodernidad Revista Catalana de Derecho
Ambiental. vol. V núm. 1. 2014.
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4.

La aplicación de principios en la sentencia estudiada, así como el escaso desarrollo
que allí se le da a aquellos, refleja el rezago en la aplicación de metodologías o
bases teóricas claras o actualizadas en la actividad jurisdiccional constitucional en
materia ambiental. Lo anterior, va en desmedro del potencial que la aplicación de
principios del derecho ambiental podría tener en la mitigación efectiva del
problema ambiental estudiado.
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10. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COSTA RICA:
DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN DE LA PÉRDIDA
Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS
VALERIA RODRIGUEZ QUESADA
ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

JIMENA M. SOLANO ACUÑA
ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Introducción
La seguridad alimentaria puede definirse como el “estado en el cual todas las
personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y
social, a los alimentos que necesitan, en calidad y cantidad, para su adecuado consumo
y utilización biológica, garantizándoles un bienestar general que coadyuve al logro de
su desarrollo”780. Esta aspiración se contrapone a la problemática global sobre pérdida
y desperdicio de alimentos (PDA), lo cual refiere a una de las grandes contradicciones
de la modernidad y del antropoceno mismo. La PDA es, en sí misma, una grotesca
manifestación de la desigualdad económica y social en la medida en que, mientras se
calcula que “795 millones de personas sufren de desnutrición crónica” 781, “un tercio
de los alimentos producidos se pierden o desperdician a lo largo de la cadena de
producción, y hasta su consumo”782.
Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la pérdida de alimentos hace referencia a
Cualquier alimento que se pierde en la cadena de suministro entre
el productor y el mercado. Esto puede ser el resultado de problemas
780
Ministerio de Salud de Costa Rica. Modelo conceptual y estratégico de la rectoría de la
producción social de la salud: Marco estratégico del Ministerio de Salud 3era edición. (San José, Costa
Rica, 2011).
781
Dato referente al año 2014. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivo 2: hambre
cero.
782
FAO. Toolkit: Reducing the Food Wastage Foodprint. (2013), 11.
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previos a la cosecha, como infestaciones de plagas, o problemas en la
recolección, manejo, almacenamiento, empaquetado o transporte.
Algunas de las causas subyacentes a la pérdida de alimentos incluyen
la falta de infraestructura, mercados, mecanismos de precios o incluso
la falta de marcos legales 783.

Por otro lado, el desperdicio de alimentos se refiere al “descarte o uso
alternativo (no alimentario) de alimentos que son seguros y nutritivos para el consumo
humano”784, lo cual puede suceder por varios motivos, tales como razones estéticas,
malas prácticas de consumo como por ejemplo descartar los alimentos que estén
prontos a su fecha de consumo preferente, y el desuso de los mismos en hogares o
establecimientos.
Con el fin de afrontar esta situación, se incluyó en la agenda 2030, el Objetivo
de Desarrollo Sostenible número doce sobre producción y consumo responsable, en
cuyo punto 12.3 se establece la meta de
Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la
venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas
de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las
pérdidas posteriores a las cosechas785.

Asimismo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible en Río de Janeiro, también conocida como Río+20, se reconoció la
necesidad de adoptar estrategias en pos de una seguridad alimentaria y nutricional.
En Costa Rica, no se realiza un censo agropecuario, ni encuestas agropecuarias
nacionales desde finales de los años setenta, lo cual significa que no existen datos oficiales
sobre PDA, ni una metodología que permita estimar los alcances de dichas pérdidas. Y
aunque recientemente han surgido iniciativas para estudiar el tema, ellas han
permanecido en el ámbito agroalimentario e ingenieril, con escasos esfuerzos desde las
ciencias sociales y, particularmente, desde el Derecho Ambiental.
Es por tales motivos, que conviene interrogarse de qué forma debe Costa Rica
ajustar su ordenamiento jurídico y políticas públicas para cumplir con el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 12.3. Así, el objetivo general que guiará artículo será analizar los
cambios necesarios en el ordenamiento jurídico costarricense y en la formulación
783
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pérdida y desperdicio
de alimentos. Disponible en http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/
784
Ibídem
785
Organización de las Naciones Unidas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Consumo (2015). Disponible en http://los17ods.org/los-17-objetivos-para-2030/consumo/
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de sus políticas públicas para cumplir efectivamente con el objetivo de desarrollo
sostenible 12.3 sobre pérdida y desperdicio de alimentos.
Para lo cual, se proponen cuatro objetivos específicos. El primero de ellos, es
examinar el estado de las discusiones sobre soberanía alimentaria en América Latina.
Seguidamente, se buscará identificar el marco jurídico y los esfuerzos que se han
coordinado en Costa Rica al respecto de la pérdida y desperdicio de alimentos, el tercer
objetivo buscará describir buenas prácticas internacionales en torno a la reducción de
la pérdida y desperdicio de alimentos y, finalmente, el cuarto objetivo consiste en
plantear recomendaciones jurídicas y programáticas para el cumplimiento del ODS
12.3 en Costa Rica. Todo lo anterior, con el fin de brindar un acercamiento desde el
Derecho a la problemática de PDA, que contribuya a un desarrollo teórico-jurídico del
fenómeno, y a la formulación de políticas públicas en la región.
Así, el texto se dividirá en cinco secciones. La primera de ellas versa sobre el
estado de las discusiones sobre soberanía alimentaria en América Latina (puesto que
las discusiones sobre PDA son aún bastante incipientes), en un recorrido por los
objetivos de desarrollo sostenible y las estrategias para América Latina. Seguidamente,
se analizará el estado de la discusión en Costa Rica, un tercer capítulo que versa sobre
Buenas prácticas internacionales en torno a la problemática de la pérdida y desperdicio
de alimentos, específicamente del caso mexicano. Lo anterior aunado a, un apartado
sobre recomendaciones jurídicas y programáticas para el cumplimiento del ODS 12.3
en Costa Rica, y finalmente se presentarán las conclusiones.

1. La Agenda 2030 y el ODS 12.3
En septiembre del año 2015, previendo los desafíos que el planeta enfrenta en
cuanto a la sustentabilidad de los ecosistemas, así como la garantía de los derechos
humanos para el respeto a la dignidad humana y el logro de una sana convivencia; 193
Estados miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran número de actores de
la
sociedad civil el mundo académico y el sector privado, entablaron un proceso de
negociación abierto, democrático y participativo, que resultó en la proclamación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La agenda se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169
metas específicas, mismas que responden al ideario del desarrollo sostenible
-esencialmente antropocéntrico-, integrando sus dimensiones económica, social y
cultural. Su relevancia la investigación reside en el hecho de que la región de América
Latina, desde el 2015, ha prestado especial atención al cumplimiento de dichos
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objetivos, siendo un tema de discusión en los foros regionales y a lo interno de los
Estados.
En lo que respecta a este artículo, resultan relevantes el cumplimiento de los ODS
2 y 12.3. El primero, entraña la “necesidad de una profunda reforma del sistema
mundial de agricultura y alimentación” 786, ante la exigencia de brindar alimentación a
los 925 millones de hambrientos que existen actualmente, además de los “dos mil
millones adiciones que se espera vivan en el año 2050”787. Dentro de este objetivo, se
establece la meta 2.4 que reza lo siguiente:
De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático,
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones
y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el
suelo788.

Es necesario comprender que el mejoramiento de las técnicas durante toda la
cadena de producción podría prevenir las pérdidas y desperdicio de alimentos. Y
aunque, ello no implica necesariamente una mejor distribución de los alimentos, sí
establece un reto sobre los recursos que salen al mercado, y pueden ser consumibles
por un estrato de la sociedad que les necesita para asegurar su propia supervivencia.
Por otro lado, el objetivo 12 bajo el título de Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles, refiere a
La necesidad de adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación
entre los participantes de la cadena de suministro, desde el productor
hasta el consumidor final. Consiste en involucrar a los consumidores
mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos
de vida sostenibles789 .

Para esta investigación, resulta especialmente relevante la meta 12.3, que
como ya se mencionó, busca reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos
per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas
de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas
posteriores a las cosechas.
786
787
788
789

Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
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1.1 Planes y estrategias regionales para reducir la PDA
En la región de América Latina y el Caribe, se calcula una pérdida del 6% de
los
alimentos a nivel mundial, así como el “desperdicio de un 15% de los alimentos
disponibles en la región”.790 Esta cifra se traduce en “223 kg de alimentos por persona
al año”791, razón por la cual los planes contienen pequeños apartados sobre la citada
problemática.

1.1.1 Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)
El Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre surge
en el año 2005 a causa de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, y de la
“colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”.792 El plan tiene
como objetivo general:
Alcanzar resultados concretos que se traduzcan en mejoras significativas
en la calidad de vida de nuestros pueblos, dirigidas a la erradicación de
la pobreza, en especial de la pobreza extrema, que garanticen la
seguridad alimentaria y la nutrición, con enfoque de género y respetando
la diversidad de hábitos alimentarios, para afrontar los desafíos de la
seguridad alimentaria y la nutrición con vistas a la erradicación del
hambre y al disfrute del Derecho a la Alimentación, en especial de todos
los sectores en situación de vulnerabilidad.793

Las líneas de acción están basadas en cuatro pilares; no obstante, en lo que
respecta esta investigación, resulta relevante el primero que lleva el nombre de
Estrategias coordinadas de seguridad alimentaria a través de la
formulación y dirección de políticas públicas nacionales y
regionales para afrontar los desafíos de la seguridad alimentaria
(disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad), con enfoque de
género e incorporando la perspectiva de derechos humanos, en
790
FAO.Costa Rica formula Programa para prevenir y disminuir las pérdidas y desperdicio de
alimentos. (2019). Disponible en http://www.fao.org/costarica/noticias/detail-events/en/c/471847/
791
Ibídem.
792
CELAC. Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la CELAC
2016. Resumen Ejecutivo. (Santiago, Chile, 2014), 2. Disponible en http://www.fao.org/3/a-i4493s.pdf
793
Ibídem p.2
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particular el Derecho humano a la Alimentación.794
Específicamente con la línea de acción 3, puesto que se enfoca en Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos. Las medidas destinadas para alcanzarlo son las siguientes:
Generar campañas de información y comunicación para la
sensibilización a cada uno de los actores de la cadena alimentaria y los
consumidores, con relación a mejores prácticas para evitar pérdidas y
desperdicios, mejorando la claridad del etiquetado en cuanto la fecha y
almacenamiento; la aplicación adecuada de buenas prácticas agrícolas
y veterinarias en la fase primaria de producción y de buenas prácticas
de fabricación e higiénicas en la elaboración de alimentos y cualquier
otra práctica que ayude a prevenir o revertir las pérdidas. Desarrollar y
capacitar en procesos y estrategias de conservación de los productos de
la cosecha, en particular de la agricultura a pequeña escala, destinados
al autoconsumo o para la venta; teniendo en consideración formas de
uso y consumo no tradicionales de los productos.795

1.1.2 La Estrategia Regional de Consumo y Producción Sostenibles (Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río
de Janeiro, también conocida como Río+20, los Estados y las organizaciones
internacionales asumieron el compromiso de tomar acciones urgentes dentro del
“Desafío del Hambre Cero” lanzado por el Secretario General Ban Ki-moon para apoyar
la difusión del conocimiento, mejorar las prácticas de bioseguridad y permitir que los
pequeños agricultores realicen inversiones en equipos y tecnologías más avanzadas, y
en última instancia garantizarles acceso a los mercados796. Lo anterior con el respaldo
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
La Estrategia Regional de Consumo y Producción Sostenibles, surge de la
necesidad de adaptar la estrategia ya existente (la cual fue elaborada en el 2003) a las
nuevas características del antropoceno. Con el fin de tener un funcionamiento
eficiente, cuenta con la organización de un Consejo Regional de Expertos de Gobierno
en Consumo y Producción Sostenible (CPS), que a su vez cuenta con puntos focales
nacionales (PFN). Con base en la decisión de CPS adoptada en el XIX Foro de Ministros
de Medio Ambiente, todos los gobiernos se comprometieron a
794
795
796

Ibídem p.3
Ibídem p. 3-4
FAO. Toolkit: Reducing the Food Wastage Foodprint. (2013), 42.
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Apoyar y facilitar el papel de los Coordinadores Nacionales de CPS para
actuar como punto focal nacional ante la Secretaría y la pequeña Junta
del Marco Decenal (10YFP), y a compartir información, identificar y
promover la cooperación a nivel interministerial y con diferentes grupos
de interés a nivel nacional797.

Dicho programa tiene entre sus objetivos generar sistemas alimentarios
sostenibles de producción, suministro y distribución de alimentos, combinando las tres
dimensiones del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. “Es un llamado
para desarrollar medidas basadas en el Marco Decenal de Programas CPS, las Mejores
Técnicas Disponibles (MTD), tomando en cuenta las políticas y prioridades nacionales
junto con la realidad integral del respectivo país. De igual forma busca establecer e idear
las herramientas para la medición del progreso, su respectivo reporte y verificación”. 798
1.1.3 Programa “Save Food” (FAO)
Finalmente, y de forma complementaria idean el plan “Save Food”, liderado por
la FAO. Este parte de un enfoque multidisciplinario, puesto que involucra las distintas
divisiones de dicha organización que se enfocan en:
la producción, el procesamiento y la comercialización agrícola y pesquera;
la nutrición y protección del consumidor; los recursos naturales; el
desarrollo económico y político y la protección social; las estadísticas; la
comunicación y las alianzas.799

Su eje de trabajo está compuesto por cuatro componentes principales: la colaboracion
y coordinacion con los distintos autores de la sociedad, seguido por el aumento de la
sensibilización sobre las consecuencias y posibles soluciones a la problemática,
complementado con la investigación con el fin de idear planes para reducir y eliminar
la PDA ajustados a la realidad de cada país, y finalmente, el apoyo a los proyectos que
tanto el sector público como el privado decidan implementar en esta misma línea.

797
XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe.
Decisión 7. Consumo y Producción Sostenibles (CPS). s.f., 1. Disponible en: http://www.pnuma.org/
forodeministros/19-mexico/documentos/decisiones/CPS/Decision_de_CPS.pdf
798
CELAC. Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la CELAC
2025 Resumen Ejecutivo. (Santiago, Chile, 2014). Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i4493s.pdf
799
FAO. Iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. (2015).
Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i4068s.pdf
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2. El estado de la discusión en Costa Rica
2.1 Estrategias y Planes
En Costa Rica, la Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos, es el ente responsable del análisis y de la guía en toma de
decisiones correspondientes a la PDA. El Tecnológico de Costa Rica es el coordinador
de esta Red con ayuda de la la representación de FAO en el país, como Secretaría
Técnica. Si bien dicho ente no ha emitido ningún informe o estudio que exponga la
realidad integral del país relacionado al tema en investigación, se ha preocupado por
estudiar la problemática con el “tomate, la cebolla, algunas aproximaciones en leche y
frutas como la guayaba taiwanesa, la ciruela y la manzana, por último, lo han abarcado
en las hortalizas de hoja (lechuga orgánica y convencional)”.800
Asimismo lideran estudios en restaurantes y comedores, ferias del agricultor y
mercados mayoristas como CENADA y Mercado de la Lima de la CHN, con el apoyo de
entes y organizaciones como YUNGA, PIMA-CENADA, MAG, MEP, CACORE, ICT y la
Cámara de Pequeños Hoteles. Adicionalmente, en cuanto al consumo y producción
sostenible, “el Ministerio Nacional de Ambiente y Energía inició la inclusión del tema
de pérdidas alimentarias en las capacitaciones para los actores de los programas de
gestión ambiental institucional-PAI”.801
En el año 2016, gracias al trabajo conjunto de la la Secretaría Ejecutiva de
Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, la FAO y las instituciones de los diferentes sectores relacionados con la seguridad
alimentaria y nutricional, se hace un mapeo de acciones institucionales relacionados
a
la materia en discusión. Asimismo, y de forma complementaria, se formuló el “Plan
Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Erradicación del Hambre 2025 para
Costa Rica (Plan Estratégico SAN)”802.
En el desarrollo de este Plan “se adicionan elementos a las líneas de acción
propuestas en la guía general de la CELAC”.803 Además, se establece un Consejo de
Ministros y un Comité Técnico del Plan, con el fin de orientar y fortalecer las acciones
nacionales para la consolidación de la SAN. Los ámbitos de interés de dicha Política
800
Ibídem y FAO. Inician talleres Regionales de Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos
en Costa Rica. (2016) Disponible en: http://www.fao.org/costarica/noticias/detail-events/en/c/413858/
801
Brenes, L., Gamboa M., La Disminución de pérdidas y desperdicio de alimentos y su relación
Sistemas Agroalimentarios Sostenibles (Cartago, Costa Rica).
802
SEPSA.Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Erradicación del Hambre 2025
para Costa Rica. (San José, Costa Rica, 2017).
803
Ver anexo 1 para ver las medidas tomadas para cumplir con las líneas de acción propuestas en
la guía general de la CELAC.
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son: la disponibilidad de alimentos (al abastecimiento en la cantidad adecuada)
considerando la producción nacional, y el consumo que se refiere “a la forma de
seleccionar, adquirir, almacenar, preparar, distribuir y consumir los alimentos a nivel
individual, familiar y colectivo.”804 De igual forma, “por medio de Talleres informativos
regionales, han procurado sensibilizar, encontrar soluciones y recopilar información
de los distintos sectores de la sociedad, como lo son el académico, el productivo, el
institucional y el civil”.805
Según la Ley Orgánica del Ministerio de Salud en el artículo 5º, inciso e, mismo, la
Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN) es la responsable
de formular las políticas nacionales de alimentación y nutrición. Producto de su labor,
crean la Política Nacional de Alimentación y Nutrición 2006-2010, entre otras cosas con el
fin de ahondar y solucionar en la problemática de la “desnutrición infantil, la falta de
micronutrientes, la malnutrición y la creación de Consejos de Seguridad Alimentaria y
Nutricional”.806
De manera complementaria, idearon el Plan Nacional de Salud 2010-2021. Lo
anterior se plasma en el Objetivo específico 2.3 y 5.1, los cuales se enfocan en “Promover
la seguridad alimentaria y nutricional mediante sistemas de producción,
comercialización y consumo de alimentos propiciadores de la salud, bajo criterios de
inocuidad y sostenibilidad socio-ambiental.” También en el Objetivo específico 3.7, en
donde se indica “Mejorar el estado nutricional de la población en general, con énfasis
en grupos en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.” Igualmente, el objetivo
6.3 anota: “Promover una infraestructura física para la producción, conservación,
distribución, preparación y consumo de alimentos con el fin de garantizar una seguridad
alimentaria y nutricional como derecho 2de la población.” 807
Finalmente, en Febrero de 2016, se inició el proceso para validar y crear la
“Propuesta para un Programa Nacional de Prevención y Disminución de PDA” con
la participación de la FAO y los sectores más importantes de la sociedad, incluyendo las
instituciones públicas, centros académicos, la sociedad civil organizada y el sector
productivo, turístico y de consumo (enfoque multidisciplinar, multisectorial e
interdisciplinario). “Buscan sensibilizar a la ciudadanía por medio de talleres informativos
en donde se discutan las causales particulares del país, y por lo tanto, las soluciones
804
Ibídem
805
Brenes, L., Gamboa M., La Disminución de pérdidas y desperdicio de alimentos y su relación
Sistemas Agroalimentarios Sostenibles (Cartago, Costa Rica).
806
Ministerio de Salud. Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2011-2021 (San
José, Costa Rica, 2011), 11.
807
Ibídem p.21
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que mejor se acoplen a la realidad específica de Costa Rica”.808

2.2 La normativa internacional aplicable a la PDA
Costa Rica, como partícipe activo en la comunidad internacional, está
comprometida con cumplir los compromisos asumidos ante los organismos
internacionales. Una de ellas es la Naciones Unidas, impulsora de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948. En dicho documento se reconoce la alimentación como
un derecho humano, en el artículo 25 se establece que “Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación”.809
Posteriormente, surge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en el artículo 11 de dicho instrumento se manifiesta que los Estados
Partes reconocen “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra
el hambre.”810 Este es un Derecho tanto individual como de responsabilidad colectiva,
por lo tanto e”l Estado es el responsable de garantizar que en todo momento tengan
acceso físico (a pesar de la situación económica de los particulares) a los alimentos en
las cantidades y la calidad necesaria para poder tener una vida activa y saludable”.811
Asimismo, Costa Rica está comprometida a seguir lo acordado en el Codex
Alimentarius. Este documento fue emitido por el órgano intergubernamental de la
ONU, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, 185 Estados Miembros y la Unión
Europea. Enfatiza cómo el Estado debe de ser el garante de suplir y cumplir el derecho
a la alimentación. Además, “este código coordina lo necesario para que se den los
trabajos de normalización de alimentos (crear, mejorar y aplicar las normas del campo
en discusión para así poder ordenarlas y consecuentemente favorecer la industria),
particularmente en el plano internacional, al buscar diálogos intersectoriales y
multidisciplinarios”.812

808
Ibídem.
809
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25 (París, Francia, 1948)
810
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11 (1966)
811
FAO.Los alimentos: derecho humano fundamental, (2001). Disponible en: http://www.fao.org/
FOCUS/s/rightfood/right1.htm
812
Alfredo Jorge Nader, Importancia de la armonización y equivalencia de sus normas en el
Codex, s.f.
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2.3 Normativa constitucional y legal atribuible a la PDA
El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica reza:
El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país,
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de
la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los
actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño
causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones
correspondientes813

Debe aclararse que este es el principal artículo sobre el cual se construye todo
el paradigma de derecho ambiental costarricense, y aunque se trata de un artículo
bastante limitado en cuanto a sus alcances, cuyo desarrollo histórico se remonta a un
intento de paliar las deficiencias legislativas posteriores a la cumbre de Río+20, podría
resultar útil en tanto que establece responsabilidades y la capacidad de sancionar las
prácticas que influyen negativamente en el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
Es importante mencionar que no hay ninguna ley que regule la materia en
discusión. La Ley Orgánica Ambiental, la cual es el marco general de protección al
ambiente no contiene ni hace referencia a la seguridad alimentaria ni a la regulación
de la PDA.
Finalmente, en la vía legislativa se encuentran el proyecto de ley N° 20.076, con
fecha de agosto de 2016 llamado “Marco del Derecho Humano a la Alimentación y la
Seguridad Alimentaria y Nutricional” el cual se enfoca en “tutelar y garantizar el
Derecho Humano a la Alimentación, mediante la regulación del bien jurídico de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el territorio Nacional.”814 Producto de su objetivo
titular, pretende luchar contra el desperdicio de alimentos y el de agua potable,
“contemplando la modificación de la Ley General de Agua Potable, al imponer multas para
el uso indebido o el desperdicio de esta”.815

813
Constitución Política de Costa Rica, artículo 50 (San José, 1949)
814
FAO. Pérdida y desperdicio de alimentos en América Latina y el Caribe. Alianzas e institucionalidad
para construir mejores políticas. (2017) Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i7248s.pdf
815
Ibídem
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3. Buenas prácticas internacionales en torno a la problemática de la pérdida y
desperdicio de alimentos
3.1 El caso de México
La elección del caso mexicano para esta sección, responde a su relativa
proximidad geográfica y sus similitudes culturales y sociales con el caso costarricense.
Se trata pues, de un ejemplo de buenas prácticas regionales que podrían ser replicado
en otros países del hemisferio que quieran indagar sobre experiencias recientes en el
caso de la pérdida y desperdicio de alimentos.
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado
durante el año 2011, establece que “Toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 816”, asimismo, en su artículo 27,
se expresa que “El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo
anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y
oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca” 817.
No obstante, según la FAO (2015), “el promedio nacional de desperdicio de
alimentos en México asciende a un 37,26% de los alimentos, suma con la cual podría
alimentar aproximadamente a 7.4 millones de personas que sufren pobreza extrema
e inseguridad alimentaria”818. De acuerdo con un estudio realizado por el Banco de
México, la pérdida y desperdicio de alimentos en dicho país -que asciende a unas 20,4
millones de toneladas de alimentos- “provoca 36 millones de toneladas de CO2, lo que
equivale a la emisión anual de los contaminantes de los vehículos de las principales
ciudades (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey); además del desperdicio de 40
billones de litros de agua, que es igual a el agua que [consumen] todos los mexicanos
en 2 años 4 meses en el territorio nacional”819.
Según se señala, las principales causas de la PDA en la cadena de valor del país
son
la falta de certificaciones, la falta de estándares de calidad; una
administración ineficiente de insumos y productos; malas prácticas en
el manejo de insumos y productos; sistemas inadecuados transporte,
816
Constitución Política de Costa Rica, artículo 50 (México DF, 1917)
817
Ibídem.
818
Pérdida y desperdicio de alimentos en América Latina y el Caribe. (2015) Disponible en: http://
www.fao.org/3/a-i7248s.pdf
819 Díaz, M. Victoria. Reducción del desperdicio de alimentos en México como una oportunidad de
negocio. Gudalajara: Universidad de Guadalajara. Disponible en https://www.researchgate.net/
publication/324418088_REDUCCION_DEL_DESPERDICIO_DE_ALIMENTOS_EN_MEXICO_COMO_
UNA_OPORTUNIDAD_DE_NEGOCIO
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distribución y almacenaje; falta de infraestructura adecuada; el uso de
empaques y embalajes inadecuados y un personal sin la capacitación
necesaria.820

Mientras que en el ámbito del consumo, las malas prácticas tienen que ver con
“las compras excesivas, la sobremadurez de los productos, el manejo inadecuado de
las mercancías, los productos maltratados o en mal estado y la mezcla de productos
en buen estado con productos no aptos para el consumo”821.
Es por estos motivos, que 26 de abril de 2018 el senado mexicano aprobó la Ley
General del Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos, mediante la cual
se crea un Consejo conformado por distintos entes públicos afines a la materia, y desde
el que se prescribe “formular la política nacional para la reducción del desperdicio y
pérdida de alimentos en el país”822.
Las funciones del consejo se remiten al diseño, elaboración y ejecución de una
Estrategia Nacional para la Reducción del Desperdicio y Pérdida de Alimentos, la
promoción de una cultura de combate a la PDA y la publicación anual de un informe
sobre los avances de la política nacional en materia de reducción de la pérdida y
desperdicio de alimentos; constituyéndose un ente rector en la materia, que no solo
promueve la coordinación entre los sectores involucrados, sino que además se
encarga de emitir recomendaciones en materia de PDA, en los casos en que otras
dependencias públicas, privadas y sociales así lo requieran.
Esta iniciativa se conjuga con otras acciones previas tales como la Cruzada
Nacional contra el Hambre -que tiene dentro de sus objetivos minimizar las pérdidas
post-cosecha de alimentos durante su almacenamiento, transporte, comercialización y
distribución-, así como la construcción del Índice de Desperdicio de Alimentos (2013);
y los esfuerzos coordinados entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Asociación de
Bancos de Alimentos de México con el fin de donar alimentos dentro de las zonas más
pobres de México.
No obstante, la importancia de este Consejo Nacional reside en la unificación de
todas las políticas e iniciativas sobre PDA, con el fin de evitar su dispersión y promover
una mayor efectividad. En síntesis, se trata de una política pública integral en aras del
logro de la soberanía alimentaria, tendiente a lograr la “minimización y medición de las
pérdidas posteriores a la cosecha y el desperdicio de alimentos durante las etapas de
820
821
822
2018)

Ibídem.
Ibídem.
Ley General del Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos, art.1 (México D.F.
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procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, así como
mejorar el conocimiento y las técnicas de recolección de los agricultores”823.

3.2 El caso del estado de Nuevo León
Más específicamente, llama la atención el caso del Estado de Nuevo León, en
el cual el Gobierno del Estado lidera la iniciativa Hambre Cero Nuevo León, que constituye
un “esfuerzo interinstitucional para erradicar la pobreza extrema alimentaria y el
desperdicio de alimentos en el estado, por medio de acciones coordinadas e innovadoras
del Gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y la ciudadanía”824.
De la mano de esta estrategia, se crea la Ley del Derecho a la Alimentación
Adecuada y Combate contra el Desperdicio de Alimentos para el Estado de Nuevo
León; la cual hace alusiones específicas a la PDA como un objetivo a alcanzarse para
el logro de la seguridad alimentaria. Así, su artículo 1 establece que esta ley tiene por
objeto
rescatar alimentos consumibles evitando su desperdicio; fomentar la
donación de alimentos en las entidades alimentarias, con el fin de
apoyar a los sectores de la población de escasos recursos, creando
mecanismos estatales para incentivar la donación; (...) regular las
donaciones de alimentos consumibles de acuerdo a lo establecido en
los ordenamientos jurídicos aplicables y las disposiciones contenidas en
la presente Ley; y establecer los incentivos a la donación a las entidades
alimentarios (sic)825.

La ley en discusión es un reflejo de buenas prácticas en cuanto a una efectiva
regulación sobre PDA, pues no solo busca la promoción de una cultura de combate a la
PDA y de creación de indicadores sobre desperdicio de alimentos -como es el caso de
la Ley General del Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos-, sino que
incluso establece el derecho de toda persona con carencias sociales y económicas y
toda institución de beneficencia señalada en el ordenamiento, a solicitar a los Bancos de
Alimentos el apoyo para obtener y ofrecer una adecuada asistencia social alimentaria.
Además, impone a los Bancos de Alimentos la obligación de que todos los
productos que reciban tengan como destino exclusivo final los grupos de riesgo o
823
FAO. Toolkit: Reducing the Food Wastage Foodprint. (2013), 43
824
Gobierno Ciudadano, Pactan redoblar esfuerzos en lucha contra el hambre (Nuevo León, 2018).
Disponible en http://www.nl.gob.mx/noticias/pactan-redoblar-esfuerzos-en-lucha-contra-el-hambre
825
Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada y Combate contra el Desperdicio de Alimentos
para el Estado de Nuevo León, art.1 (Nuevo León, 2018).
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vulnerables, así como las personas con carencias sociales y económicas; e introduce
la creación de incentivos para evitar el desperdicio de la entidades alimentarias que
produzcan, almacenen, distribuyan o vendan alimentos para consumo humano.
En síntesis, este caso en concreto comprende que el riesgo producto de la
pérdida y desperdicio de alimentos debe ser gestionado, y que para tales fines el papel
esencial le corresponde a las empresas alimentarias -a saber, productores, empresas,
comercializadoras, supermercados, central de abastos, industria alimentaria y de
servicios de alimentación- mediante la prevención del desperdicio, la recuperación
temprana de los alimentos que pueden aprovecharse y la redistribución de los mismos
para equilibrar el desfase entre la oferta y la demanda.
Todo lo anterior, bajo la supervisión y control por parte de las autoridades
competentes establecidas en el artículo 7 de la ley mencionada. Es decir, que la ley parte
del ofrecimiento de incentivos para las empresas dentro de toda la cadena de producción
como base para la prevención del desperdicio. Lo anterior permite inducir que, para el
caso de Nuevo León, y según lo idearon las autoridades estatales, es desde el lado de la
oferta que la gestión del riesgo de desperdicio podría arrojar resultados más efectivos.
4. Recomendaciones jurídicas y programáticas para el cumplimiento del ODS
12.3 en Costa Rica
En el ordenamiento jurídico costarricense, el estatus jurídico que el Derecho le
ha conferido a los alimentos es el de un bien mueble y, por tanto, susceptible de un
uso antojadizo -se deduce pues, que
quien ostenta su propiedad tiene grandes atribuciones en relación con
ellos, incluida la posibilidad de “desperdiciarlos”, entiéndase botarlos a
la basura aun y cuando sigan siendo aptos para el consumo. Dicho en
otros términos, en el estado actual de las cosas, el Derecho faculta a
desperdiciar alimentos826

Es por este motivo, que resulta imprescindible realizar una transición hacia la idea
de que los alimentos son “un bien no susceptible de un uso antojadizo que constituya
“despilfarro” (...) Ello, por cuanto tal “uso es antisocial y, por ende, intolerable.”827 Esta
concepción, que se basa en la Teoría del Abuso del Derecho, parte de la idea de que
todo derecho es susceptible de un ejercicio abusivo, lo cual indefectiblemente genera
responsabilidad por cuanto produce un daño difuso sobre la sociedad -en este
826
Muñoz, H. A., La regulación del desperdicio alimentario y su consecuencia en el estatus jurídico
del alimento, “(Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, 2015), 381.
827
Ibídem.
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caso, un deficitario acceso a la alimentación por parte de los grupos económicamente
vulnerables-.
Así, para la elaboración de una estrategia nacional resulta necesario partir de un
enfoque de derechos, es decir, que antes que plantear la discusión únicamente como
un tema de seguridad alimentaria, al hablar de PDA los bienes jurídicos tutelados son,
esencialmente, derechos. En primer lugar, nos referimos al derecho a la alimentación,
el cual es fundamental para el ejercicio de otros derechos, y en segundo lugar, los
derechos de la naturaleza, entendiendo que la PDA ocasiona graves implicaciones en
sus ciclos vitales, al producir grandes cantidades de metano y otros gases de efecto
invernadero especialmente perjudiciales.
Respecto al derecho a la alimentación, debe decirse que “el hambre y la
malnutrición afectan significativamente la salud y el desarrollo humano y social, lo
cual justifica una política nacional orientada a garantizar el derecho a una alimentación
saludable”828. Tal política, que como ya se dijo, parte de un enfoque de derechos,
deberá tomar como referencia buenas prácticas en materia de PDA, para lo cual se
propone partir de tres ejes, a saber: tomar acciones desde el Estado a fin de promover
una efectiva regulación sobre PDA (la creación de una noción jurídica de riesgo de
desperdicio alimentario y sus eventuales mecanismos de gestión), la promoción de una
cultura de combate a la PDA (estrategia dirigida hacia los consumidores) y el impulso
de la responsabilidad social en el tema de PDA para aquellas compañías dedicadas a la
alimentación (estrategia dirigida a los actores dentro de la cadena de producción).
En el primer eje, el meramente estatal, deberán tomarse tanto medidas legislativas
como administrativas. Correspondiente a las primeras, Muñoz (2015) menciona la
necesidad de que los mecanismos para combatir el desperdicio alimentario tomen la
forma de obligaciones jurídicas cuyo cumplimiento puede ser ejercido con la ayuda de
la fuerza propia del Derecho, puntualiza además la necesidad de que se conforme “una
obligación general de reducción del desperdicio alimentario, la que estaría a cargo de
cualquiera que esté en posibilidad de impedir[lo]”829.
Dicha obligación deberá ir de la mano con medidas reparatorias dirigidas hacia
aquellos que incumplan con dicha obligación general, partiendo del Derecho de la
Responsabilidad Civil, y la “necesidad de indemnizar no únicamente el valor económico
del alimento [pues] esta propuesta sería un sinsentido financiero” 830, sino también el
828
Ministerio de Salud, Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 (San
José, Costa Rica: El Ministerio, 2011).
829
Muñoz, H. A., La regulación del desperdicio alimentario y su consecuencia en el estatus jurídico
del alimento, “(Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, 2015), 382.
830
Ibídem
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componente de daño moral, todo lo anterior, en los casos en los que el desperdicio de
alimentos alcance un volumen que configure una situación antisocial, por lo cual, debe
entenderse que se trata de una medida dirigida principalmente a los comerciantes, por
cuanto la regulación del desperdicio en los hogares contiene mayores limitaciones dado
que podría interferir en la vida íntima de las personas.
Por otro lado, es necesario que por vía legislativa se garanticen medidas como
la dispuesta en el artículo 3 de la Ley del Derecho a la alimentación adecuada y
combate al desperdicio de alimentos para el Estado de Nuevo León, que prescribe
que todo alimento que sea entregado a los bancos de alimentos o instituciones con
fines similares, tenga el destino exclusivo final de ser entregado a los grupos en riesgo
o vulnerabilidad; entendiendo que tal medida incentivaría las donaciones de
alimentos, por cuanto brinda seguridad de que las ayudas serán claves para el combate
al desperdicio y el hambre.
Asimismo, deberán regularse adecuadamente las instituciones estatales como
suplementos alimenticios, comedores escolares o centros de privación de libertad; de
manera que se limiten sus usos a aquellos fines para los que fueron creados, y deba
asegurarse que sus alimentos restantes se destinen al combate a la pobreza y el
hambre.
En cuanto a las medidas administrativas, es necesario partir desde la prevención
del desperdicio, lo cual se traduce en programas de sensibilización y concientización
sobre los alcances económicos y ambientales de la PDA, y en el impulso de protocolos
de funcionamiento de los procesos productivos, estableciendo que el desarrollo de
tales protocolos y su debida aplicación constituyan una manera de cumplir con la
obligación general de reducir el desperdicio alimentario.
Algunos de estos protocolos ya han sido creados, pudiendo mencionar la guía
integral para los municipios “Valoremos los alimentos” impulsada por el Banco
Mundial831, el boletín 2 de “Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina
y el Caribe”832 de la FAO, en el cual se establecen una serie de recomendaciones
específicas para evitar el desperdicio en los países del hemisferio; el documento
“Compilation of experiences and good practices in the use and application of the
Voluntary Guidelines for the Right to Adequate Food in the Context of National Food
Security”833 también de la FAO, el ampliamente reconocido HACCP (Hazard Analysis
831
World Bank, Valoremos los alimentos: guía integral para los municipios. (Argentina, 2017).
832
FAO, Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe. (2015). Disponible en
http://www.fao.org/3/a-i4655s.pdf
833
Open Ended Working Group (OEWG), Compilation of experiences and good practices in the use
and application of the Voluntary Guidelines for the Right to Adequate Food in the Context of National
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and Critical Control Points) y, específicamente para Costa Rica, la “Guía para medición
de desperdicio de alimentos en cocinas institucionales”834 creada bajo el auspicio de la
Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.
Al respecto de dichos instrumentos, Muñoz propone ir más allá y
Establecer que el desarrollo de tales protocolos y su debida aplicación
constituyan una manera de cumplir con una obligación jurídica
establecida, eso sí, en términos generales. Es decir, se trata de la
incorporación obligatoria de la gestión del desperdicio alimentario,
como parámetro de control en esos protocolos de trabajo 835.

Para el presente caso, dicha labor que estaría a cargo del ente rector que se
defina para la materia.
En cuanto al segundo eje, el de promoción de una cultura de combate a la
pérdida y desperdicio de alimentos, este busca complementar los esfuerzos desde el
ámbito legislativo y doctrinal con medidas preventivas y de sensibilización hacia el
tema. Así, será necesario invertir recursos en educación, concientización y promoción
de los efectos económicos y ambientales de la PDA, pues la discusión es bastante
reciente en relación con otros temas medioambientales en los cuales se ha logrado
mayor profundidad.
Por último, dado que el riesgo de desperdicio deberá ser gestionado de forma
primaria por las empresas alimentarias, resulta fundamental incentivar la responsabilidad
social mediante prácticas de reducción del desperdicio, de recuperación de alimentos
aprovechables, y de revalorización de los residuos orgánicos a lo largo de toda la cadena
de producción, entendiendo que dichas prácticas permitirán proyectar la conciencia y los
valores éticos de la empresa respecto del impacto ambiental que esta produce.
Lo anterior buscaría remediar hechos como que en América Latina,
Mucho del desperdicio de alimentos tiene lugar en la producción primaria.
En esos casos, la falta de recursos y de tecnología es un condicionante
que la obligación jurídica no puede remediar por sí sola. Sin embargo,
cuando en el contexto del comercio internacional, la obligación está
inscrita en un pliego de condiciones impuesto por el comprador, la
obligación suele actuar como un catalizador del cambio en los procesos
Food Security. (Germany, 2018).
834
Tecnológico de Costa Rica, Guía para medición de desperdicio de alimentos en cocinas
institucionales y comerciales. (Cartago, Costa Rica, 2017).
835
Muñoz, H. A., La regulación del desperdicio alimentario y su consecuencia en el estatus jurídico
del alimento, “(Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, 2015), 389.
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realizados en el país exportador. Esto conlleva una necesidad de mejora
tecnológica con miras a la exportación que, a término, podría repercutir
favorablemente en la producción para consumo local836.

Debe mencionarse que el enfoque propuesto en esta sección guarda algunas
similitudes con el caso francés, en donde la Loi de transition énergétique pour la
croissance verte de 22 de julio de 2015 imponía obligaciones jurídicas para combatir
la PDA a las empresas, mientras que optaba por medidas de educación dirigidas hacia la
población; por lo que una revisión de dicho caso enriquecería la articulación de una
política efectiva de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos.

Conclusiones
1. La discusión sobre pérdida y desperdicio de alimentos en Latinoamérica ha
tomado especial relevancia recientemente, con la emisión de numerosas
iniciativas regionales, así como iniciativas específicas como la Ley General del
Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos de México y la Ley del
Derecho a la Alimentación Adecuada y Combate contra el Desperdicio de
Alimentos para el Estado de Nuevo León.
2. En Costa Rica, la discusión sobre PDA es incipiente. No existe aún normativa
constitucional o legalquela reguleexpresamente, ytampocoexistenmecanismos
para una efectiva medición de la PDA. Resulta necesario seguir discutiendo la
base ontológica y programática que deberá permear un ordenamiento jurídico
costarricense que regule adecuadamente la pérdida y desperdicio de alimentos
en Costa Rica.
3. Una política nacional que regule la PDA en Costa Rica deberá partir de tres ejes:
la toma de acciones administrativas y legislativas, la promoción de una cultura de
combate a la pérdida y desperdicio de alimentos, y el impulso de
un paradigma
de responsabilidad social para las empresas dentro de la cadena alimentaria.

836
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Anexo
Anexo 1: Líneas de acción de Costa Rica en concordancia con el Plan de la
CELAC.837

837
SEPSA.Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Erradicación del Hambre 2025
para Costa Rica. (San Jose, Costa Rica, 2017), Disponible en: http://www.sepsa.go.cr/DOCS/2017-022Plan_Estrategico_SAN.pdf



