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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos nesta obra os ensaios vencedores 

do IX Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva, realizado pelo Instituto O Direito por 

um Planeta Verde, no ano de 2020, tendo como temática central “Meio Ambiente e 

Saúde: o equilíbrio ecológico como essencial à sadia qualidade de vida”. O Prêmio José 

Bonifácio de Andrada e Silva é um projeto que visa promover o desenvolvimento e o 

amadurecimento da pesquisa no Direito Ambiental, premiando os melhores ensaios 

acadêmicos em sete categorias distintas, quais sejam: estudante de graduação; 

estudante de especia-lização; estudante de mestrado; estudante de doutorado; 

especialista; mestre; e doutor. 

Com isso, busca-se propiciar o amadurecimento do Direito Ambiental e 

fortalecer a efetivação do sistema normativo, estimulando a pesquisa crítica e o 

enfoque transdisciplinar, bem como a formação de novos operadores do Direito.

Anualmente, após a publicação do edital de divulgação do Prêmio, o Instituto O Direito 

por um Planeta Verde recebe vários ensaios acadêmicos, em suas diversas categorias. 

Sob a coordenação do Dr. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, uma comissão julgadora 

composta essencialmente por professores doutores em Direito dedica-se à avaliação 

cega por pares, chegando-se ao resultado final.Vencido esse processo, enuncia-se, 

abaixo, os sete ensaios vencedores do XIX Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva, 

cada um deles compondo um capítulo da presente obra.

• Pandemia da COVID-19 e seu agravamento por falta de água boa e saneamento 

básico: algumas considerações, de autoria de Sara Coelho Vieira, vencedora da 

categoria estudante de Graduação.

• O impacto das mudanças climáticas na segurança alimentar mundial, de Aline 

Aparecida Lourenço Gomes de Sá, vencedora da categoria estudante de Especialização.

• A gestão de resíduos sólidos em tempos de pandemia de COVID-19: desafios e 

oportunidades em tempos de crise, de autoria de Leonardo Eiji Kawamoto, vencedor 

da categoria estudante de Mestrado.



• Um novo fator no desequilíbrio ambiental nas cidades: a poluição por odor e sua 

repercussão jurídica, de autoria de Fabrício Barbosa Barros, vencedor da categoria 

Mestre

• A ontologia da Ética da Terra de Aldo Leopold a inspirar o movimento de Ecologização 

do Direito, de autoria de  Rafael Speck de Souza, vencedor da categoria estudante de 

Doutorado.

• A evolução do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas: uma 

história de fracasso da cooperação internacional em questão ambiental?, de autoria 

de Lívia Regina Batista, vencedora da categoria Doutor

Gostaríamos de parabenizar os vencedores do XIX Prêmio José Bonifácio de 

Andrada e Silva pela excelência dos ensaios apresentados. Também nos cabe, nesse 

momento, agradecer aos membros da comissão julgadora, não apenas pelo tempo que 

dedicaram à leitura e avaliação de cada um dos ensaios, mas também e, sobretudo, 

pela dedicação ao projeto. E como fruto desse esforço conjunto, podemos ofertar 

aos leitores da Editora Instituto O Direito por um Planeta Verde mais esta obra de 

indiscutível qualidade.

São Paulo, 01 de novembro de 2020. 

Dr. Fernando Reverendo Vidal Akaoui

Presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde.
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1. PANDEMIA DA COVID-19 E SEU 
AGRAVAMENTO POR FALTA DE ÁGUA 
BOA E SANEAMENTO BÁSICO: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES
COVID-19 PANDEMIC AND ITS AGGRAVATION FOR LACK OF GOOD 
WATER AND BASIC SANITATION: SOME CONSIDERATIONS

SARA COELHO VIEIRA

SUMÁRIO

Introdução; 1. Os direitos à água boa e ao saneamento básico; 1.1. Os direitos à água 

boa e ao saneamento básico como extensão do direito à saúde; Considerações Finais; 

Referências. 

Introdução

O presente ensaio acadêmico visa trazer à baila a problematização de 

questões envolvendo a falta de saneamento básico e seus impactos na saúde das 

pessoas e do próprio planeta terra, o que só tem agravado no cenário brasileiro a 

partir da deflagração da pandemia1 (WHO, 2010) da Covid-19, a qual colocou em risco 

a saúde e – em muitos casos – a vida das pessoas, deixando à mostra as fragilidades 

daqueles que pouco ou nada têm sob a perspectiva econômica.

O mundo inteiro tem enfrentado na atualidade uma das maiores crises 

sanitárias e de saúde pública com esta doença pandêmica respiratória infecciosa, 

causada por um novo coronavírus (OPAS/OMS, 2020). 

1 Por oportuno, o termo pandemia se refere a situações em que uma doença alcança escala 
mundial.
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Estudos revelam que existem sete tipos coronavírus (HCoVs) conhecidos, entre 

eles estão: o SARS-COV; o MERS-COV; o SARS-CoV-2, e agora, em pleno século XXI – 

na  era tecnológica - surge o vírus que causa a doença Covid-19, o qual traz diversos 

problemas, podendo causar transtornos respiratórios agudos (OPAS/OMS, 2020).

Este novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, 

em Wuhan, província de Hubei, na China, após alguns casos serem registrados, e se 

alastrou rapidamente por vários países do globo terrestre, incluindo o Brasil (ANS, 

2020) . 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o  surto foi declarado 

como situação de Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional, em 30 de 

janeiro de 2020 - o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional. Sendo que penas a partir de março de 2020, 

a doença foi reconhecida como pandemia mundial por esta organização de saúde 

(WHO, 2020).

A maioria dos países, inclusive o Brasil, têm adotado medidas restritivas de 

liberdade, entre elas a imposição do isolamento social e o fechamento temporário 

de estabelecimentos comerciais, com vistas a evitar a propagação do vírus e, por 

conseguinte, colapsar o sistema de saúde. 

Conforme estudos da Organização das Nações Unidas (ONU), publicados no 

dia 09 de agosto de 2020, a pandemia Covid- 19 já contaminou cerca de 19,4 milhões 

de pessoas, em todo o mundo, levando a óbito 722.285 pessoas (WHO, 2020) - número 

que, infelizmente, só tem crescido. Os Estados Unidos lideram o ranking mundial da 

doença, ultrapassando o valor de quatro milhões de contaminados. 

O primeiro caso da Covid-19, que se tem notícia em solo brasileiro, foi 

confirmado pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). O país já registrou 3.035.422 casos de contaminados e 

101.049 óbitos pela doença, segundo dados do Ministério da Saúde, publicados no dia 

09 de agosto de 2020 (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Em âmbito nacional, o Senado Federal, através do Decreto Legislativo nº 6, 

de 2020 (BRASIL, 2020), decretou estado de calamidade pública no país, em razão dos 

efeitos prejudiciais da pandemia. Oportuno destacar, que o instrumento do estado de 

calamidade pública encontra-se previsto no art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000 (BRASIL, 2000), o qual prevê a suspensão da contagem dos prazos, 

a dispensa do atingimento dos resultados fiscais, dentre outras hipóteses, enquanto 

perdurar a situação que deu ensejo ao manejo deste mecanismo excepcional.
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Assim, para tentar conter a onda de contágio pelo novo vírus, grande parte dos 

Entes Federados brasileiros mantiveram em funcionamento por certo lapso temporal – 

alguns por mais tempo, outros por tempo menor - apenas os serviços essenciais, como 

mercados, farmácias e área médica. 

Assim, os estados, os municípios e o Distrito Federal estão adotando medidas 

de acordo com as peculiaridades e a extensão do contágio em seus territórios. No 

Rio de Janeiro, por exemplo, o governador editou o Decreto nº 46.973/2020 impondo 

várias restrições, entre elas (Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2020): 

a proibição de realização de eventos e de qualquer atividade com 
a presença de público e a visitação às unidades prisionais, inclusive 
aquelas de natureza íntima; a suspensão das aulas presenciais, sem 
prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério 
da Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, 
inclusive nas unidades de ensino superior; e bem assim a interrupção 
dos serviços transporte intermunicipal de passageiros.

Entretanto, os Entes Políticos têm começado a flexibilizar as medidas de 

restrição de abertura de estabelecimentos empresariais, porquanto precisavam conter 

outro problema, que é o colapso econômico, o qual traz a reboque muito desemprego. 

Espera-se que todos os atores sociais tenham a responsabilidade de usar medidas de 

proteção coletiva.

Conforme já mencionado, o novo coronavírus é de uma família de vírus que 

causa infecções respiratórias. Em humanos este vírus pode causar alguns sintomas 

comuns, como, febre, cansaço e tosse seca, e em alguns casos mais graves, o vírus é 

capaz de ocasionar febre alta, pneumonia e até dificuldade de respirar (OPAS; OMS, 

2020).

A transmissão acontece através do contato pessoal, por meio de gotículas 

expelidas pela pessoa contaminada ou do contato com superfícies contaminadas, 

sendo que, o vírus pode persistir em superfícies inanimadas como metal, vidro ou 

plástico por até 9 dias em temperatura ambiente, segundo estudos realizados por 

Kampf e colaboradores em 2020 (TRATA BRASIL, 2020).  

Por isso, a iniciativa privada, os moradores e os governos têm – ainda que de 

forma tímida - adotado medidas de sanitização e procedimentos de desinfecção de 

ruas, vias e superfícies, com vistas a reduzir o avanço do contágio de coronavírus (BRITO, 

2020). Infelizmente, ainda não há vacinas ou tratamentos específicos, limitando-se ao 

tratamento dos sintomas, que em alguns casos mais graves, é preciso o uso de oxigênio 

suplementar ou ventilação mecânica. Porém, existem muitas iniciativas clínicas em 

andamento que avaliam possíveis tratamentos (WHO, 2020). 
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Diante desse cenário, a Organização Mundial da Saúde (OMS), com o intuito de 

impedir a transmissão e proliferação do vírus, tem recomendado diversas orientações 

sanitárias, como: evitar aglomerações e praticar o distanciamento físico; cobrir o nariz 

e boca ao espirrar e tossir; evitar tocar o rosto; fazer o uso de álcool em gel; e lavar 

bem as mãos frequentemente com água e sabão. Dentre as medidas entende-se que 

a lavagem frequente de mãos é uma prática que contribui para combater o contágio 

(WHO, 2020). 

Entretanto, tais medidas não possuem a eficácia social esperada, pois se 

verifica que ainda não foi – de forma plena – absorvida pela coletividade, haja vista 

significativo número de pessoas que saem às ruas sem a máscara ou, ainda, que se 

aglomeram nas praias, nas calçadas e nos transportes públicos (BARRETO, 2020).

O cenário pandêmico atual descortinou outro problema grave. Trata-se da 

falta de acesso à água potável e aos serviços de saneamento básico, por parte de 

pessoas que pouco ou nada têm. Assim, como podem tais indivíduos seguirem as 

recomendações de órgãos de saúde pública para se protegerem e protegerem os 

outros do contágio da Covid-19, se muitos sequer possuem água para beber? (CARLI, 

2015).

Sem água, como lavar as mãos? Sem lavar as mãos, como evitar a disseminação 

do vírus? Sem coleta e tratamento de esgoto como manter os padrões mínimos de 

higiene e saúde pública? 

A partir desses questionamentos, busca-se demonstrar neste ensaio acadêmico 

que a população mais vulnerável a este vírus é aquela desprovida de serviços de 

saneamento básico e de poder aquisitivo para realizar os cuidados necessários e, 

assim, evitar as consequências do contágio da Covid-19. 

No próximo tópico buscar-se-á trazer aspectos relevantes sobre os direitos à 

água boa e ao saneamento básico, a fim de demonstrar a relevância da concretização 

desses direitos para a proteção de outro direito, a saúde.

1. Os direitos à água boa e ao saneamento básico

Inicialmente, cumpre destacar que o acesso à água e ao saneamento são 

direitos internacionalmente reconhecidos, e permeiam aspectos sociais, culturais, 

econômicos, políticos e também ambientais de toda a sociedade. 

A água potável e o saneamento básico foram reconhecidos como direitos 

humanos fundamentais, em 28 de julho de 2010, por meio da Resolução nº 64/292, 

aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) (WHO, 2010).
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A Resolução foi um grande marco no despertar da comunidade internacional 

para a importância desse direito. Pouco depois, em 2015, a Assembleia Geral ONU 

reconheceu de forma distinta, em nova resolução, o direito ao saneamento e o direito 

à água potável. A iniciativa visou chamar a atenção para a condição das mais de 2,5 

bilhões de pessoas que vivem sem acesso a banheiros e sistemas de esgoto adequados 

no mundo todo, além de gerar maior percepção de reivindicação ao direito, quando 

este for infringido ou esquecido pelo Estado (ONU, 2016).

 De acordo com a ONU, esses direitos servem de orientação aos Estados para 

agirem rumo à obtenção do acesso universal à água e ao saneamento para todos, 

sem discriminação, ao mesmo tempo em que devem dar prioridade às pessoas mais 

necessitadas. 

Sabe- se que a água é elemento essencial para a existência e sustentação da 

vida do e no planeta. No direito brasileiro a água é disciplinada pela Lei n. 9.433/97, a 

qual traz diretrizes, objetivos e princípios da Política Nacional das Águas. A literatura 

reconhece a água como um bem ambiental de domínio público, mas também como um 

direito fundamental de caráter difuso – ou seja, de titularidade indefinida, extensível a 

todos os seres vivos (pessoas, fauna, flora). Cuida também de recurso natural limitado 

e dotado de valor econômico (CARLI, 2015).

Segundo o Instituto Trata Brasil, o saneamento consiste em um “conjunto de 

medidas que visa a preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a 

finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da 

população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica” (TRATA 

BRASIL, 2012).

No Brasil, o saneamento básico é regulado pela Lei nº 11.445/2007. Pelo 

referido arcabouço normativo, a prestação de serviços públicos de saneamento 

básico está pautada em princípios fundamentais, como, por exemplo, o princípio 

da universalização do acesso. O art. 3º deste texto legal contempla a sua definição 

normativa (BRASIL, 2007):

Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e 
instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de 
água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas 
e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
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c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 
preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana 
de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Pelo texto legal supra citado, verifica-se que a noção de saneamento básico 

para o legislador pátrio abarca uma série de atividades, inclusive o tratamento e 

abastecimento de água potável. Nessa perspectiva, entende-se que é urgente a 

observância do princípio da universalização, com vistas a propiciar a todos os direitos 

plasmados nesses serviços inseridos no conceito normativos de saneamento básico.  

Ainda, o saneamento básico consubstancia um conjunto de diretrizes capaz 

de manter os padrões de higiene, assegurar saúde pública e elevar a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. Pode-se dizer que o desenvolvimento social de uma 

nação está intimamente ligado à promoção de políticas públicas concernentes ao 

saneamento básico, pois elas impactam diretamente na vida dos cidadãos, implicando 

melhorias nos planos da saúde e do bem-estar.

O objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 6 (ODS6), da Agenda de 2030 

da Organização das Nações Unidas, visa a assegurar até 2030 a gestão sustentável 

e o acesso universal e equitativo à água potável e ao saneamento adequado (ONU, 

2015). Todavia, apesar dos progressos obtidos ao longo dos últimos 15 anos, esse 

objetivo tem se mostrado inalcançável para grande parte da população mundial, por 

quanto, mais de 2 bilhões de pessoas não dispõem dos serviços mais básicos, assevera 

a Organização das Nações Unidas (ONU, 2019).

O objetivo supramencionado foi adequado em terras brasileiras, sendo o termo 

“água potável” substituído por “água para consumo humano”, em razão de norma 

específica brasileira e da necessidade de maior precisão na definição dos termos, de 

modo a facilitar definição de indicadores nacionais (IPEA, 2018). Nesta perspectiva, 

a meta brasileira é alcançar o acesso universal e equitativo à água para consumo 

humano, segura e acessível a todas e todos, bem como, o acesso a saneamento e a 

higiene, até o ano de 2030.

Vale realçar também que os termos “acessível”, “universal” e “equitativo”, 

traduzem-se em acesso universal aos direitos fundamentais à água e ao saneamento 

básico sem qualquer interferência de ordem econômica, social ou cultural, de gênero 
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ou etnia, porquanto as necessidades básicas e a promoção de qualidade de vida não 

estão impedidas pelo pagamento do serviço de fornecimento (IPEA, 2018). 

Em território brasileiro, a meta de universalização do acesso à água boa e 

ao saneamento, esculpida no Objetivo n. 6 da ONU, parece ser de difícil concretude 

no ano de 2030. O Ministério da Economia estima que no ritmo atual das empresas 

estaduais, somente em 2055 será possível cumprir com o objetivo de garantir a todos 

este acesso, enquanto isso, a população mais carente é a que sente os efeitos da falta 

de acesso à água potável e a rede de saneamento. Ainda, segundo este órgão estatal, 

será preciso um investimento de R$ 700 bilhões a fim de universalizar o serviço até 

2033, não sendo possível angariar este investimento apenas por meio do setor púbico 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020).

No direito brasileiro, embora a doutrina eleve a água ao status de direito 

fundamental, esta riqueza finita ainda não foi positivada na seção de direitos e 

garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988. Há, contudo, uma proposta 

de emenda à Constituição, a PEC n. 4/2018 (SENADO FEDERAL, 2018), que visa a incluir 

o acesso à água potável entre os direitos fundamentais do cidadão. A proposta segue 

para deliberação no plenário do Senado. 

A referida PEC, se aprovada, irá fortalecer o direito de acesso à água, 

principalmente, daqueles que não podem pagar por ela, proporcionando o uso 

democrático do recurso hídrico; além de gerar nova mentalidade a respeito do valor 

do “ouro azul”, valor este, que vai além do quanto é cobrado para tê-la, mas sim, o 

quanto é feito para mantê-la, a partir de sua conservação, reciclagem e reuso. 

No tocante ao tema, o senador Jaques Wagner ressalta (SENADO FEDERAL, 

2019):

A constitucionalização do direito à água potável no rol dos direitos 
e garantias fundamentais é uma inovação constitucional importante 
no sentido de fortalecer o marco regulatório doméstico e de reforçar 
políticas públicas voltadas à universalização do acesso à água no 
Brasil. Essa medida também é fundamental para se contrapor à 
tendência de elevação do custo da água que se verifica em diversos 
países, dificultando seu acesso para as populações economicamente 
mais vulneráveis.

 Por oportuno, vale acrescentar que antes da referida “PEC da Água”, adveio a 

PEC n.02/2016 (SENADO FEDERAL, 2016), que objetiva alterar o art. 6º da CRFB/88 para 

incluir, dentre os direitos sociais, o direito ao saneamento básico. A referida PEC, se 

aprovada, irá elevar o direito ao saneamento básico ao mesmo status constitucional 

dos direitos à saúde, à educação, à alimentação, à moradia, dentre outros. 
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Pode-se dizer que o reconhecimento expresso dos direitos à água e ao 

saneamento básico na CRFB/88 é um avanço brasileiro, porquanto, cria-se um espaço 

de criação de políticas públicas específicas, além de maior tutela e cobrança da efetiva 

prestação destes direitos, não só por parte do poder público, mas de toda a população 

que necessita de condições básicas de saúde. 

Tal é a importância desta temática, que o Congresso Nacional aprovou e o 

Presidente da República sancionou o diploma normativo do denominado novo marco 

legal do saneamento – a Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 (BRASIL, 2020), a qual 

alterou substancialmente a Lei nº 11.445/2007, que instituiu a Política Nacional do 

Saneamento Básico.  Com o advento da nova lei, tem-se a centralização da regulação 

dos serviços de saneamento na esfera federal, com a regulamentação dos serviços de 

saneamento no Brasil a cargo da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA): 

anterior denominada apenas de Agência Nacional de Águas. 

Ainda pelo referido diploma normativo, a prestação de serviços passa a 

contar com a possibilidade de regionalização, a partir da montagem de blocos 

de municípios, a fim de garantir a viabilidade do projeto. Além disso, fica instituída 

a obrigatoriedade de licitação, envolvendo empresas públicas e privadas, para a 

prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o que 

põe fim a modalidade dos chamados contratos de programa, por meio dos quais os 

municípios poderiam firmar contrato direto com empresas estaduais.

No tocante aos contratos, as empresas que vencerem as licitações deverão se 

comprometer com metas de universalização, devendo ser cumpridas até o fim de 2033, 

com a cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para coleta e 

tratamento de esgoto. Tais metas serão calculadas com base na população atendida, 

além do comprometimento com a melhoria dos serviços e redução das perdas, por 

exemplo. 

Desse modo, a empresa que não conseguir comprovar, por meio da capacidade 

econômico-financeira, o alcance de tal cobertura, deverá sair e abrir espaço para uma 

nova empresa apta a cumprir as metas. Os contratos em vigor, porém, terão o prazo de 

um ano para se adequar. 

O principal ponto de divergência tem sido a abertura de espaço para o 

investimento privado sobre os serviços de saneamento. Há opiniões contrárias 

às privatizações do saneamento, defendendo a permanência e manutenção das 

empresas públicas estatais. Nesse sentido, alguns parlamentares da oposição alegam 

que a exigência de licitações e das metas de desempenho para contratos tenderão a 

prejudicar as empresas públicas.  Alegam ainda que “o texto estabelece prioridade 
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no recebimento de auxílio federal para os municípios que efetuarem concessão ou 

privatização dos seus serviços” (SENADO FEDERAL, 2020). 

Na linha divergente do projeto de lei – agora a Lei nº 14.026/2020 – seguem os 

parlamentares Rogério Carvalho (PT), Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) e Weverton 

(PDT), tendo este último destacado que as cidades pequenas, sobretudo nas regiões 

Norte e Nordeste, não serão beneficiadas com esses investimentos (SENADO FEDERAL, 

2020):

Sabemos que, infelizmente quanto às cidades pequenas, principalmente 
do Norte e do Nordeste, esses investimentos não vão chegar, como foi 
aqui falado. É um projeto que vai beneficiar os grandes centros, claro, 
onde as grandes empresas têm interesse de investir, mas no entorno 
nós vamos continuar ainda à margem, ainda na dificuldade e, quem 
sabe, não sabemos ainda nem mensurar o prejuízo que vamos ter 
quanto à questão da tentativa de levar a política de saneamento de 
água para essas cidades menores e menos assistidas no país — afirmou 
Weverton.

Na visão de Édson Carlos – presidente executivo do Instituto Trata Brasil -, o 

ideal seria uma parceria entre empresas públicas e privadas, pois “empresas públicas 

também prestam bons serviços”, tanto que, das 20 melhores cidades no ranking de 

saneamento básico, 14 são operadas por empresas públicas. Com efeito, a discussão 

deveria pairar sobre a fiscalização e a regulação do setor (SENADO FEDERAL, 2019).

Vale mencionar também a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

com pedido de liminar, nº 6.492, da relatoria do Ministro Luiz Fux, promovida pelo 

Partido Democrático Trabalhista (PDT), cujo objeto são alguns dispositivos da 

indigitada lei do novo marco regulatório do saneamento, a qual se encontra no 

Supremo Tribunal Federal para julgamento (BRASIL, 2020).

De acordo com o partido, as regras dispostas no novo marco legal do 

saneamento estimulam as empresas privadas a participar de concorrências apenas em 

municípios com viabilidade econômico-financeira, podendo gerar um monopólio do 

setor privado sobre os serviços essenciais de água e esgotamento sanitário, bem como 

a consequente não universalização desses serviços. Nessa toada, aquelas populações 

mais vulneráveis, que residem em pequenos municípios, especialmente nas periferias 

e nas áreas rurais, e não possuem a capacidade econômico-financeira de custear esses 

serviços terão a prestação comprometida, já que, incompatível com a necessidade de 

lucro almejada pelas empresas privadas.

Na mencionada ADI afirma-se também que o referido diploma normativo 

colocará o Brasil na contramão do mundo, pois, segundo estudo realizado pelo 
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Transnational Institute2, “884 municípios em mais de 35 países reestatizaram 

seus serviços de saneamento de 2000 a 2017” (Ibidem), sendo as razões para tal 

acontecimento as tarifas altas e a baixa qualidade na prestação de serviços pelas 

empresas, como no caso da Inglaterra, citado abaixo (Ibidem):

Cite-se, à guisa de exemplo, a Inglaterra, primeiro país a privatizar 
o saneamento básico. Hoje, a experiência inglesa revela problemas 
típicos de modelos de privatização radical, especialmente em um setor 
como o saneamento básico, propício a monopólios, gera um “contínuo 
descumprimento de metas de aumento de eficiência e redução de 
desperdício, trajetória ambiental insustentável, enormes lucros para 
executivos e grandes acionistas e tarifas reajustadas cerca de 40% 
acima da inflação em relação aos preços cobradas até a privatização.

Na realidade, questões envolvendo os direitos à água potável e ao saneamento 

básico precisam ser cuidadosamente discutidas, pois envolvem também os direitos à 

vida digna e à saúde.

1.1. Os direitos à água boa e ao saneamento básico como extensão do direito à saúde

O direito à saúde está elencado na órbita dos direitos sociais, garantidos no 

art. 6º da Constituição de República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988). Trata- 

se de um direito fundamental do ser humano indissociável à vida. Por sua vez o art. 

196, CF/88, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 

Destaca-se que o constituinte de 1988 não se preocupou – ou não achou 

necessário naquele momento - definir a extensão e o alcance semântico do termo 

“saúde”, limitando-se a trazer as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir 

das quais é possível estabelecer certos parâmetros para compreender a noção e a 

importância do vocábulo “saúde”. Nesse sentido, o inciso IV, do art. 200, da CF/88, prevê 

a competência do Sistema Único de Saúde, cabendo-lhe “participar da formulação da 

política e da execução das ações de saneamento básico”, o que indica estreita relação 

entre saúde e saneamento básico. 

Sem dúvida, o implemento dos serviços básicos de saneamento (ex. 

distribuição de água tratada, coleta e tratamento de esgoto) consubstancia, além de 

uma premissa basilar ao respeito do princípio da dignidade da vida em geral, conditio 

sine qua non à qualidade da saúde de todos os seres vivos. Nessa perspectiva, estudos 

da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) descortinam um triste cenário 

onde 15,5 milhões de seres humanos, da América Latina e Caribe, ainda fazem suas 

2 Centro internacional de pesquisa e advocacia sem fins lucrativos, fundado em 1974, em 
Amsterdã, na Holanda. 
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necessidades fisiológicas a céu aberto. Ou seja, estão privadas de uma existência 

digna e dos serviços fundamentais de saneamento básico (OPAS, 2019).

O cenário brasileiro revela-se bastante desigual no tocante ao acesso aos 

direitos fundamentais à água boa e ao saneamento básico, cuja política nacional, 

apesar de completar 13 anos agora em 2020, pouco se avançou neste setor, haja vista, 

inclusive, a nada honrosa 112ª posição do Brasil no ranking de saneamento no mundo 

(CARLI, 2015). 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS 

2018), aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, o 

que equivale à população inteira do Canadá (SNIS, 2018); apenas 53% dos brasileiros 

tem acesso à coleta de esgoto, e quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso a 

este serviço; e somente 46% dos esgotos gerados são tratados (Ibidem). Além do mais, 

segundo o Ranking de Saneamento de 2018, o Brasil despeja aproximadamente 6.000 

piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento na natureza diariamente (TRATA BRASIL, 

2018).

Os dados fornecidos pelo Painel Saneamento Brasil, em 2018, expressam a 

desigualdade relativa aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgoto entre as regiões brasileiras. Enquanto 9,0% da população da região Sudeste não 

possui acesso à água, na região Norte, o índice é de 43,0%, ou seja, um pouco menos 

da metade da população não tem abastecimento pleno de água. A porcentagem 

relativa à coleta de esgoto é ainda pior. Semelhantemente, a região Norte é a menos 

favorecida, uma vez que 89,5% da população total ainda não desfruta dos serviços 

de coleta de esgoto. Já na região Sudeste (melhor índice), 20,8% não tem acesso ao 

serviço (TRATA BRASIL, 2018).

O Ranking do Saneamento do Instituto Trata Brasil (TRATA BRASIL, 2020), 

publicado desde 2007, e atualizado em 2020, traz o panorama dos 100 maiores 

municípios brasileiros, considerando a estimativa populacional de 2018, a partir 

dos dados extraídos dos prestadores estaduais, regionais e municipais e do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

Quanto aos serviços universalizados em atendimento de água, 46 municípios 

apresentam o índice de 100% em atendimento urbano de água, enquanto apenas 27 

possuem 100% de atendimento universalizado de água no total do município. Já o 

mínimo de atendimento de água foi de 32,7%, no âmbito urbano, e 32,6% no total, caso 

do município de Ananindeua, no Pará.

Em relação à coleta total de esgoto, o município com o melhor índice se 

encontra no estado de São Paulo, a saber, Piracicaba com 100% de coleta. Em seguida, 



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva  . Volume 6

19

no estado do Paraná, estão os municípios de Cascavel (99,99%), Curitiba (99,99%), 

Londrina (99,98%), Maringá (99,98%) e Ponta Grossa (99,98%). No quesito atendimento 

urbano de esgoto, dez municípios possuem 100% de coleta de esgoto e outros treze 

apresentam o índice de mais de 98%, sendo considerados municípios universalizados.

Em contrapartida, ressaltando a disparidade entre os municípios brasileiros, 

2,05% da população do município de Ananindeua (PA) é atendida com serviços de 

coleta de esgoto. Em seguida, na região Norte do país, temos Santarém, também no 

Pará, com 4,19% da população atendida, Porto Velho (RO) com 4,76%, Macapá (AP) com 

11,13% e Manaus (AM) com 12,43% de coleta de esgoto em todo o âmbito municipal. 

No atendimento urbano de serviço de coleta de esgoto, Ananindeua segue com o pior 

índice de 2,06% de sua população atendida.

O documento mostra ainda que, apenas oito municípios apresentam 100% 

de seu esgoto tratado, e outros 26, com valores superiores a 80% - o que os faz 

universalizados no contexto do Ranking. Surpreendentemente, o mínimo de tratamento 

de esgoto registrado no ranking é de 0%, caso de Governador Valadares (MG) e São 

João de Meriti (RJ), ambos da região Sudeste.

Este detalhamento dos índices de acesso à água e esgotamento sanitário, 

nos 100 maiores municípios brasileiros, demonstra não só a disparidade entre os 

municípios, como também a ainda lenta evolução destes serviços, cada vez mais longe 

das metas de universalização para 2030, e a importância da formulação de respostas 

pelos entes federativos (Ibidem):

O Ranking tem sido fundamental para revelar a lentidão com que 
avançam os serviços de água, coleta e tratamento de esgotos no 
Brasil e constatou que a tão necessária universalização dos serviços 
não acontecerá sem um maior engajamento dos prestadores e do 
comprometimento dos governos federal, estaduais e municipais.

Oportuno destacar que a carência de água potável e esgotamento sanitário de 

forma universal e regular, somado com a ausência de higienização adequada, propicia 

o surgimento de um espaço onde as pessoas ficam mais vulneráveis a certos tipos de 

doenças, comprometendo seus sistemas imunológicos e até suas próprias vidas. Com 

efeito, uma boa higiene tem o poder de salvar vidas, pois “dejetos humanos espalham 

doenças fatais” (ONU, 2019).

Sob uma perspectiva histórica, vale lembrar que na segunda metade do 

século XIV, na Europa, a humanidade deparou-se com a pandemia da peste  negra 

- doença causada pelo bacilo Yersinia pestis - o que resultou em perdas de muitas 

vidas (HISTÓRIA DO MUNDO). Depois, já no início do século XIX, entre os anos de 1918 

e 1919, o mundo teve que enfrentar outra grave e fatal pandemia, doença denominada 
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gripe espanhola – decorrente do vírus influenza. Estima-se que nesta época o número 

de mortos variou entre 20 a 40 milhões somente entre os anos de 1918 e 1919, 

chegando ao Brasil (SCHATZMAYR; CABRAL, 2012).

Os efeitos da gripe espanhola no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 

foram devastadores. Na época, o cientista Carlos Chagas dedicou-se a solucionar 

o problema do contágio da gripe, conclamando para que médicos abraçassem a 

causa e socorressem a população. Segundo os estudiosos Hermann G. Schatzmayr e 

Maulori Curie Cabral, a família do cientista Chagas e, bem assim, o atual presidente 

da república, Rodrigues Alves, foram contaminados pelo vírus da gripe espanhola, 

sendo esta fatal para o então presidente do país, que faleceu em janeiro de 1919 

(SCHATZMAYR; CABRAL , 2012, p. 59-60).

Esclarecem ainda os estudiosos (Ibidem, p. 60): 

Durante a epidemia famílias inteiras vivendo em habitações com 
baixos níveis de higiene eram atingidas, vinham a falecer e os corpos 
acabavam sendo jogados na rua, onde eram recolhidos após alguns 
dias, criando uma visão dantesca de corpos em decomposição em ruas 
desertas, até serem levados em condições precárias para os cemitérios 
e sepultados em covas comuns (...).  A cidade ficou silenciosa e vazia, 
sem qualquer movimento em seus antigos bares, a grande maioria 
fechada (...).

Estima-se que aproximadamente 700.000 pessoas vieram a óbito na cidade do 

Rio de Janeiro. Em novembro de 1919 os mortos pela epidemia chegaram ao patamar 

oficial de 14.349. Outras pandemias e epidemias surgiram, como (Ibidem, p. 60-61):

as epidemias de 1968, amostra H3N2 (influenza Hong Kong) e a 
de 1976/1977, novamente com a amostra H1N1 e que igualmente 
repercutiram no estado em maior ou menor proporção, até o 
surgimento da pandemia de 2009, que igualmente nos atingiu (...). Em 
uma análise mais detalhada 7% dos 22.565 pacientes que contraíram 
a gripe suína no país vieram a falecer. Este número representa 24,4 
% de um total de 6.260 casos registrados pela OMS, sendo portanto, 
estatisticamente o Brasil o país com maior número de óbitos pelo novo 
vírus. 

Pelo que a história revela a humanidade em geral ainda não conseguiu antever 

prováveis problemas de contaminação por novos vírus, seja no plano da pesquisa, seja 

na parte estrutural de assistência aos doentes. É oportuno destacar que no ano de 

2015, o empresário do ramo da tecnologia da informação, Bill Gates, declarou em uma 

palestra a possibilidade de surgimento de um novo vírus: “Se algo matar mais de 10 

milhões de pessoas nas próximas décadas é mais provável que seja um vírus altamente 

contagioso do que uma guerra. Não mísseis, mas micro-organismos (GATES, 2015)”. 
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Ainda, segundo Bill Gates: “investimos muito pouco em um sistema que 

detenha uma epidemia”. Na visão do empresário, a epidemia de Ebola, por exemplo, 

ocorrida em 2014, na África Ocidental, que levou mais de 10.000 pessoas a óbito, foi um 

despertar para o mundo de que não estamos preparados para lidar com uma pandemia 

(GATES, 2018), como essa da Covid-19. Nesse diapasão pontua o empreendedor:

There is one area, though, where the world isn’t making much progress, 
and that’s pandemic preparedness. This should concern us all, because 
if history has taught us anything, it’s that there will be another deadly 
global pandemic. We can’t predict when. But given the continual 
emergence of new pathogens, the increasing risk of a bioterror attack, 
and how connected our world is through air travel, there is a significant 
probability of a large and lethal, modern-day pandemic occurring in 
our lifetimes 3.

 Vale destacar que no dia 1º de junho de 2020 um novo surto de “Ebola” foi detectado 

no noroeste da República Democrática do Congo, mais especificamente em Wangata. 

Segundo informa a Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se do 11º surto 

desta doença no país, desde que o vírus foi descoberto em 1976. O país africano tem 

enfrentado também a epidemia de sarampo desde 2019, além dos 3.195 contaminados 

pelo vírus da Covid-19, reportados até o dia 31 de maio de 2020 pela OMS (WHO, 2020). 

No que diz respeito à íntima correlação entre a falta de serviços de saneamento 

básico e problemas de saúde, estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

seu Guidelines on sanitation and health, traz um rol de mazelas envolvendo déficit de 

saneamento e doenças. Nesse sentido, à guisa de exemplo (WHO, 2018):

The lack of safe sanitation systems leads to infection and disease, 
including: 
• Diarrhoea, a major public health concern and a leading cause 
of disease and death among children under five years in low- and 
middleincome countries (...);
• Neglected tropical diseases such as soil-transmitted helminth 
infections, schistosomiasis and trachoma that cause a significant 
burden globally; 

3 Tradução livre: “Porém, há uma área em que o mundo não está fazendo muito progresso: a 
preparação para uma pandemia.  Isso deve interessar a todos nós, porque se a história nos ensinou 
alguma coisa, é que haverá outra pandemia global mortal. Não podemos prever quando. Mas, dado o 
surgimento contínuo de novos patógenos, o risco crescente de um ataque de bioterrorismo e a conexão 
do mundo com as viagens aéreas, há uma probabilidade significativa de que ocorra uma pandemia 
grande e letal nos dias de hoje”. 
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 •Vector-borne diseases such as West Nile Virus or lymphatic filariasis 
(...)4.

Os índices relativos à mortalidade infantil são alarmantes. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) pontua que, infelizmente, “297 mil crianças com menos de cinco 

anos morrem todos os anos de diarreia devido à falta de água potável, saneamento e 

higiene das mãos” (ONU, 2019).

Parece muito claro que investir em saneamento básico traz benefícios não só 

à saúde pública, como também à economia de um país. A ONU destaca que a “cada R$ 

1,00  investido em saneamento geraria uma economia de  R$ 4,00  na saúde”, sem 

descuidar de vantagens para outros setores como o turismo, o qual, com o implemento 

universal e contínuo dos serviços de saneamento básico, poderia gerar cerca de “500 

mil postos de trabalho, entre colocações em hotéis, pousadas, restaurantes, agências 

de turismo, empresas de transportes de passageiros etc” (ABCON; SINDCON, 2014). 

Acentua Léo Heller - relator especial da ONU sobre os direitos humanos à água 

potável e ao saneamento básico - que a ausência de estruturas sanitárias adequadas 

prejudica a busca e o desfrute de outros direitos humanos, como o direito à saúde, à 

vida e à educação. E enfatiza que “a falta de saneamento favorece a transmissão de 

doenças infecciosas, como cólera, hepatite e febre tifoide” (ONU, 2016).

Diante desse cenário, entende-se que o aumento de investimentos em serviços 

de saneamento básico como ação de Estado e, não apenas de governos momentâneos, 

poderia, além de melhorar a saúde do e no planeta, aliviar o Sistema Único de Saúde 

(SUS), já tão demandado. No tocante à realidade brasileira, por exemplo, tem-se que 

“se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgoto haveria uma redução, em 

termos absolutos, de 74,6 mil internações”, sendo que “56% dessa redução ocorreria 

no Nordeste” (TRATA BRASIL, 2018).

 Em abril de 2020, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizaram 

coletas em esgotos para avaliar se havia possibilidade de presença do novo coronavírus 

(covid-19), o que foi confirmado com as amostras. Esclarece a pesquisadora Marize 

Pereira Miagostovich (chefe do Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do 

IOC/Fiocruz) que: “não há evidências na literatura científica de que, quando excretado 

nas fezes, o vírus ainda esteja viável para infectar outras pessoas” (BARBOSA, 2020). 

No entanto, explica a cientista que a pesquisa com coleta de material:

4 Tradução livre: “A falta de sistemas de saneamento seguros leva a infecções e doenças, incluindo:
• Diarreia, uma grande preocupação de saúde pública e uma das principais causas de doenças e mortes 
entre crianças menores de cinco anos em países de baixa e média renda (...);
•Doenças tropicais negligenciadas, como infecções por helmintos transmitidas pelo solo, esquistossomose 
e tracoma que causam uma carga significativa globalmente;
•Doenças transmitidas por vetores, como o vírus do Nilo Ocidental ou a filariose linfática (...)”.
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subsidiará informações para a vigilância em saúde, permitindo otimizar 
o uso dos recursos disponíveis e fortalecer medidas de profilaxia na 
área, uma vez que a investigação sistemática da presença do material 
genético do vírus na rede de esgotos sanitários pode fornecer um 
retrato da presença de casos positivos em determinada localidade, 
incluindo assintomáticos e subnotificados no sistema de saúde.

Com efeito, o monitoramento de esgotos sanitários, como instrumento de 

controle epidemiológico não é técnica nova. No século XIX, o médico inglês John Snow, 

considerado o pai da epidemiologia moderna, conseguiu desvendar a causa do surto de 

cólera no bairro do Soho, em Londres. Para isso, utilizou-se a análise do esgotamento 

na região para fazer o mapeamento da presença de cólera e identificação dos óbitos 

ocasionados pela doença. 

Ao reunir dados e registrar os locais de ocorrência dos óbitos pela cólera, John 

Snow ligou os casos ao consumo de água de uma fonte específica, localizada na Broad 

Street (SOARES, 2014). Com isso chegou-se a conclusão de que a água era o principal 

veículo disseminador do agente da cólera na região (CREMESP, 2012):

Com os dados obtidos, construiu uma tabela simples, mas que 
forneceu dados fundamentais em apoio à sua teoria. Ela revelou que 
as residências abastecidas pela Southwark tinham muito mais casos 
de cólera que as que recebiam água da Lambert. Continuou sua 
investigação e descobriu que enquanto essa captava água no Tâmisa 
antes da ejeção de excrementos, a Southwark o fazia na parte mais 
poluída do rio.

Assim, a partir do monitoramento de esgotos sanitários ou mananciais, que são 

usados para descarga de rejeitos, os cientistas poderiam arregimentar evidências de 

existência do novo coronavírus e assim mapear a incidência do vírus em determinada 

região. 

Além da vigilância epidemiológica, esta técnica de monitoramento de águas e 

de esgotamento sanitário também servirá como um indicador para subsidiar pesquisas 

e, bem assim, formular medidas de combate e prevenção, a exemplo do projeto-

piloto “Monitoramento COVID Esgotos”, realizado em diferentes pontos de coleta do 

esgotamento sanitário das cidades de Belo-Horizonte e Contagem (MG), pela Agência 

Nacional de Águas (ANA) em conjunto com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM) e com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) ETEs Sustentáveis - 

entidade coordenada pela UFMG (ANA, 2020). 

O referido projeto visa, a partir da coleta de amostras de esgoto sanitário, 

gerar dados para a sociedade e auxiliar gestores na tomada de decisões. Assevera 

Carlos Chernicaro, coordenador do INCT, que poder identificar a existência - ou não - 
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do novo coronavírus por regiões, é importante para se pensar em “adoção de medidas 

de relaxamento consciente do isolamento social”, como também, “avisos precoces dos 

riscos de aumento de incidência da COVID-19 de forma regionalizada, embasando a 

tomada de decisões dos gestores públicos” (Ibidem).

 Recentemente, partículas do novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

foram  encontradas em duas amostras do esgoto de Florianópolis, colhidas em 27 

de novembro de 2019, isto é, antes do primeiro caso oficial relatado em Wuhan, na 

China, assim como da primeira notificação no Brasil. A descoberta foi fruto do trabalho 

realizado pelos pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

da Universidade de Burgos (Espanha) e da startup BiomeHub, através da pesquisa 

intitulada “SARS-CoV-2 in human sewage in Santa Catarina, Brazil, November 2019” 

(BRASIL, UFSC, 2020).

A respeito da água boa e do tratamento de esgotos, vale destacar fato 

que ocorreu recentemente no estado do Rio de Janeiro. A mídia deu ênfase para o 

grave problema envolvendo o Rio Guandu (rio que recebe água do Rio Paraíba do 

Sul e abastece a cidade do Rio de Janeiro e sua região metropolitana). Trata-se de 

entrada irregular de esgoto que alterou a qualidade – já comprometida por poluentes 

constantes que nele desaguam – das suas águas, alterando a sua côr, odor e sabor. 

Segundo Paulo de Bessa Antunes (ANTUNES, 2020):

(...) a qualidade das águas depende, fundamentalmente, de três fatores:  
(1) ocupação e uso do solo, (2) saneamento básico e (3) investimentos. 
Valendo lembrar que há uma relação inversamente proporcional entre 
os fatores (1) + (2)  e o fator (3). Assim, quanto melhor for a ocupação 
e uso do solo e o saneamento, menores serão as necessidades de 
investimento para o tratamento da água. Esta é exatamente a situação 
que estamos vivendo no momento (grifos do autor).

Concomitantemente, um estudo conduzido pelos pesquisadores do Laboratório 

de Microbiologia da UFRJ, que analisou o material genético, proveniente de amostras 

de água do Rio Guandu, fornecidas pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do 

Rio de Janeiro (CEDAE), constatou a forte presença de bactérias de origem fecal e 

entéricas de diversos gêneros, além de micro-organismos potencialmente patogênicos 

e tóxicos (REGUEIRA, 2020). Em contrapartida, a empresa Cedae anunciou ter adotado 

medidas de combate ao problema, como, por exemplo, maior monitoramento das 

águas e o investimento de R$ 700 milhões na modernização da estação de tratamento 

até o ano de 2022. Como destacado por Paulo de Bessa Antunes, maiores investimentos 

são necessários quando se tem um cenário de má ocupação dos solos e falta de 

saneamento básico, a exemplo do que acontece no Rio de Janeiro. O fato indica a 
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prioridade de sanear a bacia do rio, sobretudo com a pandemia da Covid-19 em que 

a população necessita do fornecimento de água boa, e não ficar exposta a doenças 

provenientes de veiculação hídrica pelo consumo da água duvidosa.

De fato, em termos de saneamento básico, a universalização do acesso aos 

serviços de água boa e esgotamento sanitário não é o único desafio a ser enfrentado. 

Outro ponto que revela a ineficiência do saneamento em território brasileiro é o grande 

volume de perda de água por parte dos sistemas de abastecimento. O Instituto Trata 

Brasil ressalta que, o “combate às perdas de água potável nos sistemas de distribuição 

é uma das ações menos priorizadas no setor de saneamento” (TRATA BRASIL; WATER.

ORG, 2020).

Neste ano de 2020, o Instituto Trata Brasil, em parceria com a Water.Org, 

lançou o documento “Perdas de água 2020 (ano base 2018) - desafios à disponibilidade 

hídrica e necessidade de avanço na eficiência do saneamento” (Ibidem). O estudo em 

tela mostra que, ao longo dos anos, os índices de perda (recurso relevante para medir 

o nível de eficiência dos prestadores de serviço) no Brasil não têm tido melhora, antes 

têm regredido em muitos locais do país. Vale ressaltar, essas perdas impedem o avanço 

de maior disponibilização do recurso hídrico para uma população sem a necessidade 

de captação de novos mananciais. À guisa de exemplo, o respectivo estudo estima 

que, em se tratando de uma redução de 19% das perdas de água, é possível abastecer 

todas as favelas brasileiras – aproximadamente 13,6 milhões - por ao menos dois anos 

(Ibidem).

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), de 2018, 

mostram que as perdas na distribuição do recurso hídrico chegaram ao patamar de 

38,45%, o que significa que “para cada 100 litros de água captada, tratada e potável, 

38 litros não chegam de forma oficial a ninguém, o que equivale a 7,1 mil piscinas 

olímpicas de água perdidas todos os dias, gerando uma perda financeira acima dos R$ 

12 bi” (Ibidem). Vale dizer que somente ano de 2014, o índice de perda foi de 36,7%, 

demonstrando o retrocesso do país ao longo dos quatro anos no quesito de preservação 

hídrica. As perdas na rede de abastecimento podem acontecer por diversas formas, 

tais como, vazamentos, erros de medição e consumos não autorizados, como no caso 

de fraudes e ligações clandestinas. 

Vale ressaltar que, as perdas no Brasil revelam grande disparidade entre 

as regiões. A partir da análise dos dados, pode-se perceber que as regiões Norte e 

Nordeste, semelhantemente aos demais dados elencados neste artigo, correspondem 

às regiões mais carentes, isto é, as que enfrentam mais desafios no intuito de reduzir o 

volume de perda da água, com 55,53% e 45,98%, respectivamente; enquanto as regiões 
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Sul, Centro-oeste e Sudeste apresentam 37,14%, 35,67% e 34,38% de perda do recurso 

hídrico, respectivamente (Ibidem).

Além do mais, o estudo avalia a gestão das 100 maiores cidades do Brasil 

em relação ao nível de perdas - considerando que essas cidades abrangem 40% da 

população brasileira. A respeito do nível de perdas na distribuição, o indicador médio 

apurado é de 34,40%%, - valor inferior à média nacional divulgada no SNIS 2018. Das 

100 maiores cidades, apenas três possuem o índice de perda abaixo de 15% - valor 

considerado como ótimo.

Em meio à rápida expansão das cidades, outro desafio enfrentado pelo 

Brasil é a gestão adequada dos resíduos sólidos. Os lixões e aterros irregulares, 

formas inadequadas de destinação dos resíduos, infligem graves riscos ao equilíbrio 

do meio ambiente e à saúde das populações, principalmente, dos trabalhadores, 

coletores informais e dos moradores próximos. Além de ser veículo de doenças, a 

existência de lixões a céu aberto pode ser também um facilitador da disseminação da 

Covid-19, considerando as precárias condições de higiene e proteção, porquanto esses 

trabalhadores não têm condições de saber se o lixo está ou não infectado pelo vírus 

ou se veio ou não de uma pessoa contaminada.

O estudo em tela corrobora com o que já se tem percebido, no sentido de que 

o implemento efetivo de práticas de saneamento básico é conditio sine qua non para 

o avanço da saúde pública. Sobretudo, neste tempo, em que carecemos de um sistema 

de saúde eficaz, capaz de suportar todas as demandas comuns e as ocasionadas pela 

pandemia da covid-19. 

Considerações Finais

A partir do estudo em tela, constata-se que, em razão de problemas, como 

a fragilidade da rede de saneamento básico brasileira existente; a consequente 

desigualdade material quanto ao acesso aos direitos fundamentais à água potável e 

ao saneamento básico; e, somados à deflagração da pandemia do novo coronavírus, 

que parcela significativa da população, que pouco ou nada tem sob a perspectiva 

econômica, enfrentará ainda mais dificuldades e desafios - muitas vezes intransponíveis 

- para o cumprimento de protocolo básico à prevenção da Covid-19, como lavar as 

mãos com água e sabão, tomar banho, utilizar a descarga do vaso sanitário etc.

Sem acesso contínuo a água boa e ao saneamento básico tem-se um cenário 

de outras violações de direitos fundamentais, como a vida digna e à saúde, porquanto 

a ausência de água boa e de regular serviços de esgotamento sanitário contribui para 

a disseminação, não apenas da Covid-19, mas também de outras doenças relacionadas 
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à veiculação hídrica, fragilizando ainda mais o sistema imunológico das pessoas, em 

espacial, aquelas que se encontram em  uma condição de contaminação pela Covid-19. 

O atual cenário de crise causado por esta pandemia evidenciou a urgência de 

se universalizar os serviços de saneamento básico no Brasil, tal como já previsto na 

Lei nº 11.445/2007, e agora reafirmado no denominado novo marco legal brasileiro do 

Saneamento Básico, em sintonia com os objetivos do Milênio da ONU.

Ainda, considerando o cenário econômico causado pela crise da Covid-19, bem 

como a previsão orçamentária, estimada em 700 bilhões, necessária à universalização 

dos serviços de saneamento no Brasil, resta saber se até o fim de 2033, a meta brasileira 

será de fato cumprida pelas empresas, sejam elas públicas ou privadas, e se, quem 

realmente precisa urgentemente de acesso à água e ao esgotamento sanitário, será 

atendido. 

Portanto, cabe ao Poder Público brasileiro (União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal) e às atuais e futuras empresas de abastecimento de água e saneamento, 

encarar com seriedade e responsabilidade o objetivo de universalização do acesso 

à água boa e aos serviços de saneamento básico, por meio de políticas públicas que 

levam em conta a modicidade tarifária e, bem assim, a previsão de serviços com 

isenção àquelas pessoas desfavorecidas economicamente. 

Há um ditado popular que diz “quando se tem apenas um limão, faz-se uma 

limonada”. Assim, é preciso tirar lições positivas, a despeito do triste cenário trazido 

pela pandemia da Covid-19, a partir das quais – de fato – se reconheça que água 

boa, saneamento básico, saúde e vida digna são valores que se interconectam, sendo 

titulares todos os seres humanos e não-humanos.

Como bem coloca a Organização das Nações Unidas (ONU): “Os Estados de 

todo o mundo devem construir um futuro melhor para suas populações, e não valas 

comuns” (ONU, 2020).

Afinal, sem água boa não há vida!
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2. O IMPACTO DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS NA SEGURANÇA ALIMENTAR 
MUNDIAL

ALINE APARECIDA LOURENÇO GOMES DE SÁ

INTRODUÇÃO 

Existem diferenças entre as políticas alimentares, de acordo com seus enfoques, 

isto é, segundo a perspectiva da segurança alimentar ou da soberania alimentar. Na 

perspectiva da segurança alimentar, as políticas implementadas focam no aumento 

da produção e na gestão do risco agrícola, nos níveis dos meios de subsistências 

individuais, o acesso, a distribuição e a sustentabilidade dos sistemas alimentares, por 

exemplo. Já na perspectiva de soberania alimentar, se enfatiza a produção local, a 

proteção da biodiversidade ambiental e dos modelos agroecológicos, assim como a 

participação da sociedade civil (GIRALDO, 2015).

As principais causas da fome e as barreiras de redução da pobreza são 

relevantes para o debate sobre soberania alimentar a nível global e nacional, haja 

vista que causas de ordem nacional se relacionam com a marginalização de acesso 

aos recursos produtivos e à política agrária, dentre outras áreas. A questão alimentar 

está ligada a assuntos estruturalmente complexos do sistema alimentar global, que 

apontam para desafios em escala internacional e nacional, para os quais, segundo 

Giraldo (2015) o conceito de segurança alimentar pode não ser suficiente.

De acordo com FIES -Food Insecurity Experience Scale – (2019), numa situação 

de insegurança alimentar moderada, a pessoa tem recursos financeiros para obter 

alimentos suficientes para ter uma dieta minimamente saudável, possui incertezas 

sobre sua capacidade de obter alimentos e já ficou sem alimentos ocasionalmente. 

Já numa situação de insegurança alimentar grave, a pessoa não consome alimento 

durante um dia ou mais, por diversos períodos do ano.

O relatório de 2018 da FAO (Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura), denominado: “La Seguridad Alimentaria y la Nutrición en 

el Mundo”, indica levantamentos e dados da persistência e recorrência de insegurança 
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alimentar em algumas regiões do Planeta, bem como a situação da segurança 

alimentar no mundo.

A princípio buscou-se investigar as chamadas teorias da superpopulação, 

segundo as quais, entendia-se que seria necessário o controle da quantidade de 

pessoas no Planeta para que se pudesse garantir a subsistência de todos. 

Para isso foram analisados autores que trataram do tema, bem como dados 

da ONU e do IBGE que trazem a tendência das taxas de fecundidade mundial e 

brasileira, assim como dados do IPCC que constatam o impacto humano nas emissões 

dos gases de efeito estufa e, por conseguinte, nas mudanças climáticas presentes no 

mundo.

Assim, na “demografia das mudanças climáticas” o crescimento da população 

é considerado como um fator para emissões de gases do efeito estufa os quais, por 

sua vez, geram mudanças climáticas.  Com isso, a questão demográfica não estaria 

ligada diretamente à disponibilidade de alimento, mas indiretamente, uma vez que os 

eventos extremos do clima são gerados, em alguma medida, pela ação humana.

Diante disso, o presente trabalho se propôs a analisar o impacto dos eventos 

climáticos extremos, gerados pelas mudanças climáticas vivenciadas em todo o 

Planeta, na segurança alimentar dessas regiões, trazendo o panorama mundial 

juntamente com o da região Latino Americana, bem como um pouco da experiência 

do Brasil no combate à fome, tendo vista que tal combate passa por políticas nacionais 

e internacionais e que há um papel primordial das políticas locais.

Para isso foram analisados os relatórios da FAO de 2018 e 2019, a CELAC 2025 

e dados do IBGE.

1 A DEMOGRAFIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A SEGURANÇA ALIMENTAR

Stephen M. Gardiner escreveu para um workshop do departamento de 

Filosofia da Universidade de Washington: “A Perfect Moral Storm: climate change, 

intergenerational Ethics and the Problem of Moral Corruption”.  No texto ele aponta 

que as questões que envolvem as mudanças climáticas passam por um obstáculo 

substancial que é a nossa habilidade de fazer escolhas necessárias para mudar isso. 

A questão da mudança climática converge para um conjunto de problemas globais, 

intergeracionais e teóricos, classificado pelo professor como uma “verdadeira 

tempestade moral” (perfect moral storm). A consequência desta tempestade é que, 

mesmo se outras difíceis questões éticas surgirem sobre as mudanças climáticas, 

nós provavelmente ainda teríamos dificuldade em agir. E a “tempestade” nos torna 

vulneráveis à corrupção moral (GARDINER, 2006, P. 397).
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As primeiras duas tempestades surgem de três importantes características 

da mudança climática: Dispersão de causas e efeitos, fragmentação do agente e 

inadequação institucional. Começando pela dispersão das causas e efeitos, é uma 

característica que indica que a mudança climática e a responsabilidade pelas emissões 

de gases de efeito estufa estão dispersas por diversas partes do globo e envolvem 

diferentes atores, não se limitando a determinado país ou região do planeta. A segunda 

característica que é a fragmentação do agente, indica que a mudança climática não é 

gerada por um agente único, pelo contrário, uma vez que tem por origem um número 

vasto de agentes individuais e instituições; e por fim, a inadequação institucional 

se mostra pela complexidade que é a governança global e pelo fato das mudanças 

climáticas afetarem o mundo inteiro, tornando difícil coordenar efetivamente a 

responsabilidade  pelas mudanças climáticas globais, dilema tratado por Garrett 

Hardin chamado da “Tragedy of the Commons” ( A tragédia dos comuns).

Garrett Hardin (1968) escreveu um artigo para revista Science em 1968 que 

ganhou o termo de “A tragédia dos comuns”. Segundo ele, a população tende a crescer 

exponencialmente e em um mundo finito, a quota per capita de produtos do mundo 

diminuiria regularmente. Assim, um dos problemas práticos que as próximas gerações 

sofreriam seria o aumento significativo da miséria humana, se não se assumir que o 

mundo é finito. Em um mundo finito, o crescimento populacional deveria igualar-se a 

zero (HARDIN, 1968, p.2.).

Dessa forma, a população ideal é aquela inferior ao máximo. Ou seja, quer-

se o máximo de bem por pessoa. Existe uma população próspera no mundo que tem 

e teve durante algum tempo, uma taxa de crescimento zero. Qualquer pessoa que 

tenha identificado seu ponto ótimo, chegará logo a ele, depois do qual a sua taxa de 

crescimento se torna contínua até chegar a zero.

A tragédia dos comuns se desenvolve da seguinte forma: imagine um pasto 

aberto a todos. É de se esperar que o vaqueiro vá tentar manter o gado no maior número 

possível no terreno comum. Este mecanismo pode funcionar de forma razoavelmente 

satisfatória por alguns séculos, devido às guerras tribais, à caça furtiva e à doença, 

manter a quantidade de homens e animais, abaixo da capacidade de absorção do 

solo. No entanto, chega o dia do julgamento, isto é, o dia em que o objetivo a longo 

prazo, de estabilidade social se torna realidade. Nesse ponto, a lógica inerente do que 

é comum gera tragédia (HARDIN, 1968, p. 4).

Como ser racional, cada um dos vaqueiros busca maximizar seus ganhos, seja 

explicita ou implicitamente, se perguntam: qual a utilidade para mim de acrescentar 

mais um animal ao meu rebanho? E esta utilidade tem um aspecto positivo e outro 
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negativo: 1.) “o componente positivo é uma função do incremento de um animal. 

Desde que o pastor recebe todos os lucros provenientes da venda do animal adicional, 

a utilidade positiva é quase um”; 2.) O componente negativo “é uma função do 

sobrepastoreio adicional criado por mais de um animal. Como, no entanto, os efeitos 

do excesso de pastagem são compartilhados por todos os pastores, a utilidade negativa 

para tomada de decisão de qualquer pastor particular é apenas uma fração de 01” 

(HARDIN, 1968, p. 4).

Assim, somando-se os componentes parciais de sua utilidade, o vaqueiro 

adicional conclui que o caminho sensato para seguir é adicionar outro animal ao 

rebanho, e outro, e outro. Porém, esta é a conclusão alcançada por todos e cada pastor 

racional partilha de um bem comum. Nisso está a tragédia. Cada homem está preso 

em um sistema que o leva a aumentar seu rebanho sem limites, em um mundo que é 

limitado. “Ruína é o destino para o qual todos os homens correm, cada um perseguindo 

seu próprio interesse em uma sociedade que acredita na liberdade dos bens comuns. 

Liberdade em um terreno baldio traz ruína para todos” (HARDIN, 1968, p.4).

Matías Leandro Saidel (2019), explica que no sentido trazido por Hardin os 

bens comuns são aqueles materiais como a água, o ar, o bosque, ou ainda, aqueles que 

são imateriais, como o conhecimento, a cultura, dentre outros; sobre os quais ninguém 

pode reclamar direito de propriedade ou uso exclusivo.(SAIDEL, 2019, p. 14).

Ainda, em sentido inverso, a tragédia dos comuns aparece em problemas de 

poluição. Nesse sentido, não se trata de tirar alguma coisa dos comuns, mas de colocar 

alguma coisa em esgoto, ou químicos, radioativos, resíduos, etc. O homem racional, 

segundo Hardin (1968), descobre que sua parte do custo de resíduos que descarrega no 

espaço comum é menor ao custo de purificar seus resíduos antes de liberá-los. Como 

é uma verdade para todos, fica-se preso em um sistema de sujar “o próprio ninho”, 

contanto que se comportam apenas como empresas livres, independentes e racionais.

Dessa forma, no dilema de Hardin, segundo Castilla (2015), existe tão somente 

um tipo de conduta humana, qual seja: o homem atua de forma individual e motivado 

por interesses próprios. Além disso, os homens não se comunicam a respeito do uso 

do bem comum, apresentando condutas egoístas iguais a do dilema do prisioneiro de 

Albert W. Tucker. Nesse modelo, explica Castilla (2015) se mostra como duas pessoas 

não cooperam, mesmo que esteja em jogo algo de interesse das duas.

Todavia, em que pese isso se dar na realidade, também é certo, de acordo 

com Castilla (2015) que na realidade da administração dos bens comuns existe algum 

tipo de colaboração e ações coletivas entre os usuários destes bens. Assim, uma 

alternativa à ética individual é o exercício de uma ética individual de “preferência 
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utilitarista”, na qual o indivíduo contrabalanceia seus interesses e os daqueles que 

serão afetados por suas ações (CASTILLA, 2015, p. 68).

Assim, Juan Carlos Castilla (2015) explica que na teoria de Hardin, para 

solucionar a “tragédia do esgotamento dos recursos de uso comum”, ele propõe, em 

suma, duas soluções: a privatização ou a estatização dos recursos. Da mesma forma 

afirma Saidel (2019) ao dizer que em Hardin há uma proposta central para privatização 

dos recursos como única forma de efetivamente protege-los.  Assim, face a tragédia 

dos comuns deve-se apelar para a propriedade seja ela pública ou privada.

Para Hardin (1968), a questão da poluição também é um problema da 

população. A população se tornou mais densa com o passar do tempo, o produto 

químico natural e os processos de reciclagem biológica ficaram sobrecarregados, 

exigindo uma redefinição dos direitos de propriedade (HARDIN, 1968).

Sobre o tema, Filipe Rodrigues (2017) pontua que existe uma propensão 

para que os fenômenos de poluição locais tenham repercussão global. A emissão 

de clorofluorcarbonetos que destruiu a camada de ozônio não se deu em cima do 

território de determinado Estado especificamente, assim como o desflorestamento 

e a perda da biodiversidade atingem o planeta de forma geral. Nesse sentido, uma 

proteção eficaz do meio ambiente deve ser feita por meio de uma aproximação global, 

pois os bens “comuns” são importantes a nível global, para a humanidade como um 

todo (RODRIGUES, 2017,p. 151).

Na concepção de Hardin (1968) a única maneira de preservar e promover 

as liberdades é a renúncia à liberdade da raça – liberdade é o reconhecimento 

da necessidade, e cabe à educação revelar a todos a necessidade de abandonar a 

liberdade de criação. Só assim, pode-se por fim a este aspecto da tragédia dos comuns.

Em contrapartida, Saidel (2019) pontua que  Elinor Ostrom, entende que 

Hardin se equivoca ao supor que as pessoas atuam de acordo com seus próprios 

interesses. Os interessados podem estabelecer acordos para gestão dos recursos 

comuns. Voltando ao dilema do prisioneiro, Hardin suporia que os agentes não 

podem se comunicar e estabelecer acordos de como usar os recursos que devem ser 

compartilhados. Não importa se  o recurso é público, privado ou coletivo, mas sim a 

sua gestão e os recursos comuns devem ser administrados coletivamente seguindo 

regras estabelecidas pelos participantes desta gestão, por isso a importância da uma 

governança democrática e compartilhada de forma a garantir a sustentabilidade. 

Assim, Hardin teria confundido a ideia de livre acesso com a ideia de bem comum 

(OSTROM, apud, SAIDEL, 2019).
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Além disso, para Ostrom existe um erro de escala, na medida em que Hardin 

usa uma hipótese local para pensar um problema que é global e considerando que a 

gestão adequada dos bens comuns variam de acordo com a escala (OSTROM, apud, 

SAIDEL, 2019).

Além de Hardin, Thomas Robert Malthus (1776-1834) também relacionava a 

questão demográfica com a finitude dos recursos alimentares do planeta.

 Um pressuposto importante de Thomas Robert Malthus (1776-1834) sobre 

população é que esta deveria ser mantida dentro dos limites dos meios de subsistência. 

Assim, seria necessário um equilíbrio entre a população e os meios de subsistência, que 

passa pela compreensão de dois postulados: “primeiro: que o alimento é necessário à 

existência do homem (MALTHUS, apud, GENNARI, p.2).

 Segundo o professor Dr. Adilson Marques Gennari (2009), Malthus supôs 

que a capacidade de crescimento da população é superior à capacidade da Terra de 

produzir os meios de subsistência necessários. Nesse sentido é o que ele chama de 

“princípio da população”, segundo o qual, quando o crescimento populacional não 

é obstaculizado, há um aumento em razão geométrica. Ao passo que os meios de 

subsistência aumentam tão somente em razão aritmética. Assim, “essa desigualdade 

natural das duas capacidades, da população e da produção da Terra, e aquela grande 

lei de nossa natureza que deve manter constantemente seus efeitos iguais, formam 

a grande dificuldade que me parece insuperável no avanço da perfectibilidade da 

sociedade” (MALTHUS, apud, GENNARI, p.3).

Para Malthus em estado de igualdade e virtude no qual os meios de 

subsistência são abundantes e prevalecem os costumes simples e puros, de forma que 

nenhum setor da sociedade temeria poder prover o sustento de sua família, o aumento 

da espécie humana seria muito maior do que era até então conhecido.  E o aumento 

da espécie humana só poderia se manter com o aumento dos meios de subsistência.

Em que pese a relevância das colocações de Malthus à sua época, o mesmo 

não pôde considerar a possibilidade do aumento da oferta de alimentos por meio da 

introdução de novas tecnologias na agricultura, por exemplo. Ou ainda, como explica 

o professor Dr. Adilson Marques Gennari (2009), pela própria elevação da taxa de lucro 

em função da demanda reprimida oriunda do aumento da renda dos pobres.

Com o progresso da medicina aumentando após o século XIX, o crescimento 

demográfico se estabilizou em razão da queda da mortalidade e a normalização da 

natalidade (SANTOS, 2014, p. 42).

Milton Santos observa ainda, que a evolução da população mundial deve 

ser compreendida considerando que a distribuição da população das várias partes do 
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planeta evolui de forma desigual, bem como que o resultado de aumento da população 

não implica apenas nas mortes e nascimentos, mas também consideram as migrações 

internacionais e internas (SANTOS, 2014, p. 43).

Além disso, pode-se considerar que no âmbito da questão demografia existe 

a urbanização. Milton Santos (2014) observa que a paisagem natural passa a dar 

espaço cada vez mais a paisagens artificiais e já no século XIX, para alimentar um 

habitante da área urbana eram necessárias cerca de sessenta pessoas trabalhando no 

campo e essa proporção vai se alterando com o passar do tempo.

Diferente do que Malthus previu, a agricultura, de acordo com Milton 

Santos (2014, p. 47), passou a se beneficiar dos progressos tecnológicos e científicos, 

que garantiram a possibilidade de produção cada vez maior sobre porções de terra 

menores. Os progressos genéticos e químicos juntamente com a mecanização 

viabilizaram a multiplicação da produtividade agrícola e reduziram a demanda de 

mão de obra no campo.

Teorias como as de Hardin e a de Malthus se incluem nos chamados mitos 

da superpopulação e como a questão demográfica influenciaria na disponibilidade 

de alimentos no mundo. Gèrard- François Dumont (2011) em seu artigo ao Le Monde 

Diplomatique, traz algumas dessas desconstruções. A primeira que interessa ao 

presente estudo é justamente a assertiva de que a humanidade tem uma taxa de 

natalidade desenfreada, o que não é verdade, uma vez que faz décadas que as taxas 

de natalidade tem diminuído consideravelmente em diversas partes do mundo, o que 

se convencionou chamar de “transição demográfica”, que pode ser explicada como 

“a mudança de altas taxas vitais, natalidade e mortalidade, para taxas mais baixas. 

Portanto, queda da fecundidade é parte desse amplo processo” (GONÇALVES et al, 

2019, p. 2).

 Tomando o Brasil como exemplo, Guilherme Quaresma Gonçalves et al (2019) 

explicam que o controle de fecundidade teve inicio entre as mulheres com maior 

escolaridade e de classe econômica melhor, que passaram a controlar a quantidade 

de filhos que teriam no decorrer do seu ciclo de vida. Isso se deu na região sudeste do 

país que era a região mais desenvolvida da época.

Os autores afirmam que é em razão da seletividade do início da transição 

demográfica, associada às condições das mulheres e ao desenvolvimento local, que o 

Brasil experimenta um processo heterogêneo na queda de fecundidade, sobretudo do 

ponto de vista regional (GONÇALVES et all, 2019, p. 4).

Pode-se dizer que a transição demográfica no Brasil já ocorria em 1930, haja 

vista a presença de uma tendência de declínio. Depois, nas décadas de 1940-1960 o 
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Brasil experimentou uma recuperação do nível médio de fecundidade e a partir da 

segunda metade da década de 1960, houve um segundo período de queda (GONÇALVES 

et al, 2019, p. 4). 

O censo do IBGE de 2020 foi adiado, mas com base nos dados trazidos no 

ultimo censo, constate-se que, de fato, há uma tendência de queda do crescimento 

populacional e um posterior estacionamento, com a mera reposição populacional.

Dessa forma, fazendo um comparativo da projeção disponibilizada pelo 

IBGE, a população brasileira crescia com uma média de filhos por mulher acima de 

2,5 em 2010; cresce abaixo de 2,5 filhos por mulher em 2020 e em 2060 apresentará 

um crescimento inferior a 2,5 filhos por mulher; assim como apresentará um 

envelhecimento da população. 

Com isso, verifica-se que a população brasileira ainda está crescendo mesmo 

em níveis menores se comparado com os anos anteriores e tende a atingir uma 

estabilidade e um posterior declínio.

Mas este fenômeno de diminuição das taxas de fecundidade não se apresenta 

apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, conforme recente mapa da ONU.

Dessa forma, a tendência da população mundial é crescer como um todo, 

apresentando, contudo, nos próximos anos uma redução de nascimentos a ponto 

de ocorrer apenas a reposição populacional. As novas projeções populacionais das 

Nações Unidas indicam que até 2050, nove países responderão por mais da metade do 

crescimento estimado para a população global, quais sejam: Índia, Nigéria, Paquistão, 

República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito e Estados Unidos. 

Verifica-se que a taxa global de fertilidade caiu de 3,2 nascimentos por mulher em 

1990 para 2,5 em 2019, podendo diminuir ainda para 2,2 em 2050 (ONU, 2019). 

Fica claro com isso que embora ainda haja um crescimento da população no 

Brasil e no mundo, a tendência mundial é de diminuição das taxas de fecundidade 

com declínio populacional, haja vista alguns países já apresentarem taxas inferiores  a 

2,1 filhos por mulher (ONU, 2019).

Dessa forma, não existe uma tendência a superpopulação mundial e a 

consequente escassez de alimentos em razão da quantidade exacerbada de pessoas 

no Planeta, como indicavam Hardin e Malthus, ao contrário a tendência mundial é de 

diminuição das taxas de fecundidade que se mostram em declínio mais acentuado nos 

países mais desenvolvidos.

Contudo a questão demográfica se relaciona sim com a disponibilidade e 

acesso aos alimentos do Planeta na medida em que o crescimento populacional está 

relacionado, de alguma forma, com o aumento das emissões de Gases do Efeito Estufa 
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(GEE) que causam alterações climáticas em diversas partes do Mundo, sendo que nos 

lugares mais atingidos por eventos climáticos extremos há impacto na produção e no 

acesso aos alimentos.

Ricardo Ojima (2011) fala da necessidade de uma “demografia das mudanças 

climáticas”.  Segundo ele, os cenários avaliados pelo o IPCC (Intergovernmental Panel 

on Climate Change) para o aquecimento global incorporam o crescimento demográfico 

como um elemento forçante, em que maior volume populacional estaria relacionado 

a um aumento das emissões de gases do Efeito Estufa. Nesse sentido, o controle de 

natalidade mitiga os impactos das mudanças climáticas.

Dessa forma, Ojima (2011) aponta que há um potencial enorme na analise da 

demografia para compreender cada vez melhor os padrões de emissões dos Gases de 

Efeito Estufa, porém há muito a avançar na compreensão dos fatores demográficos 

que contribuem para o aumento das emissões.

Embora Ojima (2011) tenha se baseado no R-4 do IPCC, o atual relatório 

R-5 de 2014, reafirma o impacto da atuação humana na emissão dos Gases 

de Efeito Estufa, indicando um aumento gradual de 1750 até o ano de 2011. O 

Relatório estimou o impacto no período apontado considerando: combustível fóssil, 

cimento, pavimentos, silvicultura e outros usos da terra (IPCC, 2014, p.45).

Ainda, o relatório afirma que é bastante provável que mais da metade do 

aumento da temperatura média global da superfície de 1951 até 2010 foi causado 

pelo aumento antropogênico das concentrações de GEE e de outras forçantes 

antropogênicas (IPCC, 2014, p. 48).

Entendendo, conforme Alexandre Von Humboldt que “o resultado mais 

importante do estudo da natureza é a compreensão da unidade e da harmonia em 

meio ao imenso agregado de coisas e forças” (HUMBOLDT, apud, SPRINGER, 2009); 

se entende que na natureza tudo está conectado de alguma forma. E nesse sentido, 

as variações demográficas da população mundial na qual houve um aumento 

considerável do número de pessoas e posterior tendência a diminuição, impactam no 

aumento das emissões de GEE dos períodos. Sabe-se que outros fatores de emissão 

devem ser considerados, mas o fator social tal como o demográfico também é 

importante. Sabe-se também que os níveis de emissão dos GEE estão relacionados 

às alterações climáticas presentes no Planeta e tais eventos climáticos impactam na 

produção e na disponibilidade de alimento em algumas partes do mundo. Dessa forma, 

embora as variações de crescimento da população não impliquem diretamente na 

disponibilidade de alimentos, acaba interferindo indiretamente, haja vista o impacto 

da população nas emissões dos gases de efeito estufa.
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2 OS EFEITOS DO CLIMA NA SEGURANÇA ALIMENTAR 

Em relatório da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e para a Agricultura), a ONU pontua que cada vez mais a mudança climática está 

afetando a agricultura e a segurança alimentar, aumentando a dificuldade de se 

colocar fim à fome, de melhorar a nutrição e de promover a agricultura sustentável 

(FAO, 2018).

As mudanças climáticas estão presentes há algumas dezenas de séculos, 

existindo mais variações de curto prazo como as mudanças nas temperaturas e nas 

chuvas, assim como eventos climáticos extremos que levam a secas, inundações, 

tormentas, dentre outros, associados a mudanças periódicas e intermitentes que 

guardam relação com diversos fenômenos naturais, tal como o El Niño, erupções 

vulcânicas e outras alterações nos sistemas terrestres (FAO, 2018).

O levantamento da FAO informa que os eventos climáticos extremos estão 

impulsionados por três questões. Primeiramente, o número de eventos extremos, neles 

incluído o calor extremo, as secas, as inundações e as tormentas, dobraram desde o 

início da década de 1990, com uma média anual de 213 eventos durante o período 

compreendido entre 1990 e 2016. Em segundo lugar, apesar da mudança climática se 

dar ao longo de décadas ou séculos, as pessoas têm experimentado em seu dia a dia 

uma alteração nas condições extremas do clima, independente de estes terem sido ou 

não gerados pelas mudanças climáticas. E em terceiro lugar, todas as dimensões da 

segurança alimentar e nutrição, isto é, a disponibilidade de alimentos, o acesso a tais 

alimentos, a utilização e estabilidade dos mesmos, estão, potencialmente, afetados a 

curto e longo prazo pela variação climática e pelos eventos extremos (FAO, 2018, p. 

41-42).

O Relatório de 2019 indica um aumento da insegurança alimentar em escala 

mundial com destaque para a persistência de insegurança alimentar grave na região 

africana que apresentou em 2018 índice de 21,5% em comparação com 18,1% em 2014. 

Além disso, a insegurança alimentar grave também sofreu um aumento na América 

Latina, chegando a 8,3% em 2018 (FAO, 2019, p. 18-19).

 De acordo com a CELAC 2025 a América Latina e o Caribe são exportadores 

importantes de alimentos e bastante relevantes a nível global. A região possui alimento 

suficiente para suprir as necessidades energéticas da sua população, com destaque 

para os cereais que são fontes principais do consumo humano, todavia, a região não 

tem conseguido garantir o uso e o acesso adequado a esses alimentos (CEPAL, 2016).

Com relação à disponibilidade de alimentos na região em comento, o 

relatório indica que ela supera os níveis mínimos exigidos em todos os países da 
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América Latina e Caribe. Na América do Sul, a disponibilidade de alimentos teve 

um crescimento de 19% atingindo 3.141 calorias por pessoa. Na América Central  

alcançou-se 2.964 calorias por pessoa, o que representa um acréscimo de 5% se 

comparado ao período de 1990-1992. No Caribe, a disponibilidade  aumentou 19% 

no período, atingindo 2.758 calorias diárias por pessoa. No tocante a produção de 

alimentos, a região teve um crescimento da produção agrícola maior e mais rápido 

do que o crescimento da população. Assim, há um aumento da disponibilidade de 

produtos agrícolas por pessoa (CEPAL, 2016).

Com relação ao acesso aos alimentos, a CEPAL (2016) indica que de 1990 a 

2012, a pobreza e indigência  foram reduzidas em termos relativos e absolutos em 

toda região. Contudo, a situação sofreu variações a partir de 2013. No ano de 2014 168 

(cento e sessenta e oito) milhões de pessoas eram pobres, o que correspondia a 28,2% 

e 70 (setenta) milhões eram indigentes, o que correspondia a 11,8%. As estimativas de 

2015 indicaram que cinco milhões de pessoas passaram a situação de extrema pobreza 

e dois milhões para situação de pobreza. Isso dificulta o atingimento de metas sociais, 

tais como a segurança alimentar e de nutrição. A desigualdade de oportunidades na 

região apresenta uma leve tendência de redução desde as primeiras décadas de 2000, 

contudo, continua sendo uma das mais desiguais regiões do mundo (CEPAL, 2016, p. 

18).

As mudanças do clima já prejudicam a produção dos principais cultivos, como: 

trigo, arroz e milho, em regiões tropicais e temperadas. Prevê-se que a situação piorará 

à medida que as temperaturas aumentarem, tornando-se mais extremas. Os desastres 

climáticos, atualmente, dominam o panorama dos riscos a ponto de representarem 

mais de 80% dos principais desastres notificados a nível internacional.

Além disso, o impacto das mudanças climáticas na América Latina e no 

Caribe atingiram patamares consideráveis, principalmente, em razão da dependência 

econômica da região da atividade agrícola, a baixa capacidade de adaptação da 

população e a posição geográfica de alguns países. Estima-se que o nordeste do 

Brasil, parte da região andina e a América Central tenham seus cultivos afetados com 

impacto nas economias locais a ponto de comprometer suas respectivas seguranças 

alimentares (CEPAL, 2016).

Dos perigos naturais existentes, a FAO aponta que as inundações, as secas e 

as tempestades tropicais são as que mais afetam a produção de alimentos. A seca, em 

particular, causa mais de 80% dos danos e perdas totais da agricultura, especialmente 

no subsetor de pecuária e de produção de cultivos. Já com relação aos fenômenos 

extremos, o subsetor de pesca é o mais afetado, em razão de tsunamis e tempestades. 



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva  . Volume 6

45

Ao passo que o subsetor de florestas é em sua maior parte afetado por inundações e 

tormentas.

É alarmante, segundo o relatório (FAO, 2018), o número de pessoas que 

enfrentam insegurança alimentar crítica, assim como é alarmante a ascensão destas 

estimativas. No ano de 2017, quase 124 milhões de pessoas em cinquenta e um países 

e territórios sofreram com insegurança alimentar aguda, o que requereu a adoção 

de medidas emergenciais para salvaguardar vidas. Isso representa um aumento 

em comparação aos anos de 2015-2016, quando 80 e 108 milhões de pessoas, 

respectivamente enfrentavam situações críticas.

A agenda para 2030 da ONU, por meio da FAO, para o desenvolvimento 

sustentável estabelece uma relação clara entre o desenvolvimento sustentável 

e as ações em relação ao clima por meio da ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável) 13, se requer o fortalecimento da resiliência e a capacidade de adaptação 

em resposta aos perigos naturais e aos desastres relacionados aos clima em todos 

os países. Além disso, os países devem estabelecer e colocar em prática estratégias 

integradas, que incluam a segurança alimentar e a nutrição, com objetivo de melhorar 

sua capacidade de se adaptar as adversidades e aos efeitos da mudança do clima, bem 

como fomentar a resiliência diante de tais transformações (FAO,2018, p. 42).

Ainda, abordar a variação do clima e os eventos extremos, bem como seus 

efeitos na segurança alimentar mundial, requer a adoção, segundo a ONU, de medidas 

intersetoriais com a participação dos interessados em todos os níveis. Um dos desafios 

é que as estratégias políticas mundiais que existem estão compartimentadas em 

vários documentos. Assim, a mudança climática é tratada na Convenção das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas e o acordo de Paris de 2015; já a redução de riscos 

de desastres está no Marco Sendai para Redução dos Riscos de Desastres, e a relação 

entre a ajuda humanitária e o desenvolvimento e criação de resiliência, abordados 

de forma abrangente estão na Cúpula Humanitária Mundial de 2016 e nos debates 

posteriores (FAO, 2018, p. 44).

Além disso, os diálogos sobre políticas mundiais devem incluir planos 

nacionais de adaptação e contribuições determinadas a nível nacional, que orientam 

a adaptação dos países às mudanças climáticas e a adoção de medidas de mitigação 

dos efeitos de tais mudanças. Dessa forma, a FAO entende que os planos nacionais de 

saúde dos países devem abarcar a segurança alimentar e a nutrição.

Todas as políticas e planos tem como objetivo geral o desenvolvimento 

sustentável incorporado à agenda 2030 e o desafio consiste em colocar tais políticas 

em prática e aplicar estratégias intersetoriais para fortalecer a resiliência e a 



46 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva  . Volume 6

capacidade de adaptação às variações e condições extremas do clima, conforme a 

ODS 13 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). 

De acordo com os levantamentos realizados e publicados no informe da 

FAO de 2018, o clima da Terra tem esquentado rapidamente, com acréscimo de 

aproximadamente, 0,85ºC durante o último século. Partindo dos dados históricos, pode-

se verificar uma tendência de aumento dos dias e das noites quentes, com redução dos 

dias e noites frias. As tendências de aumento das temperaturas médias se refletem, 

muitas vezes, em uma ou várias medições de temperatura extrema, como por exemplo 

dias calorosos e frios e noites calorosas e frias.

Além disso, estas variações ocorridas também causam as variações espaciais 

das chuvas. Segundo levantamento da ONU, as precipitações anuais são, naturalmente, 

bastante variáveis se comparadas de um ano a outro, o que decorre de uma série de 

fatores de âmbito local e mundial. Contudo, nos últimos anos se tem-se registrado uma 

grande variabilidade nos dados sobre as precipitações, o que demonstra anomalias 

positivas e negativas em comparação com a média histórica. São bastante notáveis 

os níveis de chuvas inferiores ao normal registrado em grande parte do mundo entre 

2015 e 2016, alguns dos quais também estavam presentes no período de 2011 à 

2016, se destacando a influencia das variações climáticas. Tais anomalias também se 

evidenciam quando agrupadas por superfícies cultivadas, cujos níveis de precipitações 

abaixo do normal se comparado com os anos 2015-2016, na África, na América do Sul 

e Central, nas Filipinas e Nova Guiné. São regiões nas quais o meio de vida de milhões 

de pessoas e famílias está ligado à agricultura e dependem das chuvas.

Com o aumento das temperaturas e as mudanças da chuva, a natureza das 

estações chuvosas também sofreu alterações, especificamente, segundo da FAO, no 

momento em que se produzem os fenômenos climáticos estacionais. Isto tem relação 

com o início tardio ou adiantado das estações chuvosas, a distribuição desigual da 

chuva em uma determinada estação e as mudanças das temperaturas durante a 

estação chuvosa. Note-se que as mudanças que ocorrem na mesma estação climática 

não são computadas como eventos extremos, contudo, são aspectos da variação 

climática que afeta o crescimento dos cultivos e da disponibilidade do pasto para a 

criação de gado, com consequências potencialmente importantes para a segurança 

alimentar.

Ainda, a CEPAL (2016) afirma existir evidências concretas da relação das 

mudanças climáticas com os potenciais fenômenos climáticos extremos. De acordo 

com as projeções para o final do século na América Latina, América Central e Caribe, 
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haverá uma intensificação dos furacões, um aumento das faixas de secas; o que causará 

aumento na perda de vidas e de bens.

Outro levantamento importante trazido no relatório da FAO são as tendências 

relacionadas à duração da temporada de crescimento da vegetação em terras 

utilizadas para cultivo e pasto, utilizando como parâmetro a África, região cuja 

produção sofre bastante influência do clima, no período de 2004-2017. As estatísticas 

indicam que no período do fenômeno El Niño se registrou uma baixa na produção. 

No período de 2004-2005 também se verificou várias secas no continente, com uma 

produção mínima de biomassa em diversas regiões.

As secas são eventos climáticos considerados graves, caracterizadas por 

um período prolongado sem chuvas, que podem impactar na segurança alimentar, 

considerando, principalmente, seus aspectos negativos na cadeia de produção 

agrícola, nos preços dos alimentos, nas cadeias de valor, no suprimento de água e nos 

meios de vida, afetando o acesso e o ingresso de alimentos (FAO,2018, p. 49).

Alguns dados informam que nos últimos anos, precisamente entre 2011-

2016, constatou-se uma série de secas graves em diversos países. Sendo que algumas 

delas estão entre as secas mais extremas da história, como por exemplo, no estado 

da Califórnia (EUA) e na Austrália. Outras secas foram extremamente prolongadas e 

se estenderam por zonas amplas como na Somália, na África austral, na Índica e no 

Corredor seco da América Central.

Tanto as variações climáticas quanto os eventos climáticos extremos 

implicam da agriculta e, por conseguinte, na produção dos alimentos. Nesse sentido, 

é provável que a segurança alimentar e a nutrição sejam afetadas, a disponibilidade 

de alimentos, o acesso a estes alimentos, a utilização e estabilidades destes alimentos, 

sejam afetados. Os dados, de acordo com relatório da FAO (2018), apontam uma 

relação entre a mudança e variações climáticas e eventos climáticos extremos com a 

segurança alimentar.

Assim, se uma região passa por seca severa e longa, isto acaba afetando a 

disponibilidade dos alimentos, bem como o acesso a estes alimentos. Os índices 

apontam que em países ou regiões que sofrem de seca grave, existe uma correlação 

com a permanência da subnutrição. De acordo com a FAO (2018, p. 55), 36% dos países 

que vivenciaram um aumento da subalimentação desde 2005-2015, passaram por 

secas graves.

Ainda, os dados mostram que a subalimentação está mais presente em países 

que possuem uma exposição maior a eventos climáticos extremos. O Relatório aponta, 

alguns tipos de vulnerabilidade: 1) A vulnerabilidade relacionada com uma produção 
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ou rendimentos sensíveis ao clima, que incluem países cuja produção de cereais e a 

variação de seus rendimentos podem ser afetadas, a nível nacional, ainda que em parte, 

por fatores climáticos. Em outras palavras, de acordo com a FAO (2018), são países nos 

quais existe uma correlação relevante entre a produção e os indicadores climáticos 

ou biofísicos, tais como a temperatura, as chuvas e o crescimento da vegetação; 2.) 

A vulnerabilidade relacionada com a sensibilidade da segurança alimentar em face 

de secas graves, inclui países com alertas de graves secas que se correlacionam com 

as mudanças da persistência da subalimentação; e 3.) A vulnerabilidade relacionada 

com uma grande dependência da agricultura, inclui países que tem uma elevada 

dependência da agricultura, onde grande parte da população retira seus meios de 

vida deste setor.

Houve um aumento da subalimentação no início de 2011 nos países com 

grande exposição a eventos climáticos extremos, isto é, que passaram mais de 66% 

do tempo em clima extremo. Já os países com maior dependência da agricultura 

apresentam níveis mais elevados de subalimentação, em comparação com os países 

que apresentam vulnerabilidade de sensibilidade ao clima e vulnerabilidade as secas 

graves (FAO, 2018, p. 59,60,61).

Mas além de afetar a disponibilidade de alimentos e a alimentação a 

nível local/regional, os eventos climáticos extremos se tornaram fatores de crises 

alimentares mundiais.

No ano de 2017, quase 124 milhões de pessoas em cinquenta e um países 

e territórios sofreram com insegurança alimentar aguda e necessitaram de apoio 

humanitário para salvar suas vidas. Em trinta e quatro desses países, mais de 76% da 

população total enfrenta insegurança alimentar, o que corresponde a cerca de 95 

milhões de pessoas. Nos lugares em que há conflito associados aos choques climáticos 

a insegurança alimentar aguda é maior. Segundo dados da FAO (2018 e 2019, p. 61-62), 

no ano de 2017, 14 destes 34 países experimentaram o dobro de conflitos e acidentes 

climáticos, o que agravou a insegurança alimentar já aguda. Neste contexto, no ano 

de 2017 65,8 milhões de pessoas precisaram de ajuda humanitária imediata, das quais 

15,5 milhões sofreram níveis tão extremos de insegurança alimentar que precisaram 

de ajuda para não morrer.

Contudo, existem países que não passam por conflito civil ou político, tendo 

como fator primordial da insegurança alimentar a mudança climática. Nos países que 

sofrem insegurança alimentar gerada pelo clima, 29 milhões de pessoas necessitaram 

de ajuda humanitária, particularmente, 3,9 milhões de pessoas pediram assistência 
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emergencial para salvaguardar suas vidas, considerado pela FAO a fase 04 ou superior 

da CIF (Classificação Integrada da Segurança Alimentar e Nutricional em Fases).

Em 21 dos 34 países, a seca é um fator climático determinante, sendo que 

apenas em sete destes países a seca não está associada a nenhum outro fator climático, 

pois, na maioria dos casos esses países também estão expostos a inundações, ciclones 

e outros eventos climáticos menos extremos, mas prejudiciais. 

Considerando a África, Ásia, América Latina e Caribe e a relação entre 

os eventos climáticos e a segurança alimentar, os levantamentos ali apontados, 

consideram vinte anos, de 1996-2016, analisando tanto a frequência quanto a 

intensidade da exposição dos países a eventos climáticos extremos, constando que 

tal exposição aumentou. Por conseguinte, um número maior de países é vulnerável 

ao risco de insegurança alimentar e má nutrição e nos países nos quais existe uma 

produção agrícola majoritária como meio de vida, as vulnerabilidades climáticas 

submetem esses países a um risco maior de insegurança alimentar (FAO, 2018).

 Pensando a posição do Brasil nesse contexto de segurança alimentar, o IPEA 

(2014) aponta que o Brasil, embora considerado o celeiro do mundo, não é o maior 

produtor de alimentos do mundo, tendo em sua frente China, Estados Unidos, Índia, 

Rússia e Indonésia, por exemplo. Porém, a agropecuária brasileira tem um papel 

importante para segurança alimentar de famílias e produtores rurais.  Estima-se que 

na década de 1970 o agronegócio brasileiro, contribuiu para a expansão dos mercados 

domésticos e para a oferta mundial de alimentos (IPEA, 2014, 17-19).

Deve-se considerar também que o enfrentamento à insegurança alimentar 

no Brasil deve caminhar conjuntamente com o enfrentamento à pobreza às 

desigualdades aqui encontradas, pautadas em ações de longo prazo que promovam 

mudanças estruturais (IPEA, 2014, 21).

O Brasil enfrenta muitos desafios, dentre os quais, possui uma estrutura 

fundiária altamente concentrada, que tem origem no período colonial, sendo agravada 

pela Lei de Terras de 1850 e a partir dos anos 1960, com a implantação da Revolução 

Verde, dos Projetos de Colonização e do atual modelo agropecuário, com a garantia 

de grandes extensões de terras com subsídios públicos, tais como isenção fiscal. Note-

se que a concentração de grandes estabelecimentos fundiários, acima de mil hectares, 

não se alterou nas últimas décadas e essa constatação influencia na persistência da 

fome e da pobreza, principalmente nas zonas rurais brasileiras (SAUER et FRANÇA, 

2012).

Soma-se à questão estrutural brasileira a crise econômica que o país tem 

atravessado nos últimos anos. Um estudo sobre segurança alimentar no período 
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de crise econômica no Brasil, aponta como resultado a deterioração da segurança 

alimentar brasileira durante o período de crise econômica e política. Observado o 

período entre 2004 à 2013 - antes da crise -  constatou-se um aumento na segurança 

alimentar de 63% para 76%. Contudo no decorrer a crise houve um declínio de 76% 

(2013) para 49% em 2017 (SOUSA et al, 2019).

Entretanto, cumpre lembrar que o Brasil também avançou, nas ultimas 

décadas, em programas de segurança alimentar e em cooperações internacionais 

para enfrentamento da fome. A intensificação do combate à fome se deu a partir de 

1993 com o Plano Nacional de Combate à Fome e a Pobreza e com o surgimento do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição (CONSEA) e dez anos depois, 

com o Programa Fome Zero que apresentou um plano de ação mais estruturado 

visando o desenvolvimento das próximas gerações, o fortalecimento da agricultura 

familiar e a articulação, mobilização e inclusão social. Em 2006 foi aprovada a Lei 

11.346 que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que, dentre 

outras coisas, estabelece a obrigação brasileira em promover o direito humano à 

alimentação (FIGUEIREDO, 2018). Além disso, há atuação internacional no IBAS (Fórum 

de Diálogo Brasil, Índia e África do Sul) e na CELAC para combate à fome na América 

Latina e Caribe, bem como têm um Centro de Excelência contra a Fome no Brasil, que 

faz parte do Programa Mundial de Alimentos da ONU, o centro foi criado em Brasília 

para que as parcerias para erradicação da fome utilizassem o sucesso do Brasil no 

combate a fome a pobreza. Dessa forma, o compartilhamento de conhecimento tem 

ocorrido sobre a alimentação escolar presente no programa fome zero e porta de 

entrada para o combate à fome em países em desenvolvimento (BUANI e MAGALHÃES, 

2017).

Mesmo que a mudança climática e os eventos extremos não sejam os únicos 

fatores que impulsionam a fome mundial, as análises da FAO apontam que elas têm 

papel importante em alguns países. Além disso, as mudanças climáticas agravam 

outros fatores que também acarretam a insegurança alimentar, tais como conflitos, 

crises econômicas e políticas e a pobreza.

A CEPAL (2016) aponta que a biodiversidade cumpre um papel chave na 

provisão de alimentos, recursos genéticos, água, etc. Também se faz fundamental 

nos processos e serviços que são essenciais para a vida e para as atividades humanas, 

em especial a agricultura, como a purificação da agua, a polinização, a formação do 

solo, o controle de pragas e enfermidades, a regulação da temperatura e humidade, 

a proteção contra desastres naturais e a prevenção de erosão, dentre outros. Os 
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sistemas formados por uma diversidade maior de componentes (espécies, atores, etc.), 

usualmente são mais resilientes.

Assim, dentre as principais opções para se conseguir adaptar-se às mudanças 

climáticas, está em manter e melhorar as condições naturais dos ecossistemas, 

mantendo, por conseguinte, sua resiliência; entendida como sua capacidade para 

suportar os efeitos oriundos das mudanças climáticas e recuperar-se deles. Aumentar 

a resiliência dos ecossistemas diminui a vulnerabilidade (CEPAL, 2016, p. 67).

Alguns países da região (América Latina e Caribe) deram passos para planejar 

suas ações de adaptação às mudanças climáticas para o setor agropecuário, mas o 

desafio ainda é grande. A CEPAL (2016, p. 86) aponta que muitos países da região já 

apresentaram um déficit de adaptação face à ocorrência de ventos extremos e as 

mudanças climáticas exigem uma adaptação adicional, principalmente, em setores 

como o agrícola.

Para combater a insegurança alimentar, portanto, faz-se necessário conhecer 

os desafios futuros e as repercussões diretas e indiretas.

CONCLUSÃO

Garantir a segurança alimentar, ou até mesmo, a chamada soberania 

alimentar, é primordial para assegurar o direito humano a uma alimentação adequada. 

Em última analise, as pessoas com acesso adequado a alimentos, tem sua nutrição e 

subsistências garantidas, o que lhes garante o direito à vida e à saúde.

No decorrer da história, muitas teorias tentaram explicar como o acesso aos 

alimentos e sua produção não seriam suficientes para alimentar a população mundial, 

caso esta ultrapassasse os limites dos recurso disponíveis no planeta.

Dentre os autores que tratam do assunto estão Garrett Hardin e Thomas 

Robert Malthus. Para o primeiro, a população tende a crescer exponencialmente 

em um mundo finito e a disponibilidade de alimentos por pessoa tende à diminuir 

regularmente, o que causará uma tragédia. Para Malthus, por sua vez, a população 

deveria ser mantida dentro dos limites dos meios de subsistência.

Contudo, o mundo vivencia, atualmente, uma diminuição considerável 

das taxas de fecundidade. As estatísticas analisadas, demonstram que o Brasil, por 

exemplo, já passava por uma transição demográfica por volta de 1930, sendo que os 

dados do IBGE e as projeções evidenciam a tendência de queda para aquém dos 2,5% 

da taxa de fecundidade no Brasil nas próximas décadas.

Além disso, dados da United Nations Population Fund demonstram que isso 

é uma tendência mundial e que nos próximos anos a população mundial em sua 
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globalidade continuará crescendo, mas como reflexo de taxas de fecundidade de 

alguns poucos países. Chegar-se-á a índices de reposição populacional e depois de 

crescimento negativo.

Com isso fica claro que o mundo não caminha para uma explosão demográfica 

que colocaria em risco a subsistência da população, tampouco pode-se dizer que o 

planeta não produz alimento suficiente para alimentar a população, haja vista que os 

dados da CEPAL  apontam uma tendência mundial de crescimento da agricultura.

Assim, se a população contribui de alguma forma, para insegurança alimentar 

presente em diversas partes do planeta, é por meio das emissões de gases de efeito 

estufa, que tem contribuído para o aquecimento do planeta e, por conseguinte, para 

as alterações climáticas. Dados do IPCC que foram analisados deixam claro o impacto 

antrópico nas emissões de GEE.

Pensando a natureza como uma unidade, conforme a lição de Alexandre Von 

Humboldt, da qual o homem é parte integrante, sua presença no planeta gera impactos 

que têm ficado cada vez mais evidentes nos últimos estudos realizados regional e 

globalmente. Assim, a chamada “demografia das mudanças climáticas”, considera a 

questão demográfica para os levantamento de emissões de GEE, embora não seja a 

única variante, é um fator importante a ser considerado, dado o impacto da presença 

humana no mundo.

Pode-se dizer com isso que o fator populacional contribui, em alguma medida, 

para as alterações climáticas.

Essas por sua vez, têm gerado fenômenos climáticos extremos em diversas 

partes do planeta. Os levantamentos da FAO, analisados no presente trabalho, 

demonstram a relação das mudanças climáticas com a insegurança alimentar. Há 

dados que apontam aumento da subalimentação nos países com grande exposição 

a eventos climáticos extremos. E estes índices aumentam quando o país apresenta 

maios dependência da atividade agrícola.

Os estudos da FAO mostram claramente a prevalência de insegurança 

alimentar e de pessoas subalimentadas nos países mais afetados pelas mudanças 

climáticas, mesmo que estas não sejam o único fator impulsionante da fome no mundo, 

tais como conflitos, crises econômicas e políticas e a pobreza.

Diante disto, tem-se visto iniciativas internacionais para enfrentamento do 

problema. Na Assembleia Mundial da Saúde (WHA –World Health Assembly), realizada 

em 2012, foram adotadas seis metas mundiais para melhorar a nutrição das mães, das 

lactantes e das crianças pequenas até o ano de 2025. Tais metas indicam medidas 

para (CEPAL, 2016, p. 91 et FAO, 2018, p. 14): 1.) reduzir a anemia de mulheres em idade 
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reprodutiva; 2.) reduzir o baixo peso dos recém nascidos; 3.) aumentar as taxas de 

amamentação materna exclusiva para  os lactantes; 4.) reduzir o atraso no crescimento 

infantil; 5.) reduzir a perda de peso infantil; e 6.) deter o aumento de obesidades das 

crianças menores de cinco anos.

Sendo que as três últimas metas estão abrangidas nas ODS (Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável). Para harmonizar o prazo das metas de 2025 com 

o prazo das ODS fixado para 2030, o prazo das metas mundiais para nutrição se 

estenderam para 2030.

No âmbito da governança global  é importante também ampliar as medidas 

para resiliência dos meios de vida (como redução da vulnerabilidade, por exemplo); 

adotar medidas integradas para melhor gestão de risco desastres e adaptação às 

mudanças climáticas com planos de curto, médio e longo prazo; as políticas públicas 

formuladas devem considerar os contextos e especificidades da região para qual elas 

se destinam; e os programas e políticas formuladas devem se embasar em estudos 

científicos garantindo melhor e maior efetividade.

E para além das estratégias a nível institucional e de cooperações e parcerias 

internacionais, é extremamente importante a conscientização do indivíduo, já que foi 

constatado o impacto da ação humana no equilíbrio da natureza.

Nesse diapasão, dentro do ensinado por Hardin, está na educação a liberdade. 

A liberdade delimitada por aquilo que é comum, de gerir de forma adequada e 

moralmente correta os bens comuns, compreendendo sua finitude e que deve existir, 

como bem colocado por Gardiner, um compromisso da presente geração e cuidado 

com o auto-engano, garantindo às gerações futuras acesso aos mesmos recursos em 

quantidade e qualidade. A chamada equidade intergeracional que envolvem tantos 

aspectos, mas principalmente o da administração dos recursos deste planeta no curso 

do tempo.
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Introdução

Com a emergência sanitária global causada pela COVID-19, problemas 

secundários derivados da referida enfermidade surgem, são evidenciados ou mesmo 

aprofundados. Esse é o caso dos resíduos sólidos no Brasil, um dos principais problemas 

ambientais que afligem este país. Apesar de ser frequentemente relacionado ao meio 

urbano, seus impactos são complexos e atingem diferentes ambientes e setores.

Mesmo com um histórico deficitário em gestão de resíduos, com os objetivos 

e diretrizes da Lei n. 12.305/2010, a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos 

5 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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(PNRS), a coleta seletiva e a logística reversa no Brasil apontavam para uma tímida 

melhora não somente normativa, mas fática. Entretanto, com o advento da pandemia 

de COVID-19, o avanço na área encontra obstáculos e mesmo retrocessos, com 

redução das atividades de coleta seletiva e reciclagem e aumento de depósito em 

lixões e aterros.

Diante dessa realidade, este artigo se propõe a discutir a importância de 

entender o problema dos resíduos sólidos como fenômeno multifacetado, que 

abarca diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 

e diferentes políticas públicas. Além disso, também busca compreender a COVID-19, 

explicando suas causas, características e o relacionamento com a degradação do meio 

ambiente. 

A partir dessas considerações, passa-se a uma análise de como a referida 

pandemia impacta a gestão de resíduos sólidos, considerando novamente as diferentes 

facetas dos impactos e reforçando, especialmente, como as medidas tomadas pelo 

poder público até então, são insustentáveis e insuficientes. E por último, analisa-se 

como a crise sanitária estabelecida pode se portar como fator para alteração de 

paradigmas de produção e consumo, para melhorar a gestão de resíduos sólidos e 

para auxiliar no alcance de metas de desenvolvimento sustentável.

Para tanto, os materiais analisados abarcam doutrinas, artigos e relatórios 

de entidades nacionais e internacionais, sendo três os métodos empregados para 

a leitura e elaboração deste ensaio: o dedutivo, com intuito de compreender os 

documentos e a partir dessas considerações gerais, alcançar o problema dos resíduos; 

o crítico-dialético, para entender se as medidas relacionadas aos resíduos sólidos são 

sustentáveis e quais outras podem ser tomadas para assim torná-las; e o hipotético-

dedutivo, para levantamento de ações plausíveis de serem implementadas para 

fortalecer a gestão de resíduos sólidos. 

1. Resíduos sólidos sob perspectiva multifacetada: sua relevância econômica, social, 
ambiental e sanitária

Os resíduos sólidos são conceituados pelo art. 3º, XVI, da PNRS, como “material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, 

a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder 

[...]” (BRASIL, 2020d). Desse conceito, algumas premissas podem ser denotadas: a 

inerência da geração de resíduos sólidos pelo ser humano, enquanto resultado de sua 

sobrevivência; e a necessidade de sua destinação final ambientalmente adequada.

Essa destinação final, conforme a PNRS, envolve uma hierarquia a ser aplicada 
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sempre que possível. Os resíduos devem não ser gerados, visto que a inexistência 

dos mesmos torna desnecessário seu tratamento. Caso impossível, sua geração deve 

ser reduzida, para dispender menos com seu tratamento e para melhor preservar 

e aproveitar a matéria-prima. E somente em terceiro lugar vem a reutilização e 

recuperação dos resíduos, com intuito de estender a vida útil do produto (BRASIL, 

2020d).

A reciclagem e a compostagem, aplicáveis a resíduos recicláveis e orgânicos, 

respectivamente, aparecem em quarto lugar para que haja o reaproveitamento de 

sua matéria-prima para outra finalidade. E somente quando impossível as medidas 

anteriores, deve-se enviar os resíduos para sua disposição final ambientalmente 

adequada, com a deposição ordenada em aterros sanitários (BRASIL, 2020d).

Interessante notar como essa hierarquia no tratamento dos resíduos se vincula 

diretamente à Agenda 2030. A agenda teve base na Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+206, mas foi devidamente estabelecida na 

Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em 2015. 

Enquanto aprimoramento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

buscou abranger também a participação da sociedade civil para garantir maior 

pluralidade de visões.

Mas qual o relacionamento entre a gestão de resíduos sólidos e a Agenda 2030? 

O desenvolvimento sustentável, estabelecido na agenda, estrutura 169 metas, divididas 

em 17 ODS. Entretanto, essa “fragmentação” é meramente didática, pois tantos 

as metas quantos os objetivos são intercomunicantes e necessitam ser analisados 

conjunta e integradamente como forma de garantir a unicidade do desenvolvimento 

sustentável. Não há desenvolvimento sem um equilíbrio entre seus pilares econômico, 

social e ambiental.

Da mesma forma deve ocorrer com os resíduos sólidos. Não por acaso um 

dos princípios estabelecidos pela própria PNRS é a visão sistêmica, essencial para 

compreender tal fenômeno. Vislumbrar os resíduos somente pela lente ambiental 

levaria a um reducionismo indevido de seu impacto social, ignorando o comportamento 

da sociedade na geração de resíduos e excluindo os catadores desses matérias da 

discussão. As empresas, enquanto variável econômica e responsáveis pela elaboração 

6 A Rio+20 ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, em 2012, ano em que a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) completava 20 anos. Ao término da referida 
conferência, houve a elaboração do documento “The Future We Want”, que reforça o compromisso 
político com o desenvolvimento sustentável. Foi ainda estabelecido um grupo de trabalho para a 
elaboração de metas de desenvolvimento sustentável, considerando o sucesso que os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio alcançaram. Mais informações disponíveis em: https://nacoesunidas.org/
pos2015/.
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dos produtos e de sua vida útil, também ficariam marginalizadas pela lente ambiental.

Para entender então a gestão dos resíduos sólidos dentro de uma visão 

multifacetada e prismática, ela será analisada dentro dos ODS, de suas metas e dentro 

dos pilares econômico, social e ambiental-sanitário. Apesar de outros mais estarem 

envolvidos, este ensaio trabalhará com os ODS 3, 6, 8, 11 e 12, não necessariamente 

nessa ordem, por serem os mais próximos da discussão.

Os resíduos sólidos são fonte de poluição capaz de contaminar diferentes 

meios quando descartados incorretamente. O descarte de resíduos em corpos 

d’água ou levados pela chuva contribui para assoreamento de leitos fluviais e 

para a eutrofização das águas, por exemplo. Com o descarte incorreto em solo, a 

possibilidade de servirem como criadouro para certos vetores é alta, o que aumenta 

a transmissibilidade de certas doenças, como leptospirose, peste bubônica, cólera e 

outras. 

Não bastasse isso, a queima7 de resíduos a céu aberto leva a um grave problema 

de poluição atmosférica. A complexidade dos resíduos gerados, com múltiplas 

substâncias de origens diversas, e a periculosidade variável, pelo descarte incorreto de 

resíduos perigosos com os resíduos e rejeitos domésticos, torna a queima de resíduos 

sólidos algo extremamente danoso para a saúde. 

E pela multiplicidade de substâncias, a reação de combustão pode gerar gases 

tóxicos para a saúde humana e contribuir para o efeito estufa; o terreno utilizado 

para a queima fica inutilizado para outras funções, se não for descontaminado e 

devidamente tratado; e ainda as cinzas tóxicas podem contaminar corpos d’água e 

causar problemas respiratórios, especialmente em épocas de baixa umidade relativa 

no ar.

Considerando, no Brasil, a baixa seletividade histórica na coleta de resíduos, a 

lentidão no fechamento de lixões 8 e a pouca conscientização ambiental da população 

em assuntos envolvendo resíduos sólidos, dificulta-se sua gestão adequada além de 

ser uma afronta ao artigo 225 da Constituição Federal, pois há um desequilíbrio visível 

do meio ambiente causado pelos impactos dos resíduos sólidos (BRASIL, 2020a).

7 A incineração, diferentemente da queima descrita, deve ocorrer de maneira controlada, em 
fornos e usinas específicas. Devem ser equipados com filtros químicos, para evitar a disseminação de 
gases tóxicos, e os rejeitos dos fornos, devem ser despejados em área de destinação específica, com 
todas as medidas técnicas adotadas para evitar sua contaminação no ambiente circundante.
8 O último relatório do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), de 2018, 
sobre o manejo de resíduos sólidos urbanos, aponta que somente 62,3% dos 5570 Municípios brasileiros 
participaram do sistema de informação, ainda que 85,6% da população urbana esteja abrangida nessa 
porcentagem. Dessa fração, somente 38,1% dos Municípios possuem coleta seletiva (BRASIL, 2019). 
Apesar da melhora gradativa, a adoção de melhores práticas é lenta e expõe problemas de adequação 
dos Municípios às exigências normativas. 
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Por sua vez, compromete-se o cumprimento da Agenda 2030 no concernente 

ao meio ambiente e à saúde pública. O ODS 3 envolve “assegurar uma vida saudável 

e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades” (ONU, 2015, p. 21). E 

suas metas 3.3 e 3.9 invocam a necessidade de reduzir o número de mortes e doenças 

causadas por doenças transmissíveis, produtos químicos perigosos e poluição do ar, 

água e solo. Como visto, a gestão inadequada se opõe a tal objetivo.

Além disso, dificulta-se o alcance do ODS 6, sobre água potável e saneamento, 

pois a meta 6.3, sobre melhorar a qualidade da água pela redução de poluição 

e de despejo de produtos químicos e materiais perigosos (ONU, 2015, p. 25) fica 

comprometida. Tal qual a meta 11.6, do ODS 11, sobre cidades saudáveis e sustentáveis, 

que reforça a necessidade de redução do impacto ambiental negativo das cidades, em 

especial, quanto à qualidade do ar e à gestão de resíduos municipais (ONU, 2015, p. 

30).

Essa última meta especificamente traz a necessidade de uma análise social do 

problema dos resíduos em dois elementos. O primeiro deles é que se há necessidade 

de se reduzir o impacto ambiental negativo dos resíduos municipais, há necessidade 

de fomentar a reciclagem dos resíduos existentes. E para tanto, torna-se essencial 

consolidar e garantir os direitos dos trabalhadores desse setor, dos catadores de 

resíduos.

Nesse sentido, a meta 8.8 do ODS 8, sobre trabalho decente e crescimento 

econômico, reforça a necessidade de proteger os direitos trabalhistas e garantir 

um meio ambiente de trabalho saudável para o desenvolvimento da atividade 

econômica (ONU, 2015, p. 26-27). Dessa forma, há necessidade de compreender a 

atividade dos catadores de resíduos como um serviço público prestado, na lógica do 

princípio protetor-recebedor, e remunerá-los devidamente pelo serviço prestado, e 

não somente por quantidade processada, como frequentemente ocorre no Brasil. Isso 

evitaria a instabilidade de renda e auxiliaria a inclusão dos catadores de resíduos na 

vida econômica da sociedade e sua integração na PNRS, conforme seu artigo 7º, XII.

Além disso, como a atividade de triagem e processamento de resíduos sólidos 

é insalubre, a garantia de um meio ambiente de trabalho adequado, que proteja a 

saúde do trabalhador, é fundamental. Para tanto, o uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI), além de toda a organização de espaço, equipamentos e o cuidado 

com a desinfecção pós-trabalho são elementares para a efetividade dessa proteção.

E o segundo elemento da análise social, é o comportamento do ser humano 

enquanto parte da sociedade de consumo. O pensamento de Zygmunt Bauman 

possui grande valia para a compreensão desse fenômeno derivado da manipulação 
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dos desejos dos indivíduos. O sociólogo explica a lógica a permear tal sociedade, 

que envolve promessas irrealizáveis, sedutoras exatamente por serem desejos 

insatisfeitos. Isso fomentaria a sociedade, indústria e mercados de consumo (BAUMAN, 

2007, p. 106).

Dentre algumas medidas para a geração desses desejos insatisfeitos é a 

depreciação e desvaloração dos produtos desejados pelo consumidor, de modo que 

uma vez obtidos, provoquem mais desejos insaciáveis. Com a redução do lapso entre o 

querer e o obter, entre a utilidade e inutilidade, entre a conveniência e a rejeição, tem-

se uma economia do logro, que abarca o excesso e o “lixo” e que são as representações 

de sua sobrevivência (BAUMAN, 2007, p. 106-110).

As pessoas que compõem essa sociedade de consumo não se incomodam com 

o descarte de seus produtos, objetos de desejos passados, e aceitam essa efemeridade 

como algo normal (BAUMAN, 2007, p. 111). E fica visível o problema da geração 

excessiva de resíduos por esse comportamento. Não bastasse isso, a cadeia de 

reciclagem, que necessita de aportes consideráveis por não comporem primariamente 

a cadeia de produção, sofre com sua ausência e com o estigma negativo de custo 

operacional. Inclui-se assim o pilar econômico pela impossibilidade de sua separação 

do pilar social.

O relatório de 2018 sobre o manejo de resíduos sólidos urbanos, do Sistema 

Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), estima que, dos 62,8 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos urbanos e resíduos sólidos públicos gerados naquele 

ano, 30% da massa total é composta de resíduos recicláveis secos, o que representa 

quase 19 milhões de toneladas. Desses 30%, apenas 5,6%, ou pouco mais de um milhão 

de toneladas de resíduos, são devidamente reciclados (BRASIL, 2019, p. 147).

Diante desse desperdício de material reciclável, que acaba recebendo as mais 

diferentes finalidades inadequadas, tem-se também o desperdício de matéria-prima, 

que poderia ser reinserida na cadeia produtiva com menores custos e promover 

geração de emprego e empreendedorismo pela estruturação de uma atividade 

econômica marginalizada, auxiliando na meta 8.3 da Agenda 2030 (ONU, 2015, 

p. 26-27). 

Esse desperdício dificulta ainda o cumprimento do ODS 12, sobre consumo 

e produção responsáveis, em especial a meta 12.4 sobre manejo sustentável de 

produtos químicos e resíduos. E vai na contramão da meta 12.5, ao desrespeitar a 

hierarquia do tratamento de resíduos pois ocorre sua disposição final em aterros, sem 

antes passar pela prevenção e redução (ONU, 2015, p. 31). Por uma lógica baseada 

em economia linear e obsolescência programada, com retirada de matéria-prima para 
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conversão em produtos descartáveis, desperdiça-se uma oportunidade de fomentar o 

desenvolvimento.

Um segundo problema no pilar econômico, de natureza socioeconômica, 

envolve determinadas atividades em área de disposição final de resíduos e rejeitos. 

Conforme o artigo 48, da PNRS, nessas áreas são proibidas a utilização de resíduos para 

alimentação, catação, criação de animais domésticos e estabelecimento de moradia 

(BRASIL, 2020d). Entretanto, é difícil conceber uma pessoa que voluntariamente 

queira se estabelecer em tal localidade, se não por incapacidade de auferir renda, por 

necessidade. 

Esse fato demonstra um feixe de problemas dessas proibições legais. Apesar 

de se entender a lógica sanitarista por trás de sua instituição, a ausência de políticas 

públicas efetivas de combate à fome e de moradia, tornam-nas inefetivas, sejam pela 

vagarosidade do Poder Público em extinguir os lixões a céu aberto, seja pelo estado 

de miséria e penúria que as pessoas que fazem uso desse espaço se encontram. Visível 

fica a desigualdade na sociedade de consumo, enquanto uns consomem em excesso e 

outros nada possuem.

Pelo exposto até o momento, fica claro que os resíduos sólidos devem ser 

analisados a partir de uma visão sistêmica, integrando o social, o ambiental e o 

econômico para se ter uma visão mais completa do panorama apresentado. A agenda 

2030 fornece bases importantes para essa visão, e auxilia no entendimento crítico para 

compreensão do fenômeno dos resíduos sólidos a partir do comportamento social, 

dos processos de produção e seus impactos diversos que retroalimentam o ciclo de 

desperdício dos resíduos.

2. A pandemia de COVID-19 e degradação ambiental: considerações sobre as 
vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais

Importante ressaltar, antes de se discorrer esta seção, que as informações aqui 

utilizadas são passíveis de alteração posterior, visto que se trata de uma enfermidade 

recente, cujos estudos ainda estão em andamento. Para a descrição da doença, faz-se 

uso majoritário de informações publicadas pela Organização Mundial da Saúde.

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo SARS-CoV-2, um coronavírus9. 

A família dos coronavírus é conhecida por ter algumas espécies que causam doenças 

respiratórias, como a SARS (South Asia Respiratory Syndrome) e a MERS (Middle East 

Respiratory Syndrome) (WHO, 2020b). Estas duas últimas, apesar de mais letais que a 

9   Por análise do genoma viral, a comunidade científica entende que o reservatório natural do 
SARS-CoV-2 é o morcego. Entretanto, houve um hospedeiro intermediário (supõe-se que seja o pangolim, 
hoje, o animal mais traficado no mundo) para somente depois chegar aos seres humanos (ANDERSEN et 
al, 2020, p. 450-452).



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva  . Volume 6

63

COVID-19, não tiveram o potencial de propagação da primeira, que já alcança marcas 

inacreditáveis de mais de 26 milhões de infectados confirmados e 870 mil mortos, até 

a data de 06 de setembro de 2020 (WHO, 2020a). 

Dentre os sintomas da doença, destacam-se febre, cansaço e tosse seca. Outros 

sintomas menos comuns podem se expressar, como coceira, dores, congestão nasal, 

dor de cabeça, conjuntivite, garganta dolorida, diarreia, perda de olfato e paladar, 

erupção cutânea e descoloração dos dedos. Em cerca de 80% dos casos as pessoas 

se recuperam sem precisar de tratamento hospitalar. Entretanto, nos 20% restantes a 

enfermidade evolui para um quadro de dificuldade respiratória (WHO, 2020b). E alguns 

grupos possuem maior propensão para a evolução desse quadro, como idosos, obesos, 

diabéticos e pessoas com problemas cardíacos, pulmonares, hipertensão arterial ou 

câncer.10 

Suas formas de transmissão consistem basicamente em contato direto, indireto 

ou contato próximo (a menos de um metro) dos olhos, nariz ou boca com secreções de 

pessoas infectadas, como saliva, secreções respiratórias e gotículas expelidas através 

de tosse, espirro, fala e canto. Há possibilidade também de transmissão por aerossol, 

mas confirmada apenas para geração a partir de procedimentos médicos.11

Outra forma possível de contágio, cogitada pela OMS, mas que faltam mais 

estudos sobre, é a contaminação indireta por superfície ou objetos infectados. A 

depender do tipo de superfície, o SARS-CoV-2 pode sobreviver de 4 a 72 horas (WHO, 

2020b). Por aplicação do princípio da precaução, ainda que o risco seja desconhecido, 

pelo fato do vírus sobreviver em superfícies, tal tipo de contágio não deve ser 

descartado e será importante para as discussões ao longo deste texto.

Finda essa parte introdutória da doença, passa-se agora para a correlação 

entre a pandemia de COVID-19 e degradação ambiental. Considera-se como local 

de início da pandemia o mercado de animais vivos de Wuhan, cidade chinesa.12 A 

10 A Itália é um país com alta expectativa de vida e com bastante idosos, o que justificaria a alta 
letalidade do COVID-19 no país. Por sua vez, a obesidade e suas comorbidades correlatas poderiam 
ajudar a explicar a maior incidência de casos graves de COVID-19 na população mais jovem dos Estados 
Unidos, Brasil e Inglaterra, visto que a quantidade de pessoas obesas e com sobrepeso é bastante 
relevante nesses países.
11 A OMS cogita outras formas de transmissão, como por via aérea em ambientes fechados e pouco 
ventilados, fecal-oral, via placenta, amamentação e por contato com sangue contaminado, mas ainda 
faltam estudos para comprovarem essas hipóteses. Há também conhecimento de que o SARS-CoV-2 
pode infectar outros mamíferos, mas não se sabe ainda se isso gera risco significativo de transmissão 
para seres humanos (WHO, 2020c, p. 2-3).
12   Há pesquisas que apontam para a circulação do SARS-CoV-2 em outros países antes do primeiro 
caso relatado em Wuhan, na China. Ver CHAVARRIA-MIRÓ, G. et al. Sentinel Surveillance of SARS-CoV-2 
in wastewater anticipates occurrence of COVID-19 cases. medRxiv, 13 jun. 2020. Online. Disponível em: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.13.20129627v1.full.pdf+html. Acesso em: 23 ago. 
2020.
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existência desse tipo de estabelecimento é reflexo de alguns problemas estruturais 

da sociedade moderna, em especial, nos países emergentes e subdesenvolvidos. 

Ainda que se possa argumentar sobre a tradição da existência desse tipo de comércio, 

outros fatores devem ser considerados.

O primeiro deles é como a explosão do crescimento populacional, em especial 

a partir do século XX, contribuiu e contribui para o avanço de fronteiras humanas. A 

pressão ambiental exercida sobre recursos naturais leva comunidades e produções 

agrícolas a tomarem espaço onde antes se encontrava um ecossistema sem intervenção 

humana. E isso aumenta a invasão de habitats, a convivência nem sempre harmônica 

com outros seres vivos e o consumo de recursos vegetais e animais silvestres.

Além disso, essas ocupações de áreas antes consideradas “selvagens” levam 

ao contato dessas populações com cargas virais que não fazem parte de sua rotina, 

aumentando o risco de contração de novas doenças zoonóticas diretamente ou com 

os animais domésticos servindo de “ponte”. Inclusive, a criação de animais que segue 

um padrão de baixa diversidade genética torna mais suscetível a contaminação do 

rebanho a zoonoses e reduz a resistência a esse tipo de doença (UNEP, 2016, p. 19).

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) relata que 

cerca de 60% de todas as novas doenças infecciosas humanas são zoonóticas, mas 

comumente negligenciadas, visto que costumam atingir regiões limítrofes entre a 

humanidade e a natureza. Entretanto, seus impactos socioeconômicos, decorrente 

dessa degradação ambiental, são enormes. Dentre alguns exemplos, temos a gripe 

aviária, a Ebola, a MERS, o vírus Nipah e a SARS, que causaram, além das fatalidades, 

perdas econômicas na ordem de bilhões de dólares (UNEP, 2016, p. 21). 

Dessa forma, a surpresa ou mesmo o negacionismo inicial, por parte dos 

governos, sobre os impactos e alcance do COVID-19, nada mais representa que a 

negligência quanto aos sinais emitidos pelos ecossistemas e a incapacidade de 

executar normas sanitárias e ambientais de monitoramento e controle, em caráter 

precaucional. Atualmente, esses sistemas de normas trabalham justamente para 

garantir que a menor quantidade possível de externalidades negativas perturbe o 

sistema produtivo. E isso exige considerações sobre a impossibilidade de se internalizar 

certas externalidades negativas no preço do produto, como a degradação ambiental. 

Mankiw explica a externalidade como “o impacto não compensado das ações 

de uma pessoa sobre o bem-estar de outras que não participam daquelas ações”. Seria 

uma falha de mercado, pois não incorpora os custos sociais da produção no equilíbrio 

de mercado. Ainda, a tributação sobre determinada atividade seria uma forma de 

internalizar essa externalidade (MANKIW, 2020, p. 156-167). Entretanto, quando se 
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discute custo ambiental, deve-se sempre priorizar a prevenção do dano ambiental a 

sua compensação, pois não raramente o dano é irreversível, e o retorno à condição 

anterior, quase impossível.

Além disso, o sistema econômico integra o sistema ecológico, visto que o 

segundo pode viver sem o primeiro, mas o contrário não se verifica. De tal forma, 

a visão ecológica da economia, trabalha com uma visão transdisciplinar em que se 

avalia como os valores de bens naturais, por exemplo, não se restringem à óptica 

econômica. De tal forma, pela impossibilidade de transação entre valores, tampouco 

poderia se considerar a transação entre diferentes tipos de capital. Ou seja, o capital 

natural, no que tange ao meio ambiente vivo, em sua biodiversidade e complexidade 

de composição, não poderia ser avaliada por correspondente monetário nem 

poderia ser transigido com os demais capitais (econômico e social) sob a óptica da 

sustentabilidade forte. (CAVALCANTI, 2010, p. 53-54).

Ainda, o modo como essas zoonoses afetam os países e mesmo diferentes 

comunidades dentro de um mesmo país é bastante diferente. Chega-se assim ao segundo 

problema entre degradação ambiental e o estilo de vida humana: a desigualdade. 

Uma das causas que leva à degradação ambiental, ela pode ser representada pela 

assimetria da acessibilidade e distribuição de alimentos, que leva os menos abastados 

a recorrerem a fontes alternativas de consumo13 para suprir suas necessidades. Apesar 

do mercado de úmidos não ser comum no Brasil, sua lógica de existência se aplica.

Essa desigualdade socioeconômica também pode ser observada pela 

possibilidade ou não de distanciamento social na pandemia. Enquanto determinados 

grupos podem fazer uso de home office, outros continuam a prestação de serviços, 

como motoristas e entregadores por aplicativo e trabalhadores de coleta de resíduos e 

rejeitos domésticos, pela natureza de seu trabalho. Inclusive, o primeiro grupo fomenta 

essa economia de plataforma marcada pela precariedade da cobertura de seguridade 

social e das relações de trabalho, além de gerarem mais descartes domésticos, pelas 

novas configurações de ambiente de trabalho, ampliando a necessidade dos serviços 

de coleta.

Um segundo tipo de desigualdade é a desigualdade tecnológica. Ela aparece 

não somente nas relações entre países, em que o poder tecnológico se concentra em 

alguns poucos produtores e uma vasta gama de compradores, mas também em como 

determinadas áreas de conhecimento possuem maior desenvolvimento tecnológico 

13 Dentre essas fontes, temos o meio silvestre com a coleta de lenha para cozinhar, animais 
silvestres para servirem de alimento e desmatamento para produção agropecuária de pequeno porte, 
por exemplo. Em casos mais próximos do meio urbano, os lixões passam a ser essa fonte, bem como os 
resíduos e rejeitos domésticos.
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em detrimento de outras. Enquanto técnicas de produtividade são valorizadas e 

poderiam auxiliar na redução de área necessária para satisfação das necessidades 

das populações, sua acessibilidade é limitada. E técnicas inovadoras para preservação 

ambiental ainda se subordinam à anterior, pela lógica da lucratividade e pela 

preservação de interesses.

Em ambos os casos, percebe-se a ambivalência da técnica e como a melhor 

eficácia é trabalhada no sentido de preservar interesses, o que justifica o pensamento 

de Jacques Ellul sobre a ausência de neutralidade da técnica (ELLUL, 1968). Tem-se, 

portanto, que a desigualdade não é um processo natural, mas criado para manutenção 

de determinado status quo insustentável e que se aproxima cada vez mais de seu 

limite.

Amartya Sen, economista conhecido pela sua proposta de analisar o 

desenvolvimento pela expansão das liberdades, estabelece cinco liberdades 

instrumentais que merecem atenção especial: liberdades políticas, facilidades 

econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. 

Elas têm a capacidade de expandir a autonomia do indivíduo e ainda se complementam 

(SEN, 2010, p. 58-60). Se alguma dessas liberdades instrumentais são ausentes ou 

deficientes, dificilmente o desenvolvimento enquanto finalidade seria alcançado.

Essa assimetria de acessos e oportunidades gera problemas para o 

desenvolvimento. As liberdades políticas, entendidas como os direitos civis mais 

básicos que envolvem a liberdade de expressão, encontram-se ameaçadas pelo 

enfraquecimento da democracia, do multilateralismo e da participação popular nas 

decisões governamentais. As facilidades econômicas, que abrangem a possibilidade de 

se utilizar recursos econômicos para diferentes finalidades, também foram reduzidas, 

pela retração da atividade econômica e por consequente redução dos empregos e da 

renda.

As oportunidades sociais, que abarcam políticas públicas nas áreas de 

educação e saúde, fundamentais para o bem-estar individual e para a independência 

econômica, estão prejudicadas pela Emenda Constitucional n. 95/2016, ao limitar 

os gastos nessas áreas. A segurança protetora, que envolve uma rede básica de 

seguridade social para evitar a miséria extrema e penúria, também sofre em seu 

financiamento com a Desvinculação de Receitas da União e com o excesso de perdões 

de dívidas fiscais.

E na análise da última liberdade instrumental, as garantias de transparência, 

elas sofrem com a redução paulatina de informação pública governamental. Seja 

pelos atrasos nas publicações de relatórios, pela redução de participação popular nos 
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Conselhos Nacionais, e pela quantidade de desinformação que circula especialmente 

no mundo virtual e nas redes sociais. Essa redução de confiança nas instituições e 

com o próximo, dificultam o diálogo, a cooperação e a solução de controvérsias, em 

diferentes níveis.

O terceiro problema será tratado na próxima subseção. Mas até o momento, 

percebe-se que as vulnerabilidades social, econômica e ambiental se inter-relacionam 

e exponenciam seus problemas quando em contato com alguma adversidade. No caso 

em questão, essa adversidade denominada COVID-19, mesmo ao trazer alguns novos 

problemas, mais importante é entendê-la como resultado e aprofundamento dessas 

vulnerabilidades. E o comportamento do poder público brasileiro de não trabalhar 

devidamente o desenvolvimento agrava a conjuntura, especialmente a de resíduos 

sólidos.

2.1. COVID-19 e gestão de resíduos sólidos no Brasil: insuficiência de respostas e 
agravamento de problemas

O terceiro problema central da sociedade moderna, que relaciona degradação 

ambiental e vulnerabilidades, é o apoio majoritário do sistema produtivo mundial em 

um modelo de economia linear tradicional, em que a retirada de matéria-prima segue 

uma via de mão única, passando por sua transformação até chegar ao consumidor 

final. Desconsidera problemas antes da cadeia produtiva, que envolvem a forma de 

extração desses recursos naturais14 e problemas pós-consumo, quando seu produto se 

transforma em resíduos e rejeitos. Quando muito, internaliza as externalidades como 

custo da cadeia de produção, ao verificar que isso compensa em vez de proteger o 

meio ambiente.

Dessa forma, a fórmula para entender o problema dos resíduos sólidos se 

apresenta. O crescimento populacional somado à desigualdade, à economia linear e 

permeada com a insatisfação da sociedade de consumo e com a não neutralidade 

da sociedade da técnica criam uma estrutura exponencial crescente de geração de 

resíduos, em que a estrutura de tratamento de resíduos pós-consumo não consegue 

acompanhar, pela ausência de incentivos públicos, de consciência social da importância 

desse setor, e de interesse empresarial de alterar métodos e processos de produção.

Com esse esquema em mente, passa-se então para a questão dos resíduos 

sólidos no Brasil em tempos de COVID-19. A Lei Federal n. 13.979/2020, promulgada 

em 6 de fevereiro, estabeleceu a possibilidade de realização de quarentena (BRASIL, 

2020e), que se efetivou por meio de medidas planejadas e adotadas em âmbito estadual 

14 No caso, a forma de extração envolve verificar se a extração dos recursos ocorre sem o emprego 
de trabalho análogo à escravidão e respeitando padrões mínimos de proteção ambiental.
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e municipal. A priori, os serviços referentes ao tratamento de resíduos e rejeitos eram 

considerados essenciais, conforme art. 3º, §1º, IX, do Decreto 10.282/2020, mas o inciso 

em questão foi revogado pelo Decreto 10.329/2020.15

Com a restrição das atividades econômicas consideradas não-essenciais, 

esperava-se que a produção de resíduos aumentaria, mas uma análise mais detalhada 

é necessária. Em relatório conjunto da ABETRE, ABLP, ABRELPE e SELUR/SELURB, os 

dados apontam para uma redução na geração de resíduos sólidos urbanos (ABETRE 

et al, 2020), o que faz sentido, visto que as atividades econômicas foram parcialmente 

paralisadas e consequentemente menos pessoas circulam em áreas públicas. Além 

disso aponta para um aumento na geração de resíduos de coleta seletiva.

Entretanto, conforme dados da 2ª Pesquisa COVID e Limpeza Urbana da 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), houve uma redução 

na geração de resíduos domiciliares e redução da atuação do sistema de coleta 

seletiva (ABES, 2020a). Dessa forma, as diferenças nos dados poderiam ser explicadas 

por exemplo, pelo aumento de compras por meio virtual e o maior consumo dos 

serviços de entrega de alimentos, aumentando a geração de resíduos de coleta 

seletiva, mas não o suficiente para suplantar a geração de resíduos domésticos até 

então. 

E um último dado preocupante é que houve uma queda de 17% na geração de 

resíduos de serviços de saúde (ABETRE et al, 2020). Estranho essa informação, visto 

que a abertura de hospitais de campanha, o aumento considerável de ocupação de 

leitos de UTI e a maior utilização de luvas e máscaras pela população deveriam fazer 

a geração seguir o caminho inverso. Duas poderiam ser as hipóteses: a suspensão das 

atividades de clínicas e outros serviços de saúde reduziram a geração desse tipo de 

resíduo; e/ou houve o aumento da destinação inadequada dos resíduos de serviços 

de saúde, ainda que o sistema para tratamento desse resíduo seja suficiente no país 

(ABETRE et al, 2020).16

15 Essa revogação de inciso é equivocada, vista que o tratamento de resíduos e rejeitos compõe o 
saneamento básico, uma parcela essencial de serviços públicos diretamente relacionados aos direitos 
humanos de acessibilidade a recursos como a água e ao direito à saúde, que acontecem com a devida 
coleta e tratamento do esgoto, resíduos e rejeitos gerados.
16 Os resíduos de serviços de saúde não serão o enfoque deste trabalho, visto que já possuem 
um sistema a parte de coleta e tratamento totalmente separado do restante dos resíduos que seguem 
normas bastante rígidas para garantir que não ocorra contaminação de outros ambientes e de seus 
trabalhadores, fazendo uso, por exemplo, de incineração ou tecnologia de autoclave e micro-ondas. 
Importante notar que o setor de tratamento desse tipo de resíduos deve levar em consideração 
também outros patógenos inclusive mais resistentes que o SARS-COV-2, como HIV, os vírus da hepatite 
e o descarte de medicamentos. Os produtores de resíduos de serviços de saúde, portanto, têm o dever 
moral, para além do legal, de impedir que seu tratamento para curar pessoas acabe contaminando 
outras, independentemente das circunstâncias (ISWA, 2020a, p. 3).
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Além disso, com a revogação dos serviços de tratamento de resíduos e 

rejeitos da condição de serviço essencial no Decreto Federal, abriu-se espaço para 

as regulamentações estaduais e municipais, que convergiram em grande parte para 

a suspensão temporária dos serviços de coleta seletiva. Compreensível tal medida, 

visto que a faixa etária dos catadores de resíduos no Brasil é mais alta que a média 

dos trabalhadores brasileiros, além desse grupo possuir maior participação de 

idosos (DAGNINO; JOHANSEN, 2017, p. 119), evidenciando a vulnerabilidade desses 

trabalhadores em momentos de pandemia.

Ainda, no documento elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), intitulado “Diretrizes técnicas e jurídicas para a coleta seletiva e triagem de 

materiais recicláveis durante a pandemia de COVID-19”, constata-se que mesmo com 

a implantação parcial da PNRS, pouco foi feito para garantir “condições de segurança 

e de saúde ocupacional nas unidades de triagem, assim como na inclusão social e na 

emancipação econômica desses prestadores de serviço, que são determinantes para 

diversas cadeias de reciclagem” (CNMP, 2020, p. 15). Inviável, portanto, a manutenção 

dos trabalhadores, nesse ambiente insalubre, em especial os de grupos de risco.

Esse tipo de afirmação, todavia, vindo de um órgão tão importante como 

o CNMP, reflete a incapacidade do Poder Público, como um todo, em tratar da 

situação. Desde realizar diálogos com o setor empresarial e com a sociedade civil 

para entender quais as falhas sistêmicas relacionadas à gestão de resíduos sólidos 

até estabelecer consensos e bases mínimas para negociações. Demonstra também a 

extrema vulnerabilidade do grupo de catadores de resíduos e a hipocrisia do sistema 

que necessita deles para sua sustentabilidade, mas torna suas vidas insustentáveis.17

Se por um lado se entende que a interrupção dos serviços deve ocorrer 

para proteger a saúde do trabalhador, por violação fática e constante das normas 

estabelecidas,  a interrupção dos serviços de coleta seletiva e reciclagem causam uma 

série de problemas, entre eles, de acordo com a International Solid Waste Association 

(ISWA), a transmissão de mensagem à população de que a coleta seletiva e a 

reciclagem não são importantes (ISWA, 2020b, p. 2), reduzindo assim os já baixos níveis 

de participação popular no sistema de responsabilidade compartilhada e dificultando 

a efetivação da PNRS.

Não bastasse isso, a Lei n. 14.026/2020, o denominado “Novo Marco do 

Saneamento Básico”, alterou o artigo 54, da PNRS, alargando novamente o prazo 

17 Nota-se tal fato pelo maior número de infectados e óbitos entre os trabalhadores na área de 
limpeza urbana que na população em geral, que chega a ser de 5 a 6 vezes maior (ABES, 2020a, p. 
8). Dentre outros fatores considerados, pode-se cogitar desde o contato com resíduos contaminados, 
inadequação das instalações, maior contato com outras pessoas, falta de ou uso incorreto de EPI etc.
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referente ao encerramento de lixões no Brasil, que varia de 2020 a 2024 de acordo com 

o Município ter ou não plano de gestão de resíduos sólidos e seu porte.18 Entretanto, 

dados do relatório do SNIS de 2018 apontam que 1012 Municípios ainda dependem 

de lixão para a disposição final de seus resíduos (BRASIL, 2019, p. 217). Sem a coleta 

seletiva, é possível que tais Municípios vejam a quantidade de resíduos e rejeitos 

despejados nos lixões aumentarem, bem como mais pessoas buscando recursos em 

tais espaços, pela retração da economia e aumento do desemprego e da miséria.

Pelo descarte irregular de resíduos e rejeitos, sem o devido tratamento, e 

considerando a quantidade de Municípios que ainda dependem de lixões e aterros 

não-sanitários, novos focos de contaminação poderiam ser criados pelo manejo 

inadequado de resíduos, seja pelo contato com resíduo contaminado, seja pelo 

contato interpessoal, pois a precariedade nessas condições é tanta que se torna difícil 

imaginar uma pessoa em tal situação portando EPI ou adotando medidas preventivas 

de higiene.

Pelo exposto, observa-se que as medidas de suspensão dos serviços de coleta 

seletiva são supostos paliativos para conter problemas gerados por omissão de 

medidas preventivas e precaucionais anteriores. Apesar de os serviços de limpeza 

urbana e coleta de resíduos sólidos serem essenciais, mais essenciais são os 

problemas que diretamente afetam os indivíduos, como a sujeira da rua ou os resíduos 

acumulando em casa. 

Não se trata aqui de menosprezar os impactos que a interrupção de ambos os 

serviços poderia causar, visto que a proliferação de vetores e animais peçonhentos 

derivados do acúmulo de detritos, resíduos e rejeitos poderia gerar surtos epidêmicos 

desastrosos. Mas de colocar em relevância que os serviços de coleta seletiva, fonte 

essencial de matéria-prima para o setor de reciclagem, é um dos responsáveis por 

conter a degradação ambiental por exploração excessiva de recursos, sendo assim um 

importante instrumento de prevenção ao surgimento de zoonoses. Entretanto, esse 

18 Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de 
dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal 
de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de 
mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do art. 
29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para os quais ficam definidos os seguintes prazos: I - até 2 de 
agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de 
Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais; II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios 
com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios cuja 
mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com 
países limítrofes; III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta 
mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e IV - até 2 de agosto de 2024, para Municípios com 
população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010 (BRASIL, 2020d).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art29
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protagonismo é usurpado pela histórica precariedade do sistema de tratamento de 

resíduos pós-consumo.

3. Uma melhor gestão de resíduos sólidos pós-pandemia: oportunidades em tempos 
de crise 

Se por um lado a crise sanitária trazida pela COVID-19 expõe e agrava 

vulnerabilidades sociais, ambientais e econômicas, poderia ela servir também como 

oportunidade de reflexão sobre os paradigmas de produção e consumo sobre o qual 

o sistema econômico se baseia, bem como uma oportunidade de efetivar direitos 

negligenciados de longa data. Mesmo com a redução no surgimento de novos casos 

no país e a retomada gradual das atividades econômicas, as medidas preventivas de 

higiene pessoal como lavar as mãos frequentemente, desinfecção com álcool em 

gel e o uso de máscaras devem ser mantidas, inclusive para prevenção de outras 

enfermidades.

Ainda que forçadamente, para prevenção de uma doença, essa adoção de 

medidas de higiene auxilia na redução de incidência de outras doenças, especialmente 

das relacionadas com falta de acesso de saneamento básico. O poder público poderia 

fazer uso desse momento, de relevância das práticas de higiene, para fomentá-las e 

usar da ocasião para promover maior conscientização coletiva da sua importância. 

Esse tipo de medida preventiva auxilia a reduzir custos posteriores com tratamento de 

enfermos pelo simples fato de terem o conhecimento adequado para manutenção da 

própria saúde.

Uma crítica cabível quanto as recomendações dos relatórios da ABES e da 

ABETRE com as demais associações, são que elas pouco discutem uma preparação 

preventiva e precaucional para novos casos similares à pandemia. Restringem-se às 

medidas a serem tomadas quando o problema já se instaurou, como afastamento dos 

catadores pertencentes ao grupo de risco e o pagamento de auxílio social temporário 

para os catadores afetados pela atividade paralisada (ABES, 2020b; ABRELPE, 2020).

Ou ainda medidas que já deveriam ser padrão de conduta, como: a constante 

higienização das mãos, desinfecção do EPI, das roupas de trabalho e do veículo 

de transporte, para os trabalhadores na área de resíduos; a fiscalização dos atos a 

serem cumpridos e orientação da população, para o poder público; garantir um meio 

ambiente de trabalho sadio e adequado e treinamento de pessoal, para as empresas 

de gestão de resíduos; e o acondicionamento adequado de resíduos para descarte e 

coleta, para a população em geral. (ABES, 2020b; ABRELPE, 2020).

Apesar de medidas de contenção de impacto serem importantes no setor 

de resíduos sólidos, mais importante é que seja reduzido o risco de um fenômeno 
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negativo de tal magnitude ocorrer. Mesmo que zoonoses emerjam com frequência 

cada vez maior e tendam a afetar cada vez mais a humanidade (UNEP; ILRI, 2020, p. 

7), tal setor, enquanto peça fundamental do desenvolvimento sustentável e serviço 

público essencial, deve se manter operante. Diante disso, algumas hipóteses serão 

trabalhadas nas próximas subseções para fortalecimento e continuidade do sistema 

de gestão de resíduos sólidos.

3.1. Criação e expansão dos sistemas de logística reversa

A logística reversa é conceituada no artigo 3º, XII, da PNRS como 

instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada (BRASIL, 2020d).

Por esse conceito, depreende-se que é um sistema criado para devolver os 

resíduos sólidos gerados pós-consumo ao setor que os produziu, para que possa 

ser reaproveitado, reciclado ou receber outra destinação adequada. Dessa forma, 

duas finalidades primordiais são atendidas: a redução do descarte de determinados 

resíduos junto com outros resíduos urbanos, pela especialização do sistema de coleta; 

e a recuperação de parte do valor da matéria-prima investido na produção. O intuito 

é justamente garantir a permanência desse valor no sistema produtivo pelo maior 

tempo possível.

Alguns tipos de resíduos são de logística reversa obrigatória, conforme art. 33, 

da PNRS, que são: agrotóxicos e seus resíduos e embalagens; pilhas e baterias; pneus; 

óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor 

de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos eletroeletrônicos e seus componentes 

(BRASIL, 2020d). Por serem resíduos perigosos e serem altamente tóxicos, faz-se 

fundamental sua coleta e tratamento adequados para a proteção do meio ambiente e 

da saúde pública.

Entretanto, em nenhum momento a referida lei impede a criação de outros 

sistemas de logística reversa.19 Essa expansão auxilia na redução da sobrecarga 

19 Como exemplo, cita-se a implantação da logística reversa de medicamentos, que foi estabelecida 
pelo Decreto n. 10.388/2020. Esse sistema em especial é bastante relevante, pois o descarte incorreto 
de medicamentos leva à contaminação de água potável e alterar a fauna e flora. Inclusive, há pesquisas 
que apontam impactos de hormônios femininos na redução de população de peixes machos e de sua 
reprodutibilidade (SCHWINDT et al, 2014).
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do sistema de coleta de resíduos urbanos, além de reduzirem sua complexidade, 

por menos resíduos estarem compondo a massa total do descarte. Além disso, por 

ser um tipo de resíduo no sistema de logística reversa, facilita-se a estipulação de 

tempo para armazenamento pré-triagem necessário para que o SARS-CoV-2 deixe de 

contaminá-lo.

E pode ainda reduzir custos com o transporte da coleta, visto que nos modelos 

mais implantados, de Pontos de Entrega Voluntária (PEV), o consumidor é responsável 

por levar seu resíduo até o PEV e o coletor passa nesses pontos de concentração 

para depois levar à unidade de triagem e depois ao processamento. Não haveria 

necessidade assim de coleta porta a porta.

Esse tipo de sistema seria interessante, por exemplo, para resíduos de 

vestuários, que em boa parte são compostos de materiais sintéticos, restos de 

produção industrial na área têxtil e resíduos de construção civil. Além disso, a 

indústria de bebidas poderia fazer um esforço maior para priorizar embalagens 

de vidro ou pet retornável para reutilização, evitando assim um uso excessivo de 

embalagens plásticas de uso único, visto as baixas taxas de coleta e tratamento de 

resíduos recicláveis no Brasil.

Para o sistema funcionar, contudo, necessita-se respeitar três elementos: 

recursos, cooperação e tecnologia. Não basta uma lei impor o dever de retornar 

os resíduos aos pontos de coleta, sem que haja a previsão de financiamento do 

sistema de logística reversa, como foi o caso de pilhas e baterias. Nesse sentido, os 

acordos setoriais20 mostram-se mais eficientes, ao trazerem para a discussão as 

empresas produtoras e importadores de resíduos e estimularem a cooperação, pelo 

compartilhamento da infraestrutura resultante dos investimentos realizados pelos 

participantes.

Além disso, após esse investimento inicial, a sustentabilidade do sistema pode 

se basear, por exemplo, no acréscimo do custo operacional no custo do produto, 

facilitando assim seu serviço com o repasse do custo ao consumidor. Além disso, 

pode-se fazer bom uso, por exemplo, de locais com grande circulação, como grandes 

franquias e supermercados, para que, através de negociações, cedam parte de seu 

espaço para a implantação de PEVs.

Apesar das diversas possibilidades que esse sistema oferece, a logística reversa 

vem a ocorrer somente no âmbito pós-consumo, enquadrando-se basicamente entre o 

descarte a reutilização e a reciclagem. E ela necessita ainda, para além dos recursos e 

do intuito cooperativo das empresas, da tecnologia para processamento viável desse 

20 Um problema, entretanto, é que o acordo setorial vincula somente os participantes desse 
contrato multipartes, diferentemente de um ato normativo do Poder Público, com efeito erga omnes.
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resíduo de forma a torná-lo atrativo economicamente. Este será o tópico da próxima 

subseção.

3.2.  Métodos e processos de produção e economia circular: repensando produção e 
consumo para além da obsolescência programada

Em respeito à hierarquia de gestão de resíduos sólidos, antes de se fazer uso 

dos serviços de reutilização e reciclagem, mais importante é que se reduza a geração 

de resíduos ou que ela não ocorra. Para tanto, torna-se necessário repensar o sistema 

produção atual, que retira recursos dos ecossistemas, transforma-os e os descarta nesse 

mesmo ecossistema após o consumo, sem que este tenha capacidade de reabsorvê-

los. 

Essa linearidade, sem caminho de retorno, é potencializada e levada à máxima 

eficácia por uma técnica que geralmente passa despercebida pela sociedade, por 

estar incrustada na sociedade de consumo e ser um de seus motores: a obsolescência 

programada. Ela consiste na redução planejada da vida útil do produto, estimulando 

a substituição desse produto por outro, supostamente mais moderno e mais funcional, 

fomentando a insatisfação de desejos das pessoas e o acúmulo de capital pelas 

empresas.

Além disso, trata-se de uma violação do princípio da ecoeficiência, previsto 

no art. 6º, V, da PNRS, pois a obsolescência programada age justamente contra a 

redução do impacto ambiental e acelera o consumo de recursos em vez de reduzi-

la. E por consequência, vai contra o objetivo da referida lei sobre estimular padrões 

sustentáveis de produção consumo, previsto no artigo 7º, III. (PNRS, 2020d).21

Para então discutir maior sustentabilidade no sistema de produção e consumo, 

respeitando a PNRS e o ODS 12 da Agenda 2030, há necessidade de se repensar como 

essa produção ocorre e os valores a guiarem esse sistema produtivo.  Uma visão que 

emerge na discussão econômica é a da Economia Circular, oposta à economia linear 

e que busca manter o valor dos materiais e componentes o mais elevado e pelo maior 

período de tempo possível. Além disso, busca eliminar os resíduos, quando possível, ou 

os reduzir no sistema (PACE; THE E-WASTE COALITION, 2019, p. 16).

Para que essa visão seja implementada, o produto deve ser idealizado em sua 

totalidade para além da mera satisfação do consumidor, mas entender como expandir 

sua vida útil e seus ciclos de vida útil. Como exemplos, garantir que o produto que 

apresente alguma peça defeituosa possa tê-la substituída em vez de se descartar 

21 Esse tipo de técnica viola ainda o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) por 
omitir informação relevante sobre a qualidade do produto, um direito básico do consumidor, além de 
ser crime conforme o artigo 66 da mesma Lei.
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todo o produto; e que seja feito com materiais mais resistentes para que possa ter 

uma segunda vida e possa ser utilizado por outro consumidor posteriormente. Isso é 

especialmente importante para o setor de eletroeletrônicos e de moda de luxo, por 

exemplo.

Ainda, com o design se preocupando também com o ciclo de vida útil pós-

consumo, facilita-se assim a logística reversa, com a redução de custos para seu 

tratamento, seja para a reutilização, seja para a reciclagem. Para tanto, investimentos 

no setor de inovação devem ser efeitos, e a eficácia dessa técnica empregada necessita 

de outro valor-guia: a sustentabilidade do produto, com uma alteração do paradigma 

quantitativo de produção para o padrão qualitativo.

Outro fator importante que leva à necessidade de se fomentar a Economia 

Circular é que a preservação de recursos na cadeia de produção é uma forma de 

garantir a soberania e a autonomia do Estado, reduzindo sua dependência por matéria-

prima virgem e por consequência, reduzindo a degradação ambiental pelas indústrias 

extrativistas e mineradoras. Ainda que vivamos em um mundo globalizado e que as 

necessidades são satisfeitas através de laços de cooperação e confiança, salvaguardar 

seus recursos faz parte da estratégia de reduzir a destruição do solo e garantir maior 

racionalidade no emprego das riquezas do Estado.

3.3.  Treinamentos, capacitações e educação ambiental

Como última estratégia para uma melhor gestão pós-pandemia e para a devida 

efetividade das duas medidas anteriores, a promoção de treinamentos e capacitações 

para empresas e funcionários e da educação ambiental para o amplo público são pré-

requisitos. O primeiro, para que os catadores se aperfeiçoem com um modus operandi 

que o proteja da melhor forma possível em seu trabalho; e o segundo, para que a 

população, parte ativa na responsabilidade compartilhada de resíduos sólidos, seja 

capaz de refletir sua conduta consumista, auxiliar no sistema de logística reversa e no 

estabelecimento de novos paradigmas de consumo.

É importante notar que a capacitação e os treinamentos direcionados aos 

catadores devem fazer mais uso de técnicas que não se apoiem inteiramente em 

escrita e sejam mais pragmáticas. Isso se deve porque sempre se deve buscar a 

comunicação mais efetiva e o índice de analfabetismo entre os catadores atinge 

20,34%, contra 6,06% da população brasileira total (DAGNINO; JOHANSEN, 2017, p. 

121), desconsiderando ainda os índices de analfabetismo funcional. 

Esse fato deve ainda ser analisado para entender se a escolha pelo trabalho 

de catador decorre da falta de oportunidade em outros empregos causada pela 

escolaridade incompleta e pela incapacidade de desenvoltura na linguagem escrita. 
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Se sim, políticas educacionais devem atender esse público vulnerável para que possam 

ter a educação garantida no art. 6º da Constituição Federal, e a possibilidade de 

efetivo exercício de sua cidadania por sua emancipação educacional, com um duplo 

cumprimento do ODS 4.22

Isso auxiliaria ainda na especialização do trabalho dos catadores, visto que se 

o intuito é reduzir a sobrecarga do sistema geral de coleta seletiva e instituir mais 

sistemas de logística reversa, mais trabalhadores especializados são necessários nos 

sistemas específicos. Além disso, uma maior mecanização do setor de resíduos sólidos 

como um todo diminuiria o contato direto dos trabalhadores com os resíduos sólidos, 

reduzindo contaminações, preservando a saúde do trabalhador e gerando menos 

probabilidade de paralisação do serviço essencial de tratamento de resíduos sólidos 

no futuro.

Por último, mas não menos importante, o desenvolvimento da educação 

ambiental no Brasil. Apesar de prevista na Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), a Lei n. 9795/99, ela sofre desafios que dificultam sua plena implementação, 

como: a falta de publicidade e reconhecimento público das iniciativas esparsas 

implementadas para reprodução em outras localidades; as dificuldades impostas à 

transversalidade da educação ambiental por uma grade curricular conteudista e 

voltada para vestibulares; e a dificuldade sistêmica de observar problemas ambientais 

para além da preservação de matas e florestas. 

Se a responsabilidade compartilhada da PNRS necessita do engajamento da 

sociedade para que sua estrutura funcione, garantindo o encadeamento de atribuições 

interdependentes, a educação ambiental surge como elo cooperativo de formação 

contínua para convergir diferentes interesses em torno de uma base comum mínima, e 

permitir a todos a oportunidade de desenvolvimento e de expansão de suas liberdades.

Para tanto, mais programas públicos de reconhecimento de boas práticas 

ambientais são necessários, como o Programa Município VerdeAzul, promovido pelo 

Estado de São Paulo, justamente para dar visibilidade às iniciativas locais e que essas 

iniciativas bem sucedidas possam ser reproduzidas em outras localidades. Outra 

medida plausível seria alterar a estrutura dos vestibulares de modo a abarcar esses 

conhecimentos da educação ambiental e induzir assim as escolas a adaptarem seus 

22 Outros dois pontos, não relacionados à educação devem ainda ser considerados: a necessidade 
de realização de exames preventivos nos catadores, visto que se trata de um trabalho de risco e 
insalubre, pelo contato com materiais possivelmente infectados; e a necessidade de se discutir uma 
forma diferente de remuneração pelos seus serviços prestados, que não seja meramente por produção. 
Nesse sentido, seria interessante um modelo misto de salário mais comissão, a ser custeado por um 
fundo para tal finalidade ou pelo Poder Público responsável, o que levaria ao cumprimento do princípio 
protetor-recebedor, e à continuidade do pagamento do salário mesmo durante uma pandemia, com as 
atividades paradas, o que reduziria a vulnerabilidade desse grupo.
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métodos de ensino e abarcarem mais discussões sobre meio ambiente nas disciplinas 

da grade curricular.

E por último, há necessidade de fomentar uma visão mais holística dos 

ecossistemas, de explicar como diferentes fatores estão interrelacionados, para 

superar uma visão compartimentalizada e de segregação entre meio ambiente e 

sociedade. Enquanto princípio da PNEA (BRASIL, 2020c) , a visão holística e sistêmica é 

essencial para entender o relacionamento entre degradação ambiental e o surgimento 

de zoonoses como a COVID-19; a gestão de resíduos sólidos, produção e consumo e 

a situação dos catadores de resíduos; e a sustentabilidade como valor necessário a 

permear todo o estilo de vida da população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo analisou os resíduos sólidos sob múltiplas perspectivas, para 

entender sua relevância econômica, social e ambiental, ao vincular sua gestão 

adequada com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

e como isso poderia mostrar o compromisso do Estado brasileiro com a agenda 

internacional. A gestão inadequada de resíduos sólidos, entretanto, gera violações de 

direito ambiental e sanitário, colocando em risco a saúde pública, contaminando ar, 

solo e água, além de dificultar a criação de cidades e comunidades mais resilientes 

para as mudanças climáticas.

Por sua vez, o advento da COVID-19, resultante da degradação ambiental e do 

maior contato dos seres humanos com o ecossistema selvagem, é mero sintoma da 

insustentabilidade e agravador de vulnerabilidades. A surpresa ou o negacionismo da 

doença são inválidas, visto o efeito de outras zoonoses no século XXI e os alertas do 

PNUMA. Pelos reiterados avisos de entidades internacionais e da natureza, a inação 

por parte de determinados Estados configura negligência preventiva e precaucional.

Essa degradação ambiental tem como motivos, dentre outros, o crescimento 

populacional e as desigualdades em diferentes facetas, principalmente 

socioeconômica e tecnológica, o que dificulta a implementação de uma agenda de 

desenvolvimento na óptica de Amartya Sen. E ainda a estruturação do sistema de 

produção sobre a economia linear, que considera a degradação ambiental como 

uma externalidade e não como um problema do ecossistema onde a economia está 

inserida. Com esses três elementos, permeados com a insatisfação da sociedade de 

consumo e com a não neutralidade da técnica, o processamento de resíduos pós-

consumo torna-se insuficiente ante a demanda.
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Não bastasse isso, a paralisação dos serviços de coleta seletiva e triagem 

de recicláveis, apesar de justificada pela necessidade de proteção da saúde do 

trabalhador, é a confirmação de sua estrutura precária, incapaz de garantir um 

meio ambiente de trabalho adequado para seus trabalhadores. E a paralisação pode 

ainda agravar outras situações, visto que boa parte dos Municípios brasileiros ainda 

dependem de lixões para disposição final de resíduos e rejeitos, cujo encerramento foi 

adiado novamente pela Lei n. 14.026/2020, e o aumento da pobreza pode levar mais 

pessoas a tais áreas.

A crítica central deste artigo reside no fato de que a coleta seletiva, fonte 

essencial de matéria-prima para o setor de reciclagem, é fator-chave para contenção 

da degradação ambiental por exploração excessiva de recursos. E reduzindo essa 

exploração e demanda por matéria-prima virgem, tem-se um instrumento poderoso 

de prevenção ao surgimento de zoonoses. Por isso, fortalecer todo o sistema de gestão 

de resíduos sólidos torna-se fundamental para a proteção integral da saúde pública.

Por isso, para além de remediar a situação, mais importante é estruturar um 

sistema de gestão de resíduos sólidos que preze por sua continuidade. Para tanto, a 

criação e expansão da logística reversa, com maior especialização no tratamento dos 

resíduos e menor dispêndio em sua coleta e separação, mostra-se uma possibilidade 

inclusive de profissionalizar os catadores e fomentar tecnologias inovadoras e 

cooperação empresarial.

Em um segundo momento, há necessidade de se romper o paradigma da 

economia linear pela implantação da Economia Circular, com a visão de manter o 

valor agregado dos materiais e dos recursos pelo maior tempo possível através de 

uma produção prioritariamente qualitativa, expandindo sua vida útil, e ampliando seus 

ciclos de vida útil, com recuperação posterior dessa matéria-prima para reinserção na 

cadeia produtiva.

E como último elemento trazido neste trabalho, pré-requisito dos dois 

anteriores, é a educação ambiental, capaz de garantir uma instrução efetiva aos 

catadores, de modo que tenham maiores conhecimentos sobre a importância de seu 

trabalho, como se protegerem e a possibilidade de crescerem profissionalmente; e 

a educação ambiental para o amplo público, garantindo uma visão mais holística e 

sistêmica sobre o desenvolvimento sustentável para além do imaginário restrito de 

preservação da natureza.

Em tempos de COVID-19 e mudanças climáticas, adaptabilidade e resiliência 

são valores fundantes para a sobrevivência. Pelo aumento crescente de complexidade 

dos desafios, mais esforços conjuntos são necessários para pensar e implementar 
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soluções. O ODS 17 vem justamente neste sentido, reforçando a necessidade de 

cooperação para superação dos problemas. Especialmente a gestão de resíduos 

sólidos, pelo seu amplo mercado inexplorado, oferece oportunidades sociais, 

econômicas e ambientais para criação de capacidades, aprimoramento de habilidades 

e desenvolvimento de estruturas e sociedades aptas a prevenir, mitigar e resistir aos 

desafios do século XXI.
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INTRODUÇÃO

O equilíbrio ambiental nas cidades inaugura topograficamente o Estatuto da 

cidade, materializado na Lei federal 10.271, de 10 de julho de 200123. Esse destaque 

legislativo pouco serve se não confirmado faticamente no cotidiano das cidades, na 

experiência diária de seus habitantes, por meio da efetivação jurídica das normas que 

garantem esse equilíbrio.

23 Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
será aplicado o previsto nesta Lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto 
da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental.
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Problemas ambientais de marcante característica urbana, como a incorreta 

destinação de resíduos, a falta de tratamento de esgoto e a progressiva aproximação 

das atividades industriais em relação às regiões residenciais possuem uma 

coincidência ambiental de relevante impacto e não abordada nos estudos jurídicos, a 

poluição provocada pelo odor ou odorífera. Desconhecer tão significativa realidade 

é prescindir de componente fundamental para a precisa determinação do equilíbrio 

ambiental nas cidades, na medida em que afasta um elemento de peso enorme na 

equação qualitativa que qualquer gestor ambiental busca formular. A identificação 

da poluição por odor, sua localização no sistema jurídico, repercussões e formas de 

proteção não ganharam a atenção devida a merecer sequer tratamento específico, ao 

menos no que diz respeito a mais conhecida doutrina do direito ambiental produzida 

no Brasil24.

Busca-se aqui chamar a atenção para essa lacuna, de modo que possa ser 

despertado o interesse sobre o assunto.

1. A IMPORTÂNCIA DO PROBLEMA DA POLUIÇÃO E DE SUA PROTEÇÃO PELO PODER 

PÚBLICO NO EQUILÍBRIO AMBIENTAL NAS CIDADES

Se o equilíbrio ambiental nas cidades enaltece o papel fundamental do meio 

ambiente na vida urbana, o estudo da poluição integra, de maneira indissociável, essa 

importância. Registra a doutrina estrangeira que autores limitam o objeto do Direito 

Ambiental a resolver, pela ótica jurídica, a poluição (CAFFERATTA, 2004, p. 20). No 

Brasil, SILVA observa que “o problema da tutela jurídica do meio ambiente manifesta-

se a partir do momento em que sua degradação passa a ameaçar não só o bem-estar, 

mas a qualidade da vida humana, se não a própria sobrevivência do ser humano” 

(SILVA, 2013, p. 31).

A poluição é assim conceituada pela ecologia: 

A poluição consiste em uma alteração indesejável nas características 
físicas, químicas ou biológicas do ar, do solo e da água que podem 
afectar, ou afectarão, prejudicialmente a vida do homem ou a de 
espécies desejáveis, os nossos processos industriais, condições de vida 

24 Foi realizado um levantamento perante os seguintes autores: MACHADO, Paulo Affonso 
Leme Machado. Direito ambiental brasileiro. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 2016; SILVA, José Afonso da. 
Direito ambiental constitucional, 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2013; ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito 
Ambiental. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2016; FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental 
brasileiro. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009; SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental. 21 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. 5 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. 
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e patrimônio cultural; ou que pode, ou poderá, malbaratar ou deterior 
nossos recursos em matérias-primas (ODUM, 2001, p. 685).

Apesar dessa centralidade no âmbito jurídico e de conceitos propostos, a 

poluição possui aspectos pouco analisados, sem qualquer desenvolvimento de suas 

implicações jurídicas. A situação revela-se mais dramática no cenário brasileiro, ao 

se verificar que o texto constitucional de 1988 expressamente determinou ao Poder 

Público “combater a poluição em qualquer de suas formas”25. A diretriz constitucional 

impõe um dever de proteção ambiental aberto, progressivo e integral, sem o que essa 

proteção será parcial e incompleta, fragmentando uma tutela que somente possui 

efetividade se exercida em toda a sua plenitude.

Na teoria dos direitos fundamentais fala-se em uma proteção dinâmica dos 

direitos fundamentais, produto da constatação de que, assim como não são taxativos 

os perigos que ameaçam os direitos fundamentais, do mesmo modo não existe um 

exaurimento de dimensões de tutela, adicionando-se o seguinte:

As funções específicas dos perigos mudam historicamente, tornando-
se necessários novos instrumentos de combate, que devem ser 
desenvolvidos, sempre de novo, em nome do homem e do cidadão. 
Isso significa uma abertura de conteúdos, de funções, e de formas 
de protecção, de modo a que todos esses direitos possam ser 
defendidos contra os novos perigos que possam surgir no decurso do 
tempo(QUEIROZ, 2002 p. 48-49).

Essa abertura protetiva também possui sentido, ao se perceber que as formas 

pelas quais se expressa o perigo da poluição não são taxativas e nem previsíveis, pois 

decorrem da complexidade própria dos sistemas social, político e econômico, cujos 

resultados imediatos são a multiplicidade das relações sociais, a falta de visão de 

futuro e a busca acelerada por desenvolvimento econômico e tecnológico. 

Não surpreende, portanto, que a Política Nacional do Meio Ambiente, 

estabelecida pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, tenha adotado um conceito 

amplo de poluição26, figurando como principal critério de definição a presença de 

degradação da qualidade ambiental. Esse agir jurídico atende às exigências daquilo 

que foi identificado pelo Ministro Herman Benjamin27 como o princípio da melhoria 

25 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI - 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
26 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: III - poluição, a degradação da qualidade 
ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança 
e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 
desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem 
matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
27 (REsp 769.753/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, 
DJe 10/06/2011)
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da qualidade ambiental, com previsão no artigo 2.º, caput, da Lei 6.938/8128, já que há 

sempre algo por melhorar na tutela ambiental, a partir de um processo contínuo de 

surgimento de novos perigos ambientais e, por consequência, de novas necessidades 

protetivas dai advindas.

A estruturação e o alcance da proteção conferida ao meio ambiente pelo 

sistema jurídico, a partir da Constituição Federal, torna ainda mais clara a omissão na 

análise e estudos jurídicos sobre a poluição por odor, sobretudo porque representa 

perigo identificado e real ao meio ambiente. 

2. O OLFATO E SEUS INIMIGOS

Desde Platão realça-se um suposto antagonismo entre sentidos e o 

conhecimento, ao ponto do filósofo grego ensinar que a filosofia liberta as almas, 

“mostrando-lhes para isso de quantas ilusões está inçado o estudo que é feito por 

intermédio dos olhos, tanto como o que se faz pelo ouvido e pelos outros sentidos”29. 

Mesmo dentro dos sentidos, o olfato foi considerado o mais baixo na 

hierarquia dos sentidos, pois, segundo essa concepção, desenvolve-se na ordem 

inversa da inteligência, levando para uma animalização (CORBIN, 1987, p. 13). De 

outro lado, a visão sempre foi tida como o sentido mais objetivo e menos emotivo, é 

por meio dela que são percebidas as descobertas científicas. Não por outro motivo, 

Condilac defendeu que a visão é o sentido da ciência, enquanto o olfato é o sentido 

que menos contribui para as operações da mente humana (apud CLASSEN, 1996, 

p. 100).

Essa ideia foi determinante para que o racionalismo construído a partir 

do espírito científico rejeitasse o emprego do sentido do olfato nas avaliações 

experimentais e, por consequência, não fosse associado às conquistas civilizatórias 

obtidas com o desenvolvimento científico. Como consequência, os cientistas nos 

séculos XIX e XX argumentavam que o olfato era primitivo, marginal e consistia 

em uma regressão humana, enunciando que a supressão do olfato é uma das 

características do homem civilizado (CLASSEN, 1996, p. 101). Esse processo caminhou 

no sentido da desodorização da sociedade, em que o olfato mantinha descompasso 

28 Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 
vida humana, atendidos os seguintes princípios: 
29 PLATÃO. Fédon. In: PESSANHA, José Américo Motta (Org.). Os pensadores. Platão. 5 ed. São 
Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 150



86 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva  . Volume 6

com o progresso da modernidade e dele era preciso se afastar para liberar a plenitude 

da racionalidade humana30.
Se o passado é resistente ao sentido do odor, o futuro não sugere mudanças. “A 

tecnologia tem afastado as pessoas de seu corpo e sentidos, perdeu-se a capacidade 

de dar atenção ao que tem gosto e cheiro” (HARARI, 2018, p. 86). O mundo virtual 

limitou as experiências reais humanas. Potencializou essa distância e intensificou as 

dificuldades para reverter esse longo processo de desprestígio do sentido do odor, 

embora as questões ambientais envolvendo o assunto sejam crescentes.

Com sólidas barreiras erguidas por épocas, o domínio jurídico não pôde 

se imunizar a essas resistências, formadas e disseminadas por toda a sociedade. O 

entendimento e a aplicação das repercussões jurídicas da poluição por odor estão a 

depender da superação de um histórico repulsivo e que não permitiu o florescimento 

do sentido do olfato, suas nuances e desenvolvimentos.

3. A POLUIÇÃO CAPTADA PELOS SENTIDOS

Não é difícil constatar que algumas modalidades de poluição são captadas 

pelos sentidos humanos, tais como a poluição sonora e a poluição visual. Um rápido 

levantamento aponta que são realidades afirmadas, estabelecidas e de fácil trânsito 

na doutrina ambiental brasileira (MACHADO, 2016; FIGUEIREDO, 2013; FIORILLO, 2009; 

SIRVINSKAS, 2013). O mesmo não se pode falar da poluição por odor ou odorífera, que 

ainda não alcançou o mesmo grau de reconhecimento.

Causa surpresa que formas de poluição urbana, de notórias grandeza e 

recorrência, como a proveniente da falta de tratamento de esgoto, da incorreta 

destinação do lixo e de resíduos de atividade industrial envolvam o sentido do olfato e 

não tenham justificado uma abordagem jurídica específica para o odor, ainda que por 

parte de estudos jurídicos e da atividade normativa ambiental.

Vê-se claramente a existência de uma posição refratária ao uso do sentido 

do olfato para a caracterização da poluição. No entanto, esse entender ignora 

a amplitude do regime jurídico adotado pelo artigo 3.º da Lei 6.938/81, cuja 

multiplicidade de aspectos abrangidos não restringem a constatação de poluição 

por índices exclusivamente técnicos ou numéricos. A adoção de referenciais como 

bem-estar da população, condições adversas às atividades sociais e econômicas, 

além de condições estéticas e sanitárias, deixa evidente que não foi opção legislativa 

um fechamento técnico para a questão, mas ocorreu uma verdadeira abertura 

30 Curioso que a palavra sagaz, etimologicamente signifique olfato apurado, posteriormente 
ganhando um sentido intelectual. V. NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 
Tomo I. Rio de Janeiro: editora não identificada, 1955, p. 453.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva  . Volume 6

87

para utilização de outros aspectos, decorrência própria de que o meio ambiente é 

integrado por relações complexas, variáveis no espaço e no tempo, envolvendo 

diversos fatores químicos, físicos e biológicos, o que está de acordo com a concepção 

legislativa adotada para a questão31.
Essas características dos fenômenos naturais demandam um outro olhar da 

ciência: 
Crucial para o entendimento contemporâneo da ciência é a 
percepção de que todos os modelos e teorias científicas são limitados 
e arbitrários. A ciência do século XX mostrou reiteradamente que 
todos os fenômenos naturais são, em última análise, interconectados, 
e que, na verdade, suas propriedades essenciais derivam de suas 
relações com outras coisas. Assim, para explicar todo e qualquer 
fenômeno em sua plenitude teríamos de compreender todos os 
outros, o que é obviamente impossível. Sejam quantas forem as 
conexões de que nos ocuparmos em nossa descrição científica de 
um fenômeno, seremos sempre forçados a deixar outras de fora. 
Portanto, os cientistas nunca podem lidar com a “verdade” no sentido 
de uma correspondência exata entre uma descrição e o fenômeno 
descrito. Na ciência, sempre lidamos com descrições limitadas e 
indeterminadas da realidade.

Repetindo, a natureza arbitrária do conhecimento científico é uma 
consequência da interconectividade fundamental dos fenômenos 
naturais. Em suas tentativas de perceber e definir invariabilidades 
e ordem nessa rede interconectada de relações, os cientistas 
identificaram certos padrões estáveis como “objetos”, “estruturas”, 
“processos” etc. Até certo ponto, o modo como essas identificações são 
feitas é subjetivo; depende de interpretação dos padrões observados 
por determinado observador. Esse processo obrigou os cientistas 
a abandonar a ideia cartesiana de descrições científicas objetivas, 
independentes do observador. Na ciência contemporânea, temos de 
aceitar o fato de que uma dimensão subjetiva está implícita em cada 
teoria ou modelo científico. (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 56-57)

Mesmo da perspectiva científica, não se não pode abrir mão de conhecer 

outros ângulos dos fenômenos naturais, na medida em que ajusta quantitativa e 

qualitativamente a percepção dessa inerente complexidade, além de servir como 

ferramenta reveladora da limitação do saber científico.

No que se refere à poluição por odor, vale a constatação de que “estima-se que 

humanos possam discriminar mais de 400 mil odorantes” (MALNIC, 2008, p. 22). Esse 

dimensionamento põe à mesa as dificuldades do saber científico e a ilusória crença 

na totalidade científica. Ensina BECK que a origem da crítica em relação à ciência 

31 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege 
a vida em todas as suas formas;
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encontra-se não na irracionalidade dos críticos, mas no fracasso da racionalidade 

científica diante dos riscos e ameaças civilizacionais crescentes, adicionando “as 

ciências, portanto, da maneira como estão constituídas – em sua ultraespecializada 

divisão de trabalho, em sua compreensão de métodos e teorias, em sua heterônoma 

abstinência da praxis –, não estão em condições de reagir adequadamente aos riscos 

civilizacionais” (BECK, 2011, p. 71).

O reconhecimento dessas limitações científicas diante dos fenômenos 

naturais não só recomenda, mas demanda, urgentemente, o uso de várias ferramentas 

cognitivas, inclusive de percepção sensorial, aptas a reunir o maior número de 

informações possíveis para o enfrentamento jurídico da poluição.

Por isso, seja dos comandos jurídicos existentes no Brasil, seja da própria 

atividade científica, não há vedação para uso de outros elementos cognitivos, como a 

percepção olfativa, para o auxílio na caracterização de poluição ambiental.

4. A REPERCUSSÃO JURÍDICA DA POLUIÇÃO POR ODOR

Partindo do conceito de poluição da Lei 6.938/81, é inquestionável que a 

poluição por odor preenche os requisitos ali estabelecidos. A abrangência do conjunto 

das disposições normativas do artigo 3.º, revela, com ainda mais contundência, como 

o fenômeno da poluição por odor é ignorado, mesmo que suas características estejam 

perfeitamente inseridas na previsão legal existente. 

Ao afetar o ar, um dos elementos físicos do meio ambiente, além de repercutir 

em um dos sentidos humanos, o odor consiste em fenômeno físico, cujos impactos 

devem ser considerados e analisados por qualquer avaliação ambiental a ser realizada. 

Basta verificar que a Resolução n.º 1/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA define impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas 

do meio ambiente32, no que “o conceito em questão está alinhado com o próprio 

conceito de poluição estabelecido no art. 3.º, III, da Lei n. 6.938/81 (SARLET; MACHADO; 

FENSTERSEIFER, 2015, p. 602). Evidente, portanto, a conexão próxima entre odor, 

impacto ambiental e poluição. Deste último conceito, é possível reunir, para os fins 

aqui propostos, que a degradação da qualidade ambiental produzida pelo odor 

expressa-se, principalmente, das seguintes formas: prejudica a saúde e o bem-estar 

da população; cria condições adversas às atividades sociais e econômicas; e afeta as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.

32 Art. 1º Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança 
e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas 
e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais.
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A relevância do odor na saúde e no bem-estar da população é natural, já que 

nos afeta no nível físico, psicológico e social (CLASSEN, 1996, p. 11), sobretudo ao se 

verificar a capacidade olfativa do ser humano, pois “estima-se que humanos possam 

discriminar mais de 400 mil odorantes” (MALNIC, 2008, p. 22). Esse amplo mundo de 

percepções e sentidos acaba por guiar fortemente as sensações e comportamentos 

humanos, pois a ciência já sabe que 

As informações do nariz e da língua somadas resultam na percepção 
final do sabor da comida. É por isto que quando estamos resfriados 
e com nossas vias nasais obstruídas, ou quando simplesmente 
tampamos o nariz, não conseguimos sentir o sabor da comida 
(MALNIC, 2008, p. 69)

A vinculação do olfato à alimentação demonstra, por mais um motivo, que 

esse sentido é crucial para a saúde, nutrição e qualidade de vida das pessoas (MALNIC, 

2008, p. 94).

As atividades sociais e econômicas, por sua vez, são impensáveis em 

ambientes com odor degradante. Como reunir-se socialmente em um ambiente que 

provoque sensações de desgosto e náusea? Qual o interesse econômico de atividade 

desenvolvida perante essas condições? Esses questionamentos fazem lembrar a 

atividade de turismo, um exemplo bastante ilustrativo de convergência social e 

econômica, que logo seria repelida pelas pessoas, ao se imaginar a frequência em local 

tomado por odores insuportáveis. Historicamente, registra-se que, em 1858, Londres 

foi quase sufocada pelo mau cheiro exalado por dejetos não tratados, forçando o 

Parlamento a suspender suas sessões, período que recebeu o título de o Grande Fedor 

(MORTIMER, 2018, p. 293)

Afetar as condições sanitárias e estéticas do meio ambiente é próprio da 

poluição por odor. Não se questiona que a sensação olfativa integra o sentir cênico, 

a admiração da beleza física de um ambiente, produzindo sensações afetivas com 

lugares e coisas.

Encontra, assim, a poluição por odor, sem qualquer dificuldade, fundamento 

na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A dificuldade parecer residir muito 

mais na ausência de interesse para o assunto do que na falta de meios jurídicos para 

reconhecê-la e, por consequência, deflagrar os mecanismos institucionais de proteção 

ambiental. Bastante significativo desse retrato é o exemplo do tratamento jurídico 

fornecido pela Resolução n.º 3, de 28 de junho de 1990, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA. Essa disciplina jurídica estabelece os padrões de qualidade 

do ar para o Programa Nacional de controle da qualidade do ar e não prevê o odor 

como padrão autônomo para esse controle, confirmando o descaso sobre o assunto, 
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ainda que, ao conceituar poluente33 não tenha estabelecido qualquer restrição para a 

inclusão desse imprescindível padrão de avaliação.

Por ser o ar o elemento físico do meio ambiente onde se dispersam os odores, 

é incompreensível a ausência do odor como padrão específico de qualificação 

ambiental do ar. O olfato consiste em meio eficaz para detecção dos perigos ocultos 

da atmosfera, figurando como útil e sofisticado analista da qualidade do ar. 

O cenário existente converte-se em perplexidade quando o parâmetro 

do odor foi alçado à condição de qualidade da água, prestando-se a servir como 

referencial de avaliação e definição de superioridade de suas características34. 

Essa incoerência jurídica, além de posicionar a poluição por odor na atmosfera em 

segundo plano, assegura objetivamente o descumprimento do dever constitucional 

de controle do Poder Público das substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente35.
Como consequência do aqui exposto, a produção de poluição por odor 

também constitui infração ambiental36, autorizando todas as consequências legais e 

institucionais voltadas para remediar essa ruptura jurídica, a exemplo da fixação de 

obrigações de fazer, não fazer e reparar os efeitos danosos de sua emissão.

33 Art. 1.º São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que, 
ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar 
danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Parágrafo único. Entende-se 
como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou 
possam tornar o ar: I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; II - inconveniente ao bem-estar público; 
III - danoso aos materiais, à fauna e flora. IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 
atividades normais da comunidade. 
34 Resolução n.º 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA: 
Art. 14. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: I - condições de qualidade 
de água: d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; Art. 16. As águas doces de 
classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: I - condições de qualidade de água: d) substâncias 
que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; Art. 17. As águas doces de classe 4 observarão 
as seguintes condições e padrões: II - odor e aspecto: não objetáveis;  Art. 18. As águas salinas de classe 
1 observarão as seguintes condições e padrões: I - condições de qualidade de água: d) substâncias que 
produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes; Art. 20. As águas salinas de classe 3 observarão as 
seguintes condições e padrões: III - substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes; 
Art. 21. As águas salobras de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: I - condições de 
qualidade de água: g) substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes; Art. 23. As 
águas salobras de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: V - substâncias que produzem 
cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes; 
35 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público: V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente
36 Lei Federal 9605/98: Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou 
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 
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A aceitação do parâmetro do odor para a qualidade do ar possui receptividade 

em louvável exceção da doutrina do direito ambiental brasileira: 

Entende-se que a qualidade do ar (livre ou em ambientes confinados) 
apresenta-se satisfatória quando estão conjugadas uma série de 
condicionantes, tais como composição química adequada, ausência de 
odores desagradáveis ou irritantes, temperatura normal e ausência de 
contaminantes de origem física, química ou biológica, estejam estes 
em estado sólido (suspensão), líquido ou gasoso. (FIGUEIREDO, 2013 
p. 479).

Essas considerações apontam que a poluição por odor sequer possui uma 

estrutura normativa consistente na realidade nacional – ao menos na esfera federal, 

que forneça instrumentos objetivos e de fácil emprego na rotina das atividades 

produtoras de odores com impacto no meio ambiente37, o que denuncia verdadeira 

omissão inconstitucional, por se distanciar da obrigatoriedade do dever de tutela 

ambiental que emana diretamente do artigo 225 da constituição federal38. 

Na esfera internacional o assunto ganhou espaço nos últimos anos, 

destacando-se em particular a criação do Observatório Internacional de Odores39, no 

âmbito do projeto Europeu D-Noses H2020. Esse projeto foi criado para suprir uma 

lacuna de acesso a informações sobre a questão dos odores, a partir da constatação 

de que pouco se sabe sobre a poluição causada por odores e a sua amplitude. 

Segundo aponta, a poluição por odores já é a segunda principal causa de reclamações 

ambientais na Europa40. Estão envolvidos especialistas do meio acadêmico, 

comunidade, representantes da indústria, do setor público e políticos. Apesar de não 

comportar aqui uma análise detalhada dessa iniciativa, o registro serve para revelar a 

importância do assunto na Europa.

37 Ressalva-se aqui a exceção presente no reconhecimento dos impactos na percepção olfativa 
de substâncias odoríferas produzidas no tratamento térmico de resíduos, nos termos da disciplina 
da Resolução n.º 316/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA: Art. 7º As áreas de 
armazenamento de resíduos deverão ter procedimentos que atenuem ou eliminem a emissão de 
substâncias odoríferas, de modo a diminuir o impacto por percepção olfativa fora dos limites do sistema 
de tratamento térmico. 
38 Nos termos do art. 225 da CF, o Poder Público tem o dever de preservar o meio ambiente. 
Trata-se de um dever fundamental, que não se resume apenas em um mandamento de ordem negativa, 
consistente na não degradação, mas possui também uma disposição de cunho positivo que impõe a 
todos - Poder Público e coletividade - a prática de atos tendentes a recuperar, restaurar e defender o 
ambiente ecologicamente equilibrado. (REsp 1163524/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 12/05/2011)
39 https://odourobservatory.org/pt/about-us/ Acesso em: 19 fevereiro 2020 
40 https://odourobservatory.org/pt/2020/03/20/a-guide-to-d-noses-odour-policy-brief/Acesso em: 
19 fevereiro 2020 
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Esse roteiro básico demonstra que o odor, além de excluído do âmbito dos 

estudos pela perspectiva jurídica41, carece de atenção também pelos órgãos de 

produção normativa brasileiro. Os órgãos judiciários, por sua vez, iniciaram essa tarefa, 

ao trazer a discussão da poluição por odor para seus julgados, provocados que foram 

por realidade recorrente na vida diária dos grandes centros urbanos.

5. A ABORDAGEM JURÍDICA DO ODOR PELOS TRIBUNAIS 

Ensina BENJAMIN que “sem implementação eficaz, sistemática e previsível, 

inexiste verdadeiro Direito Ambiental, pelo menos como disciplina que não se esgota 

em comandos legislativos ideais e distantes”(BENJAMIN, 2018, p. 12). Cabe, portanto, 

ao Poder Judiciário o significativo papel de efetivação das normas ambientais, já que a 

legislação representa apenas o ponto de partida sem o que não seria possível conhecer 

o Direito Ambiental em sua plenitude. As decisões do Poder Judiciário servem também 

para fornecer material prático de problemas ambientais importantes, chamando a 

atenção para que se permitam futuros desenvolvimentos teóricos e legislativos.

5.1 UM QUADRO GERAL NOS DIVERSOS RAMOS JURÍDICOS

O impacto do odor, em diversas áreas jurídicas, tem sido analisado pelos 

Tribunais para emprestar os mais diversos efeitos. Na área da responsabilidade civil 

parece não existir dúvidas quanto ao cabimento de reparação por dano moral por 

41 Linda Buck e Richard Axel ganharam o prêmio Nobel de Medicina no ano de 2004 por estudos 
sobre receptores de odores e sobre a organização do sistema olfático
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sofrimento decorrente de mau cheiro42. Na Justiça do trabalho, o trabalhador sujeito 

a odores fétidos possui direito a adicional de insalubridade43, enquanto o fornecedor 

de serviços de tratamento de esgoto foi responsabilizado por ofensa ao código do 

42 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS. 
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. - SISTEMA DE ESGOTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MAU CHEIRO. 
INFILTRAÇÃO CONSERTADA APÓS ANOS DE RECLAMAÇÕES. ABALO ANÍMICO. PROVA BASTANTE DA 
OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.   - 
Muito embora realizado o conserto do sistema de esgoto, confirmada a existência de dejetos e 
odor desagradável provenientes do estabelecimento demandado, o qual, apesar de reclamações, 
demorou a solucionar a problemática, há lesão anímica a infligir os autores e, em consequência, o 
dever de compensação por danos morais.  (TJSC, Apelação Cível n. 2010.064565-4, de Itajaí, rel. Des. 
Henry Petry Junior, j. 29-09-2011); APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTALAÇÃO DE 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO A CÉU ABERTO. MAU CHEIRO. CONDIÇÕES INSALUBRES. 
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Comprovados os inúmeros transtornos causados aos moradores do 
bairro Parque Marinha da comarca de Rio Grande, em razão do mau funcionamento da Estação de 
Tratamento de Esgotos Navegantes instalada pela CORSAN, submetendo-os a condições degradantes e 
insalubres, configurado está o dano moral. Precedentes jurisprudenciais. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
MANUTENÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para 
a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável 
e proporcional. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Incidência de juros de mora, à razão de 12% ao ano, 
deve ocorrer a partir da citação, conforme disposição do art. 405 do novo Código Civil, por se tratar de 
responsabilidade civil contratual. Sentença reformada, no ponto. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. 
A correção monetária incide desde a data do arbitramento da indenização por dano moral, a teor da 
Súmula 362 do STJ. Sentença mantida, no ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Verba 
honorária, observadas as peculiaridades do caso, mantida em 10% sobre o valor da condenação, que se 
mostra adequado à espécie e atento ao disposto no art. 20, § 3º, do CPC. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. 
APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70066092263, Décima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 24/09/2015); DIREITO 
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ESGOTO 
SEM O EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À ELIMINAÇÃO DE ODORES, QUE SÓ FOI IMPLEMENTADO 6 (SEIS) 
MESES APÓS O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA ESTAÇÃO. 1 - É de fácil percepção que conviver com 
fortes odores, durante 6 (seis) meses, 24 (vinte e quatro) horas por dia, transforma a vida de qualquer 
pessoa num martírio constante, mormente se o ambiente é o da própria residência da pessoa afetada.2 
- Reparação moral que se impõe, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante do evidente descaso da 
Cia. de Águas, em tomar as providências necessárias, a contento, com o fim de evitar os odores fétidos, 
causadores dos danos reclamados. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJRJ, 0017363-48.2007.8.19.0002 
– APELAÇÃO, Des(a). GILBERTO PEREIRA REGO - Julgamento: 07/10/2009 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)
43 “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AVIÁRIO.  Ainda 
que desconsiderado pelo perito, é evidente que a limpeza e desinfecção dos galpões a cada troca de 
lotes (cerca de 22 semanas) e a retirada/revirada das camas (maravalha) a cada seis meses, expunha 
o reclamante diariamente ao odor dos detritos fecais, penas, secreções sebáceas, e a própria poeira 
do local, acarretando risco de aquisição de infecções. Provimento negado. (TRT 4.ª Região, 0000009-
04.2011.5.04.0401 (RO) Data:  01/12/2011, 5.ª Turma, Redator João Batista de Matos Danda)
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consumidor, diante da produção de maus odores44. No direito público, foi reconhecido 

defeito de serviço no fornecimento de gás por permissionário, a partir do escapamento 

de gás e a produção de odores preocupantes45. De outro lado, no direito privado 

admitiu-se abusivo o exercício da propriedade pela produção de forte odor, causando 

incômodos para os vizinhos46. Destaca-se nesse levantamento decisão que realçou o 

auxílio probatório que o odor teve para condenar acusado por tráfico de drogas, pois 

44 Agravo Interno em Apelação Cível. Estação de Tratamento de Esgoto. Maus odores. Ausência 
de instalação de sistemas neutralizadores de odores. Sentença de procedência parcial, condenando a 
concessionária em danos morais. Observa-se, a partir do laudo pericial, que a Estação de Tratamento de 
Esgoto foi inaugurada em fevereiro de 2007 sem que o sistema de tratamento de odores estivesse em 
funcionamento. Além disso, há correspondência da apelante informando que a instalação do lavador 
de gases estaria concluída em 15/04/2007. O D. Perito afirma, também, que no dia da vistoria, fora 
informado que o sistema de tratamento de odores só entrou em operação em agosto de 2007, mesma 
época em que a então FEEMA emitiu a licença de operação de fls. 93/94 dos autos. A licença de operação 
expedida foi apenas em 06/08/2007. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor somente afasta a 
responsabilidade do fornecedor dos serviços nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de 
terceiro, na forma do art. 14, parágrafo 3o., II da Lei 8.078/90, situação não configurada nos autos, eis que 
a conduta da apelante deu origem ao resultado danoso. Dano moral configurado. É de fácil percepção 
que conviver com odores de esgoto dia-a-dia na própria residência ultrapassa e muito o que se chama 
de “mero aborrecimento?. O abaixo assinado, anexado às fls. 38/41, ainda, complementa a prova de que 
a situação era insustentável, causando revolta e indignação. Considera-se o valor de indenização a título 
de danos morais em R$ 8.000,00 é compatível com critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e 
e com a repercussão dos fatos narrados nestes autos. Sentença mantida. AGRAVO INTERNO AO QUAL 
SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ, 0066693-14.2007.8.19.0002 – APELAÇÃO, Des(a). MARIA CHRISTINA 
BERARDO RUCKER - Julgamento: 22/01/2015 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) 
45 “APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO DE SERVIÇO. PERMISSIONÁRIA. ESCAPAMENTO DE GÁS. 
ODORES PREOCUPANTES. RISCO PLAUSÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE. 
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 557, DO CPC. SEGUIMENTO 
NEGADO AOS RECURSOS”. (TJRJ, 0036082-47.2008.8.19.0001 – APELAÇÃO, Des(a). ANTONIO CARLOS 
ESTEVES TORRES - Julgamento: 13/04/2012 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) 
46 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIZINHANÇA. DIREITO DE PROPRIEDADE 
EXERCIDO DE FORMA ABUSIVA. RÉ QUE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA DIVERSOS ANIMAIS SEM 
HIGIENE ADEQUADA, CAUSANDO INCÔMODOS AOS DEMAIS CONDÔMINOS, EM RAZÃO DO FORTE 
ODOR ADVINDO DE SEU IMÓVEL. SENTENÇA QUE LIMITOU EM 03 (TRÊS) O NÚMERO DE FELINOS 
NO LOCAL. RECURSO DA RÉ, PRETENDENDO RETOMAR OS ANIMAIS RETIRADOS DE SUA RESIDÊNCIA 
QUE SE NEGA SEGUIMENTO, DIANTE DE SUA EVIDENTE INCAPACIDADE DE CRIAR OS ANIMAIS EM 
CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE. 1. Aplica-se à presente hipótese a regra presente no art. 1336, IV, do 
Código Civil, que versa que “são deveres do condômino dar às suas partes a mesma destinação que 
tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos 
possuidores, ou aos bons costumes”. 2. Com efeito, a conduta da apelante de manter em seu imóvel 
uma grande quantidade de animais em mau estado revela a sua incapacidade para tal atividade, sendo 
correta a solução adotada na sentença, que limitou em três o número de felinos na residência da parte, 
não havendo qualquer consistência lógica em permitir que a recorrente retire os animais que foram 
encaminhados de sua casa à SUIPA, diante das informações constantes do laudo de inspeção de fls. 
93/95 dos autos, que confirmou a tese do condomínio de que o apartamento estava em situação de 
insalubridade com a presença dos animais. 3. Seguimento negado ao recurso, na forma do art. 557 do 
CPC. (TJRJ, 0412083-92.2011.8.19.0001 – APELAÇÃO, Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR - 
Julgamento: 04/12/2013 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva  . Volume 6

95

“impossível que não tivesse sentido o odor exalado pelo entorpecente”47.

Na esfera ambiental, em poucos casos, é possível coletar julgados que 

identificam violação a normas ambientais e o reconhecimento de poluição a partir 

da constatação de emissão de odores48. O traço comum dessas decisões é a admissão 

de poluição por odor tão somente com o relato perceptivo de agentes públicos e da 

comunidade atingida por essa forma de poluição, sem qualquer detalhamento da 

fundamentação normativa dessa modalidade poluidora. De maneira diversa, decisão 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul49 buscou caracterizar a poluição 

por odor de acordo com a definição de poluição prevista na Lei 6.938/81, fixando como 

padrão ambiental estabelecido a percepção do odor fora dos limites da propriedade 

do poluidor.

47 APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. 
ALEGADO DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA.IMPOSSIBILIDADE. PACOTES RASGADOS 
COM TABLETES DE MACONHA À MOSTRA. ODOR DO ENTORPECENTE.PROVAS SUFICIENTES PARA 
A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO DE 
MENOR IMPORTÂNCIA.IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DA AÇÃO TÍPICA. COAUTORIA DEMONSTRADA. 3. 
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DA VARA DE ORIGEM. 
DESNECESSIDADE. REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR INFORMAÇÕES PROCESSUAIS DO SISTEMA 
ORÁCULO. PRECEDENTES. 4. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 
IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUANTUM DE PENA APLICADO. REGIME INICIAL FECHADO 
CORRETAMENTE APLICADO. RECURSO DESPROVIDO. PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇACód. 
1.07.030 (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1357580-3 - Foz do Iguaçu -  Rel.: Antônio Carlos Ribeiro Martins - 
Unânime -  - J. 09.07.2015)
48 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - USINA DE ASFALTO - POLUIÇÃO AMBIENTAL 
- EMISSÃO DE RUÍDOS E ODOR - DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS 
- PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO 1. Em matéria 
de poluição ambiental, a ausência de medidas acautelatórias pode resultar na irreversibilidade dos 
danos ambientais, bem como danos à saúde das pessoas que residem nas imediações da usina de asfalto 
e seus freqüentadores. 2. A suspensão imediata das atividades lesivas ao meio ambiente é medida que 
se impõe, face ao princípio da prevenção, que busca o agravamento dos danos ambientais, e dos que, se 
não obstados, poderão advir. (TJPR - 4ª C.Cível - AI - 389971-0 - Cruzeiro do Oeste -  Rel.: Regina Afonso 
Portes - Unânime -  - J. 13.11.2007); APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . EXPOSIÇÃO 
A FORTE ODOR. DANO AMBIENTAL E RISCO À SAUDE. A responsabilidade civil por dano ambiental é 
objetiva, ou seja, independe de comprovação de culpa, sendo caracteriza pela demonstração do evento 
danoso, da conduta lesiva e do nexo causal entre eles (Lei n° 6.938/81, art. 14, § 1º). - O uso nocivo da 
propriedade não se coaduna com o direito de vizinhança, que limita o direito de propriedade e impõe 
a observância de encargos e condutas em prol da convivência social e respeito mútuo entre ocupantes 
de prédios vizinhos. A prova dos autos autoriza concluir que a poluição olfativa oferece riscos ao imóvel 
vizinho à própria comunidade, no que se insere o dano à integridade à saúde física e psíquica.  (TJMG -  
Apelação Cível   1.0081.09.010900-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA 
CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016)
49 Direito público não especificado. Ação civil pública. Poluição industrial. Rejeição da preliminar 
de nulidade por dispensa de prova oral e agravo retido. Desnecessidade de prova oral ante a clareza dos 
laudos, que não foram fundadamente impugnados. Conceito de poluição.  Degradação  da  qualidade  
ambiental,  pela  emissão  de  odores  poluidores. Zona urbana.  FEPAM. Persistência  da  poluição,  não  
obstante  melhorias  realizadas pela indústria. Ausência de solução técnica. Relocalização da empresa. 
Sentença confirmada. Apelo improvido” (TJRS, Apelação  Cível  70002536845,  Quarta  Câmara  Cível,  
Rel. Vasco  Della Giustina, j. 14.11.2001).  
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5.2 A POLUIÇÃO POR ODOR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A discussão mais interessante e aprofundada nos Tribunais brasileiros sobre 

a poluição por odor ocorre em São Paulo e provem da aplicação de dispositivo do 

Decreto 8468, de 8 de setembro de 1976. O mencionado decreto regulamenta a lei 

estadual 997/1976, que dispõe sobre prevenção e controle da poluição do meio 

ambiente, destacando-se aqui para o assunto o artigo 33 e o seu parágrafo único50.

Esse dispositivo proíbe a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em 

quantidade que possam ser perceptíveis fora dos limites da área de propriedade da 

fonte emissora. Preceitua ainda que a constatação pode ser efetuada por técnicos 

credenciados. Não demorou muito e poluidores autuados pela atividade de polícia 

ambiental passaram a questionar a possibilidade de fiscais, apenas com a sua 

percepção olfativa, poderem assegurar a ocorrência de poluição. A subjetividade da 

percepção olfativa, a necessidade de perícia e a falta de  parâmetro para constatação 

foram os argumentos que conduziram esses questionamentos.

De outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo construiu uma 

firme jurisprudência sobre o assunto, na qual foi validada a constatação de poluição 

por odor baseada na percepção olfativa dos fiscais, com os seguintes argumentos: não 

se cuida de simples subjetivismo, já que o odor é percebido pelo olfato e se insere na 

experiência comum das pessoas51; a percepção olfativa é fato notório que dispensa 

a medição por equipamentos e serve como prova tal qual autuações baseadas no 

50 Art. 33 - Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em quantidade que 
possam ser perceptíveis fora dos limites da área de propriedade da fonte emissora. Parágrafo único - A 
constatação da percepção de que trata este artigo será efetuada por técnicos credenciados da CETESB.  
51 MULTA AMBIENTAL. Presidente Prudente. Emissão de substâncias odoriferas na atmosfera, 
constatadas fora dos limites da área de propriedade da empresa, causando inconvenientes ao bem 
estar público. LE n° 997/76. DE n° 8.468/76. Art. 2a, 3o, V e 33. - 1. Poluição por odor. Padrão. Não ofende 
a LF n° 6.938/81 o estabelecimento dos limites da propriedade do poluidor como medida de poluição 
por mau cheiro ou odores. A lei, no caso, não se preocu pa com os odores restritos à propriedade, mas 
sim com a inconveniência pública causada por seu extravasamento, sintoma evidente da intensidade 
da emissão do odor. - 2. Poluição por odor. Aferição. O odor é percebido pelo olfato e se insere na 
experiência comum das pessoas, ainda mais quando técnicos treinados para tal. A sensação (o odor) 
é confirmada pelo técnico ao se dirigir ao estabelecimento suspeito e comprovar, pela atividade 
desen volvida, pela maior intensidade do odor e pela freqüente existência de causas especificas para 
a emissão na atmosfera. Hipótese que não implica em simples subjetivismo. Validade do art. 33 do DE 
n” 8.468/76. - Procedência dos embargos. Recurso da Fazenda provido para julgá-los improcedentes. 
(TJSP;   Apelação Cível 0189679-78.2007.8.26.0000; Relator (a):  Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 
N/A; Foro de Presidente Prudente - SERV ANEXO FAZENDAS; Data do Julgamento: 25/11/2010; Data de 
Registro: 09/12/2010) 



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva  . Volume 6

97

sentido da visão52; a percepção olfativa fora da propriedade do poluidor consiste em 

parâmetro e limite que revela intensidade53. 

52 MULTA AMBIENTAL - EMISSÃO DE SUBSTÂNCIAS ODORÍFERAS NA ATMOSFERA, EM 
QUANTIDADES PERCEPTÍVEIS FORA DOS LIMITES DA ÁREA DA PROPRIEDADE DA FONTE POLUIDORA 
- ART. 33 DO DECRETO ESTADUAL N° 8.468/76 NECESSIDADE DE MENSURAÇÃO DO VAZAMENTO 
ATRAVÉS DE APARELHOS PRÓPRIOS - DESCABIMENTO - SITUAÇÃO NOCIVA AO MEIO AMBIENTE 
CONSTATÁVEL PELOS TÉCNICOS CREDENCIADOS DA CETESB SITUAÇÃO NOTÓRIA NA COMUNIDADE 
- RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA, CONSIDERADAS A TOXIDADE DO GÁS E VULNERABILIDADE 
DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA AUTUADA - APELO DA CETESB PROVIDO RESPONSABILIDADE CIVIL 
AMBIENTAL - OBJETIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE FUNDADA NA TEORIA DO RISCO INTEGRAL - 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § Io, DA LEI 6.938/81 E DO ART. 225, § 2o, DA CF, DE ACORDO COM O 
ART. 225, CAPUT, DA CF, QUE IMPÔS AO PODER PÚBLICO E À COLETIVIDADE O DEVER DE DEFENDER 
E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES - POR NÃO SE COGITAR 
DE CULPA, DESCABE INVOCAR AS TRADICIONAIS CAUSAS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
- APELO DA CETESB PROVIDO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DA MULTA 
AMBIENTAL (TJSP;  Apelação Cível 0198071-70.2008.8.26.0000; Relator (a): José Renato Nalini; Órgão 
Julgador: Câmara Especial do Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6.VARA; Data 
do Julgamento: 29/07/2010; Data de Registro: 05/08/2010); Ação anulatória. Multa aplicada pela CETESB, 
pela emissão de substâncias odoríferas para a atmosfera, constatadas fora dos limites de propriedade 
do empreendimento (arts. 2º, 3º, V, e 33 do Decreto nº 8.468/1976, que aprovou o regulamento da Lei 
nº 997/1976). 1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgador possui a prerrogativa de 
julgar antecipadamente o feito, caso evidencie a presença de elementos suficientes para a formação 
de seu convencimento. Exegese dos arts. 370 e 371 do CPC. Prova emprestada. Descabimento. Fatos e 
datas diversos; relação alguma com a autuação específica destes autos terá outra infração, porventura 
cometida, anteriormente. 2. Inexistência de mácula no AIIPM impugnado. Auto que descreve de forma 
suficiente a infração ambiental cometida. 3. Hipótese que envolve poluição por odor, de natureza 
tipicamente sensorial. Odores ofensivos que podem causar falta de apetite, respiração prejudicada, 
náuseas e vômito, interferindo no bem estar da comunidade, justificada aí a importância da fiscalização 
e autuação. Ausência de aparelho de medição que não implica a nulidade da fiscalização e autuação 
quando motivada pela percepção de agente ambiental, eis que pessoa treinada para tanto. Infrações 
administrativas de trânsito, por exemplo, aferidas pelo olho humano; jamais se pretendeu outro modo. 
Ferramenta adequada para percepção desse tipo de poluição. 4. Dano ambiental caracterizado, assim 
como o nexo causal com a atividade de depósito e tratamento de resíduos realizado pela apelante. 
Licenciamento ambiental prévio que não exime a recorrente de tomar as providências necessárias para 
que os odores não se espalhem para além da propriedade, nem afasta a regularidade da autuação ocorrida 
pela não observância de tais cautelas. Precedente. 5. Reincidência. Configuração correta. Apelante 
autuada inúmeras vezes por fatos análogos. Discussão de outros AIIPMs nas esferas administrativa e 
judicial que não afasta a reincidência para o fim de majoração da multa (§ 1º do artigo 86 do Decreto 
Estadual nº 8.468/1976, que aprova o Regulamento da Lei nº 997/1976). 6. Sentença de improcedência 
do pedido mantida. Negado provimento ao recurso. (Apelação n.º 0033747-59.2012.8.26.0053, 1ª Câmara 
Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, julgamento em 08 de junho de 2017) 
53 RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO 
E IMPOSIÇÃO DE MULTA – EMISSÃO DE SUBSTÂNCIAS ODORÍFERAS NA ATMOSFERA. Trata-se de 
ação ordinária em que o autor requer a anulação do AIIPM n.º 26002191, aplicada pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, por infração ao art. 33 do Decreto Estadual n.º 8.468/1976 
(que aprovou o regulamento da Lei Estadual n.º 997/1976). O auto de infração descreve de forma clara 
e suficiente a infração ambiental cometida pelo apelante, bem como as exigências a serem cumpridas 
de imediato – não havendo qualquer prejuízo ao direito da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV 
da Constituição Federal. Emissão de substâncias odoríferas que não devem ser quantificadas, porquanto 
o dano se refere a intensidade e limite espacial. Legalidade do Decreto Estadual n.º 8.468/1976. 
Precedentes desta C. 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do E. Tribunal de Justiça. Cabimento da 
penalidade de multa, nos termos do art. 84 do Decreto Estadual n.º 8.468/1976, porquanto a apelante 
havia sido advertida da mesma infração ambiental em momento anterior. Sentença mantida. Recurso 
desprovido. (TJSP;   Apelação Cível 0002071-46.2013.8.26.0219; Relator (a):  Nogueira Diefenthaler; 
Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Guararema - Vara Única; Data do 
Julgamento: 05/04/2018; Data de Registro: 06/04/2018) 
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Inúmeros julgados foram proferidos sobre o assunto, o que acabou por pacificar 

a jurisprudência daquela Corte sobre a matéria no sentido de validar a comprovação 

de poluição por odor exclusivamente com a percepção olfativa54.

5.3 A DISCUSSÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A mesma discussão travada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

quanto à aplicação do artigo 33 do Decreto 8468, de 8 de setembro de 1976, 

chegou no Superior Tribunal Justiça pela perspectiva da legislação federal. Além 

de questionamentos de ordem processual, o primeiro recurso especial conhecido 

54 EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. LIBERAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 
ODORÍFERAS NA ATMOSFERA. LEGALIDADE DO ART. 33 DO DECRETO PAULISTA Nº 8.468/1976. 
ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Não provimento da apelação.
(TJSP;  Apelação Cível 0384698-51.2009.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 1ª Câmara 
Extraordinária de Direito Público; Foro de Paulínia -  Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 
13/05/2014; Data de Registro: 16/05/2014); EXECUÇÃO FISCAL. Multa ambiental. Paulínia. Dano 
ambiental. Emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades perceptíveis fora dos 
limites da área de propriedade da empresa, causando inconvenientet ao bem estar público. LE n° 
997/76. DE n° 8.468/76. Art. 2°, 3o, V e 33. - 1. Execução. Ação ordinária. Suspensão. A propositura de 
qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a 
execução (CPC, art. 585, § Io). Suspendem a exigibilidade do crédito tributário a moratória, o depósito 
de seu montanxe integral, as reclamações e os recursos administrativos, a concessão de liminar em 
mandado de segurança ou em outras ações judiciais (CTN, art. 151, incisos I a V); mas não a simples 
propositura de ação ordinária ou de consignatória visando discutir o débito ou seus acréscimos. UA ação 
ordinária de anulação de crédito tributário, desacompanhada de depósito, não impede a propositura da 
ação fiscal” (RSTJ 88/77). - 2. Poluição por odor. Padrão. Não ofende a LF n° 6.938/81 o estabelecimento 
dos limites da propriedade do poluidor como medida de poluição por mau cheiro ou odores. A lei no 
caso, não se preocupa com os odores restritos à propriedade mas sim com a inconveniência pública 
causada por seu extravasamento, sintoma evidente da intensidade da emissão do odor. - 3. Poluição 
por odor. Aferição. O odor é percebido pelo olfato e se insere na experiência comum das pessoas, ainda 
mais quando técnicos treinados para tal. A sensação (o odor) é confirmada pelo técnico ao se dirigir 
ao estabelecimento suspeito e comprovar, pela atividade desenvolvida, pela maior intensidade do 
odor e pela freqüente existência de causas específicas para a emissão na atmosfera. Hipótese que não 
implica em simples subjetivismo. Validade do ar”. 33 do DE n° 8.468/76. - Sentença de improcedência. 
Recurso da embargante desprovido  (TJSP; Apelação 0174967-20.2006.8.26.0000; Relator (a): Torres de 
Carvalho; Órgão Julgador: Câmara Especial do Meio Ambiente; Foro de Paulínia - Setor de Anexo Fiscal; 
Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 28/08/2007); MULTA AMBIENTAL - NULIDADE DE AUTO DE 
INFRAÇÃO - ODOR FÉTIDO LANÇADO NA ATMOSFERA PARA ALÉM DOS LIMITES’ DA PROPRIEDADE DA 
RECORRENTE -POSSIBILIDADE DE FISCALÍZAÇÃO E AUTUAÇÃO PELOS FISCAIS DA CETESB, AMPARADOS 
EM SEU OLFATO -ENTENDIMENTO MACIÇO DA C. CÂMARA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE -LEGISLAÇÃO 
BANDEIRANTE QUE REGE A MATÉRIA É CONSTITUCIONAL E NÃO DESBORDA DO TEXTO DA CARTA 
MAGNA - SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE BEM RESOLVEU A QUESTÃO E APRESENTA TODOS 
OS REQUISITOS LEGAIS DE VALIDADE, AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO (Apelação n.º 9281378-60.2008.8.26.0000, Relator(a): Regina Capistrano; Comarca: 
Campinas; Órgão julgador: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental; Data do julgamento: 
04/06/2009; Data de registro: 06/07/2009; Outros números: 8534765500)
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naquela corte55 defendeu violação de dispositivo federal, precisamente o artigo 4.º, 

inciso III, da Lei 6.938/8156, pois a percepção de odores pelo olfato não obedeceria 

a padrão máximo e objetivo. Ao julgar esse caso, o entendimento que prevaleceu - 

por apertada maioria - foi que “em lugar de fixar critérios e padrões de qualidade 

ambiental (como determinam a lei federal e estadual), criou um modo vago de 

aferição, caracterizado pela insegurança”57. Partindo dessa premissa, o recurso foi 

provido para reconhecer ilegalidade que contraria o sistema erigido na lei federal 

6938/81, uma vez que utilizado “critério absolutamente subjetivo”58.

No ano seguinte, um segundo julgamento59 foi realizado pelo mesmo órgão 

naquela corte, com sentido totalmente oposto e por unanimidade, com base em 

diferenças fáticas do primeiro julgamento. Sem aprofundar essas possíveis diferenças, 

o tribunal apontou que há uma base para avaliação de quantidade ou qualidade, 

adicionando que “o odor deve se conter nos limites da propriedade da fonte. Esse é o 

padrão estabelecido”60.

55 ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - REGULAMENTO - PADRÕES DE QUALIDADE 
AMBIENTAL - ADOÇÃO DE CRITÉRIOS INSEGUROS - DECRETO 8.468/76 DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- ILEGALIDADE (LEI FEDERAL 6.938/81) - O DECRETO 8.468/76 DO ESTADO DE S. PAULO - QUANDO 
ADOTOU COMO PADRÕES DE MEDIDA DE POLUIÇÃO AMBIENTAL, A EXTENSÃO DA PROPRIEDADE E O 
OLFATO DE PESSOAS CREDENCIADAS - INCIDIU EM ILEGALIDADE, CONTRARIANDO O SISTEMA ERIGIDO 
NA LEI FEDERAL 6.938/81. (REsp 35.887/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
22/11/1993, DJ 07/02/1994, p. 1139)
56 Art 4 - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: III - ao estabelecimento de critérios e 
padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais
57 Extraído do voto do Ministro Humberto Gomes de Barros.
58 Extraído do voto do Relator Ministro César Asfor.
59 NÃO OFENDE AO PRINCÍPIO INSCRITO NO ARTIGO 458 DO CPC, A DECISÃO QUE ENFRENTA 
E DESLINDA AS QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS SUBMETIDAS AO ORGÃO JURISDICIONAL. O 
TRIBUNAL NÃO ESTÁ OBRIGADO A DECIDIR SOBRE FATOS OU QUESTÕES JURÍDICAS QUE, ESTRANHAS 
AO RECURSO, SE DISTANCIAM DA CAUSA DE PEDIR OU COM ELA NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA. 
PADECENDO, O ACORDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS, DE OMISSÃO, O RECURSO 
ESPECIAL, PARA LOGRAR CONHECIMENTO, HÁ DE ESTEIAR-SE NA AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL, E INJURÍDICA A INVERSÃO DO JULGADO, COM 
O REEXAME PROFUNDO DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS E FÁTICOS DO PROCESSO, MEDIANTE 
UMA CONCLUSÃO DIVERSA DAQUELA A QUE CHEGOU O ARESTO OBJURGADO (STJ, SUMULA 07).

 NÃO É ILEGAL O REGULAMENTO (DECRETO ESTADUAL N. 8.468) QUE SE CONSTRINGE DENTRO 
DOS LIMITES QUE PODIA ATUAR, SEM INSTITUIR NOVA INFRAÇÃO (E NEM OBRIGAÇÃO DIFERENTE), 
AO DISCIPLINAR OS PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL, OBSERVADAS A INTENSIDADE, A 
CONCENTRAÇÃO, A QUANTIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DE TODA E QUALQUER FORMA DE 
MATÉRIA E ENERGIA. O REGULAMENTO PROÍBE A EMISSÃO DE ODOR PERCEPTÍVEL, FORA DAS 
FRONTEIRAS DA PROPRIEDADE DA FONTE EMISSORA E A QUANTIFICAÇÃO E INTENSIDADE 
DESSES ODORES, “IN CASU”, FORAM AFERIDOS POR PERITOS ESPECIALIZADOS, EM LAUDOS COM 
EXUBERANTE MOTIVAÇÃO, JUSTIFICANDO A MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO 
INDISCREPANTE. (REsp 32.103/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 07/12/1994, DJ 20/02/1995, p. 3153)

60 Extraído do voto do Relator Ministro Demócrito Reinaldo.
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Quase uma década depois, o Superior Tribunal de Justiça julgou novo caso61, 

agora retornando ao primeiro entendimento adotado. Sem qualquer extensão 

argumentativa, o julgamento rechaçou o poder de polícia ambiental, a partir da ideia 

de que não foi adotada unidade de medida que ofereça segurança, “pelo contrário, 

delega a apuração de limites, ao nariz de técnicos credenciados”62.

5.4 OS RESULTADOS OBTIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA

Os impactos jurídicos do odor não são estranhos à atividade dos Tribunais 

pelo Brasil. Na área ambiental ainda são poucos os julgados que enfrentam o assunto, 

com a exceção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, depois de um 

histórico de decisões, acabou por validar o reconhecimento de poluição por odor 

exclusivamente com base na percepção olfativa. Levado esse debate para o Superior 

Tribunal de Justiça, a falta de um maior número de decisões não garantiu consistência 

à discussão jurídica ali travada, nem estabilizou o assunto no meio jurisprudencial, 

mesmo por que os julgamentos sempre foram proferidos pelo mesmo órgão julgador 

e com Ministros que não mais compõem aquele tribunal, o que parece recomendar o 

seu retorno ao Superior Tribunal de Justiça. É necessária a produção de um conjunto 

de decisões por aquela corte que efetivamente aprofunde a discussão em torno da 

poluição por odor, de modo a fixar contornos mínimos para futuro desenvolvimento. 

Esse caminho iniciado, ainda que ofereça longa trajetória a ser percorrida, reforça que 

a poluição por odor é situação corrente nos meios urbanos, com notória repercussão 

no equilíbrio ambiental das cidades, redobrando, assim, a necessidade de dedicação 

ao estudo desse problema ambiental. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Incorporar o estudo da poluição por odor ao direito ambiental significa 

reconhecer novo perigo ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. 

Representa contribuição para a construção de novas formas de tutela ambiental. É 

defender o meio ambiente, desenvolvendo-o. 

Apesar da existência de conceitos normativos úteis e funcionais na legislação 

ambiental, não se verificou uma estruturação normativa própria para a poluição por 

61 ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - REGULAMENTO - PADRÕES DE QUALIDADE 
AMBIENTAL - ADOÇÃO DE CRITÉRIOS INSEGUROS - DECRETO 8.468/76 DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ILEGALIDADE (LEI FEDERAL 6.938/81).
- O Decreto 8.468/76 do Estado de São Paulo, incidiu em ilegalidade, contrariando o sistema erigido na 
Lei Federal 6.938/81, quando adotou como padrões de medida de poluição ambiental, a extensão da 
propriedade e o olfato de pessoas credenciadas. (REsp 399.355/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ 15/12/2003, p. 189)
62 Extraído do voto do Relator Ministro Humberto Gomes de Barros.
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odor. A experiência jurisprudencial revela que os tribunais tomaram a frente nessa 

discussão, mas ainda sem bases teóricas firmes. Esse atuar judiciário mostrou que a 

situação da poluição por odor no sistema jurídico é de uma posição acuada, uma vez 

que o seu ingresso no Poder Judiciário foi pela porta do questionamento, infirmando-

se a sua validade jurídica como forma autônoma de poluição e rejeitando-se a sua 

parametricidade para aferição de degradação ambiental.

Enquanto isso, a doutrina ambiental permanece em silêncio quanto ao 

tratamento do assunto. Essa omissão levou a incertezas normativas, como também 

a um inevitável enfraquecimento da tutela protetiva contra a poluição por odor, 

tanto que o Poder Judiciário tem exercido um papel limitado de controle do poder 

de polícia ambiental, em vez de garante ativo dos bens ambientais e do equilíbrio 

ambiental das cidades a partir da afirmação teórica de um desejável doutrina da 

poluição por odor.

Espera-se que esses rumos sejam corrigidos, que a poluição ambiental por 

odor passe para o primeiro plano das preocupações ambientais teóricas e legislativas.
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5. A ONTOLOGIA DA ÉTICA DA TERRA 
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da Terra; 1.2 Os três eixos da Ética Ecológica: antropocentrismo, ecocentrismo e biocentrismo; 
2 Ecologia, Ecocentrismo e a Ecologização do Direito na era do Antropoceno; 2.1 A Era do 
Antropoceno: Direito Ambiental em crise; 2.2 Direito Ecológico; Conclusão; Referências 
bibliográficas.

Introdução

No presente artigo, pretende-se analisar de que modo a ontológica visão de 

Aldo Leopold acerca da Ética da Terra pode, em tempos atuais, contribuir para um 

Direito de viés mais ecologizado, o qual visa atender à necessidade de se proteger 

a autorregulação dos processos ecológicos essenciais, os quais são regidos por leis 

naturais próprias e independentes da vontade humana.

Nesse aspecto, Leopold confere as bases para que se atribua um valor intrínseco 

(valor por si mesmo) à natureza, rompendo-se assim a visão desta como mero valor 

instrumental para deleite e exploração humana. Vale já ressaltar que, em sua nova 

ética, Leopold ressaltou ser inconcebível que uma relação ética com a terra pudesse 

existir sem amor, respeito e admiração por ela, e sem uma elevada consideração pelo 

63  Doutorando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Mestre em Direito pelo PPGD/UFSC. Membro integrante do Observatório de 
Justiça Ecológica/UFSC, Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq. E-mail: rafaelspk@gmail.com.
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seu valor. Leopold ainda pode ser considerado um precursor da visão sistêmica da 

vida e suas complexas intercorrências/emergências.

O artigo está desenhado em duas seções, por sua vez, divididas em duas 

subseções. Na primeira seção, faz-se uma contextualização da obra e do pensamento de 

Aldo Leopold para então adentrar-se à formulação de sua Ética da Terra. Na sequência, 

aborda-se as diferenças entre os três eixos da ética ecológica, convencionalmente 

adotados no discurso ecológico: o antropocentrismo, o biocentrismo e o ecocentrismo.

Na segunda seção, aprofundam-se os conceitos de ecologia e ecocentrismo, 

os quais servirão de base para se pensar o Direito Ecológico, o qual contrasta com 

a visão do Direito Ambiental posto, ainda deveras antropocentrado. Nesse viés, a 

proximidade do ecocentrismo à noção de sustentabilidade ecológica passa a ser um 

promissor caminho a viabilizar uma nova noção de justiça ecológica – uma justiça 

preocupada não apenas com os seres humanos, mas também com os demais seres 

vivos e ecossistemas.

O método de abordagem utilizado nesta pesquisa foi o indutivo. Já o método 

de procedimento adotado foi o monográfico, com ampla consulta em doutrina, 

artigos científicos nacionais e estrangeiros. As técnicas de pesquisa utilizadas foram a 

bibliográfica e documental.

1 Aldo Leopold e sua obra-prima A Sand County Almanac

Em 1949, foi publicada a primeira edição da obra A Sand County Almanac, 

escrita pelo filósofo ambiental e conservacionista norte-americano Aldo Leopold 

(1887–1948). Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos, trata-se de um dos livros 

mais respeitados sobre ambiente e ecologia. Apesar de não ter vivido para ver a obra 

impressa, pois morreria um ano antes da publicação, Aldo Leopold é considerado uma 

das figuras mais influentes do ambientalismo do século XX (VISSER, 2012, p. 20).

A Sand County Almanac (tradução livre: Diário de uma Região Árida) trata-

se da obra-prima de Aldo Leopold e um clássico do movimento ambientalista. Não 

por acaso, Klaus Bosselmann e Prue Taylor destacaram o capítulo The Land Ethic da 

referida obra para integrar sua coletânea de textos ontológicos sobre o ecologismo 

denominada Ecological Approaches to Environmental Law.

A obra de Leopold inicia com vários capítulos descrevendo a vivência próximo à 

natureza, sua beleza, biodiversidade e riqueza natural, em um tom lírico e bucólico, os 

quais preparam o leitor para a proposta mais ambiciosa do livro: a formulação de uma 

nova ética (GULBENKIAN AMBIENTE, 2011, p. 9).

Marques (2008, p. 12) esclarece que o livro de Leopold, embora publicado em 
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1949, somente viria a revelar o seu enorme alcance a partir dos anos 1960, com o 

aumento da consciência ecológica moderna. Eis uma tentativa de extrair o suprassumo 

de referida obra:

É surpreendente, porém, que neste livro de mais de 200 páginas na edição original, 
o mais conhecido, citado e debatido se resuma quase ao último capítulo (The 
Land Ethic, A Ética da Terra), somente cerca da nona parte da totalidade. E nele, 
sobretudo a sua última secção (The Outlook, Perspectivas)! Nessas duas páginas e 
meia, contudo, ressalta sobretudo um parágrafo, o sexto dessa secção, oito linhas! 
E destas, sobretudo, as três últimas: uma coisa é certa quando tende para preservar 
a integridade, a estabilidade e a beleza da comunidade biótica. É errada quando 
tende no sentido oposto (MARQUES, 2008, p. 13-14, grifou-se).

Para a biógrafa de Aldo Leopold, Susan L. Flader, o texto mais essencial do 

livro encontra-se no capítulo intitulado Thinking like a Mountain, em que se pode 

testemunhar a grande mudança de pensamento do autor, de uma perspectiva 

antropocêntrica estrita para o viés ecocêntrico (FLADER, 1974, p. 4, tradução nossa).

Cabe salientar que, desde a infância, Leopold forjou-se, por iniciativa do pai, na 

prática da caça. Tal experiência lhe guiará em seus estudos e paixão pela natureza, 

vindo a publicar, em 1933, o primeiro livro intitulado Game Management, sobre gestão 

da vida selvagem. Naquele mesmo ano, Leopold assume a cadeira de Gestão da Caça, 

na Universidade de Wisconsin/EUA.

No capítulo intitulado Thinking like a Mountain (tradução livre: Pensar como 

uma Montanha), encontra-se a descrição de experiência marcante no itinerário de vida 

de Aldo Leopold, a qual balizou sua nova abordagem mais generosa com o mundo 

animal:

A minha própria convicção neste domínio data do dia em que vi morrer um lobo. 
[...]. Quando esvaziamos as espingardas, a velha loba tinha sido abatida, e um dos 
cachorros arrastava uma perna pelas rochas escorregadias impossíveis de transpor. 
Chegamos junto da velha loba a tempo de observar um altivo fogo verde a morrer 
nos olhos dela. Compreendi nesse momento, e nunca mais deixei de o saber, que 
havia algo de novo para mim naqueles olhos – algo que apenas ela e a montanha 
conheciam. Nesse tempo eu era jovem, e cheio de prontidão no gatilho; pensava, 
porque menos lobos significavam mais veados, que o desaparecimento total dos 
lobos seria o paraíso dos caçadores. Mas depois de ter visto aquele fogo verde a 
extinguir-se, senti que nem o lobo nem a montanha concordavam com essa maneira 
de ver (LEOPOLD, 2008 [1949], p. 128-130). 

Após breve contextualização da obra e do pensamento do autor, adentra-se à 

formulação da nova ética proposta por Aldo Leopold: a Ética da Terra.

1.1 A Ética da Terra

De acordo com Leopold (2008 [1949], p. 188-189), é possível identificar, na 

história ocidental, uma sequência ética ao longo dos últimos três mil anos. A primeira 
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ética tratou da relação entre os indivíduos; a segunda, disse respeito à ética da relação 

entre o indivíduo e a sociedade; a terceira sequência ética, segundo Leopold, referiu-

se à ética da relação do indivíduo com a terra, com os animais e plantas que nela 

crescem.

Nas palavras de Leopold: 

[...]. A ética da terra apenas alarga os limites da comunidade de modo a incluir nela 
os solos, as águas, as plantas e os animais, ou coletivamente, a terra. [...]. Em resumo, 
uma ética da terra altera a função do Homo sapiens, tornando-o de conquistador 
da comunidade da terra em membro e cidadão pleno dela. Implica respeito pelos 
outros membros seus companheiros, e também respeito pela comunidade enquanto 
tal. Na história humana, aprendemos (espero) que a função de conquistador se torna 
a dado momento autodestrutiva. [...] (LEOPOLD, 2008 [1949], p. 190).

A compreensão do conceito da terra como comunidade (e não como objeto 

de dominação) evidencia que vários acontecimentos históricos até então atribuídos 

ao espírito empreendedor humano, na realidade, foram interações bióticas entre 

as pessoas e a terra. Leopold afirma que as características da terra foram tão 

determinantes para os acontecimentos como as características dos seres humanos 

que nela viviam: 

Em resumo, a sucessão vegetal dirigiu o curso da história, o desbravador demonstrou 
simplesmente, para o bem ou para o mal, quais as sucessões inerentes à terra. Será 
que a História é ensinada nesse espírito? Ela será quando o conceito da terra como 
comunidade tiver realmente penetrado a nossa vida intelectual (LEOPOLD, 2008 
[1949], p. 192).

Leopold (2008 [1949], p. 194) aduz que a educação que se tem praticado não faz 

qualquer menção acerca da existência de deveres para com a terra, além daqueles que 

são ditados pelo interesse próprio. Segundo o autor, tais deveres não terão qualquer 

significado enquanto não houver uma consciência ecológica mais alargada. 

Nas palavras de Leopold: A ética do uso da terra é ainda inteiramente governada 

pelo interesse próprio, tal como acontecia com a ética social há um século (LEOPOLD, 

2008 [1949], p. 194). Ainda segundo o autor, nenhuma alteração ética importante 

realizar-se-á sem uma mudança interna de nossas prioridades intelectuais, das nossas 

lealdades, afetos e convicções.

Só podemos ter uma atitude ética em relação a alguma coisa que podemos ver, 

sentir, compreender e amar, dizia Leopold. Neste caso, uma nova ética destinada a 

orientar e complementar a relação econômica que se tem com a terra demandaria 

a mudança na imagem mental que se tem dela: enxergar a terra como mecanismo 

biótico.
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Como explicou Leopold, a imagem popularmente utilizada pelos educadores 

para justificar a necessidade de proteção ambiental é a do “equilíbrio da natureza”. 

Contudo, uma ideia que, para ele, traduziria melhor a complexidade ecológica e 

as interdependências seria a de uma “pirâmide da terra”: uma espécie de pirâmide 

biótica formada por camadas sobrepostas, em que cada camada sucessiva depende 

das camadas inferiores para alimentar-se, e cada uma por sua vez fornece alimentos e 

serviços às camadas superiores, formando-se mútuas cadeias alimentares.

Eis como funcionaria o referido mecanismo biótico ou pirâmide biótica:

[...]. A camada de fundo é o solo. Uma camada vegetal repousa sobre o solo, uma 
cada de insetos na camada vegetal, uma camada de pássaros e roedores na camada 
de insetos, e assim por diante por meio de vários grupos animais até chegar à 
camada do vértice, formada pelos grandes carnívoros. As espécies de uma mesma 
camada assemelham-se, não pela origem de onde provêm, ou pela aparência, mas 
por aquilo que comem. Cada camada sucessiva depende das camadas inferiores 
para alimentar-se e frequentemente para outras necessidades, e cada uma por sua 
vez fornece alimentos e serviços às camadas superiores. [...] (LEOPOLD, 2008 [1949], 
p. 198-199).

Para Leopold (2008 [1949], p. 199), a terra não deve ser considerada meramente 

solo; ela é uma fonte de energia que flui por meio de um circuito de solos, plantas e 

animais. As cadeias alimentares seriam os canais vivos que conduzem a energia para 

cima de pirâmide; a morte e a putrefação reconduzem-na para o solo. 

Trata-se, assim, de um circuito aberto de energias entre as partes constituintes 

da terra:

Quando ocorre uma mudança numa parte do circuito, muitas outras partes têm que 
se ajustar a ela. A mudança não obstrui ou desvia necessariamente o fluxo de energia; 
a evolução é uma longa série de alterações auto induzidas, cujo resultado final foi 
o de refinar o mecanismo do fluxo e alongar o circuito. As alterações evolutivas, no 
entanto, costumam ser habitualmente lentas e localizadas. A invenção de utensílios 
pelo homem tornou-o capaz de provocar alterações de uma violência, rapidez e 
alcance sem precedentes (LEOPOLD, 2008 [1949], p. 200).

Tais ideias levaram Leopold a levantar duas questões fundamentais: a) Poderá 

a terra ajustar-se por si própria à nova ordem? b) Poderão as alterações desejadas 

realizar-se com menor violência? Em resposta, o autor chega a uma conclusão 

geral: quanto menos violentas forem as alterações feitas pelo ser humano, maior a 

probabilidade de reajuste bem-sucedido da pirâmide (LEOPOLD, 2008 [1949], p. 201).

Leopold pondera que uma ética da terra reflete, portanto, a existência 

de uma consciência ecológica, e esta por sua vez reflete a convicção de que 

somos individualmente responsáveis pela saúde da terra. A saúde é a capacidade 

autorrenovação da terra. Por ser um conservacionista, Leopold sugere que a 

conservação ambiental seria o meio para se preservar a capacidade de renovação da 
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natureza. Nesse viés, ele aponta que existe uma clivagem entre os conservacionistas 

que reduzem a terra ao solo e à produção de bens econômicos, e os conservacionistas 

que consideram a terra como sendo um ecossistema (biota) e sua função como algo 

mais vasto. No âmago desta clivagem ele diz que se repetem os mesmos paradoxos 

fundamentais: o homem conquistador versus o homem cidadão biótico; a ciência que 

afia sua espada versus a ciência holofote apontado ao universo; a terra escrava e serva 

versus a terra organismo coletivo (LEOPOLD, 2008 [1949], p. 203-205).

No capítulo The Land Ethic, Aldo Leopold reserva a última seção, chamada The 

Outlook (tradução livre: Perspectivas), para o arremate de suas ideias. Nesse sentido, 

ele afirma que é inconcebível que uma relação ética com a terra possa existir sem 

amor, respeito e admiração por ela, e sem uma elevada consideração pelo seu valor – 

entendido o termo valor como algo muito mais amplo do que o mero valor econômico: 

o valor no sentido filosófico (LEOPOLD, 2008 [1949], p. 205).

Segundo Leopold, o mais sério obstáculo que retarda a evolução de uma ética 

da terra é o fato de que nosso sistema educacional e o sistema econômico, ao invés de 

se aproximar dela, volta as costas a uma consciência intensa da terra. O ser humano 

moderno está separado da terra por numerosos intermediários e por inúmeras 

bugigangas mecânicas. Não tem uma relação vital com a terra; para ele, ela é o espaço 

entre cidades onde crescem as culturas agrícolas (LEOPOLD, 2008 [1949], p. 205).

Antevendo em décadas o enfoque de sistemas vivos complexos, Leopold 

conclui: Uma coisa é certa quando tende para preservar a integridade, a estabilidade e 

a beleza da comunidade biótica. É errada quando tende no sentido oposto (LEOPOLD, 

2008 [1949], p. 205). E, por fim, afirma que a evolução de uma ética da terra é um 

processo tanto intelectual como emocional. A conservação da natureza está cheia 

de boas intenções que se revelam fúteis, ou até perigosas, por serem desprovidas de 

compreensão crítica quer da terra quer do seu uso econômico (LEOPOLD, 2008 [1949], 

p. 206).

1.2 Os três eixos da Ética Ecológica: antropocentrismo, ecocentrismo e biocentrismo

Após breve apresentação da ontologia da Ética da Terra, importante atentar 

às diferenças entre os três eixos da ética ecológica, convencionalmente adotados 

no discurso ecológico: o antropocentrismo, o biocentrismo e o ecocentrismo. Tal 

compreensão permitirá identificar em qual destes três eixos situam-se as primeiras 

noções de Aldo Leopold, acima descritas.

O antropocentrismo tem como principal característica a separação entre o 

ser humano e a natureza. O indivíduo é retirado do seio da natureza, posicionando-
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se como ser superior e, por isso, legítimo proprietário natural. No outro polo desta 

dicotomia, encontram-se os animais e todos os elementos da natureza, como objetos, 

sendo subjugados e desprovidos de quaisquer direitos (MORATO LEITE, 2015, p. 384).

Partindo-se da premissa de que não é possível conceituar epistemologicamente 

o meio ambiente fora de uma visão de cunho antropocêntrico, porquanto sua proteção 

jurídica depende de uma ação humana, foi proposto o conceito de antropocentrismo 

alargado, a partir da visão de que o ser humano pertence a um todo maior, que é 

complexo, articulado e interdependente. Nesta proposta, abandonar-se-iam as ideias 

de separação, dominação e submissão, em busca de uma interação entre os universos 

distintos e a ação humana. A perspectiva do antropocentrismo alargado tratou-

se de uma tentativa de superação do modelo derrogado do homem como senhor e 

destruidor dos recursos naturais (MORATO LEITE; AYALA, 2000, p. 73-75). Tal proposição, 

contudo, será colocada em xeque por Morato Leite, ao ressaltar a necessidade de 

uma ecologização do Direito, a partir de uma ruptura necessária com o status quo 

do Direito Ambiental posto, visando maior efetividade da norma ambiental (MORATO 

LEITE, 2018, p. 1). 

O biocentrismo, também conhecido como Ecologia Profunda ou Deep Ecology, 

teve como propositor o filósofo norueguês Arne Naess, e surge como contraposição 

radical ao paradigma antropocêntrico.

Como explica Araújo (2003, p. 246), a tese central da Ecologia Profunda, desde 

sua formulação inicial em Arne Naess, passando pela sua consagração em James 

Lovelock, é a de que o desenvolvimento e o bem-estar de todas as formas de vida na 

Terra têm um valor próprio e objetivo, independente de juízos de valor (mormente de 

juízos de utilidade) conferidos pela espécie humana.

Por sua vez, o ecocentrismo, ou Ética da Terra, teve suas primeiras noções 

trazidas por Aldo Leopold, como visto acima: 

[...] uma ética da terra altera a função do Homo sapiens, tornando-o de conquistador 
da comunidade da terra em membro e cidadão pleno dela. [...]. A ética da terra 
apenas alarga os limites da comunidade por forma a incluir nela os solos, as águas, 
as plantas e os animais, ou, coletivamente: a terra (LEOPOLD, 2008 [1949], p. 190).

A perspectiva ecocêntrica reconhece que todas as espécies, humanos e não 

humanos, são produto de um longo processo evolucionário e estão interligados em 

seus processos de vida. Tal enfoque coaduna-se com a noção de sistema aberto 

que deflagrou a emergência do paradigma sistêmico e a noção de complexidade. 

Representa uma nova percepção de mundo em termos sistêmicos, ou seja, sistemas 

imbricados em sistemas (do nível subatômico ao nível cosmológico), em uma 

hierarquia estruturada por níveis de complexidade crescente.
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O enfoque do ecocentrismo configura o terceiro incluído ou o retorno do 

terceiro (OST, 1995)64, entre os eixos ecológicos do antropocentrismo e do biocentrismo 

(ou seja, a concepção ecocêntrica há de integrar aspectos complementares tanto do 

antropocentrismo quanto do biocentrismo). Revela-se, pois, uma terceira via frente à 

hipertrofia dessas duas visões opostas, que tendem a operar sob um enfoque dual (ou 

seja, não sistêmico). O biocentrismo, ao opor-se ao antropocentrismo, coloca-se ao 

modo de um pêndulo, em outro extremo, sem considerar as inter-relações e o aspecto 

da complementaridade que os unem.

2 Ecologia, Ecocentrismo e a Ecologização do Direito na era do Antropoceno

O surgimento da Ecologia como campo de conhecimento deu-se a partir 

da proposição do biólogo naturalista alemão Ernst Haeckel, sob forte influência 

da Teoria da Evolução de Charles Darwin (HAECKEL, 1961, p. 1). O termo oecologie 

apareceu, pela primeira vez, em nota de rodapé de sua obra Generelle Morphologie 

der Organismen (Morfologia Geral dos Organismos), de 1866. Etimologicamente, o 

termo deriva dos radicais gregos oikos (casa) e logos (estudo) e serviu para designar 

uma subdisciplina da Zoologia destinada à investigação do conjunto das relações de 

uma espécie animal, com seu entorno orgânico e inorgânico (ENZENSBERGER, 1973, p. 

7, tradução nossa).

Como explicam Capra e Mattei (2018, p. 41), Ecologia é usuamente definida 

como a ciência das relações entre os membros de uma comunidade ecológica e sua 

área circundante.

A Ecologia, como ciência autônoma, somente se impôs no decurso do século 

XX, após a Segunda Guerra Mundial, alcançando verdadeiro impulso a partir de 1960 

(LAMY, 1996, p. 28) – consequência, inclusive, do imenso avanço da produção industrial 

e da degradação ambiental do pós-guerra (LAGO; PÁDUA, 1989, p. 25). 

De acordo com Hannigan (2006, p. 27), o interesse sociológico nos problemas 

ambientais deu-se a partir da popularidade crescente do movimento ambientalista, 

após a publicação da obra Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, expondo a 

poluição de ecossistemas pelo mau uso de pesticidas. Além disso, outro importante 

marco dos anos 1970 consistiu na publicação de previsões apocalípticas no livro 

Os Limites do Crescimento ou Relatório Meadows, que aprofundou a preocupação 

ambiental entre o meio acadêmico.

64 Na obra A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do Direito, Ost problematizou seus 
conceitos de natureza-objeto, natureza-sujeito e natureza-projeto, a partir de uma reflexão que parte 
da lógica do terceiro incluído, ou, como ele denominou: o retorno do terceiro: o retorno do terceiro que 
a lógica clássica havia “excluído”, afirmando como dogmas os três princípios de identidade (A = A), de 
não contradição (A não é não-A) e de terceiro excluído (ou A ou não A) (OST, 1995, p. 288).
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Desde então, tem sido profícuo o trabalho sociológico para lidar com o 

meio ambiente, havendo no mínimo nove paradigmas distintos competindo entre 

si: ecologia humana, economia política, construcionismo social, realismo crítico, 

modernização ecológica, teoria da sociedade de risco, justiça ambiental, teoria ator-

rede e ecologia política. Não obstante, o repertório teórico da Sociologia Ambiental 

tem sido razoavelmente resistente ao perigo de significados de pluralismo excessivo 

ou desorganização teórica, mantendo um grau surpreendente de continuidade 

(HANNIGAN, 2006, p. 29).

As questões ecológicas somente vieram à tona porque o ambiente na verdade 

não se encontra mais alheio à vida social humana, mas é completamente conectado 

e reordenado por ela. Se houve um dia em que os seres humanos souberam o que 

era a natureza, agora não o sabem mais. Atualmente, o que é natural está tão 

intrincadamente confundido com o que é social que nada mais pode ser afirmado 

como tal, com certeza (BECK; GIDDENS; LASH, 1997, p. 8).

Com a emergência do pensamento sistêmico (ou Teoria Geral dos Sistemas), 

a partir das ideias do biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, na década de 1950, 

deu-se a complexificação da visão que se tinha sobre a Ecologia. O descobrimento 

de sistemas ecológicos totais (ecossistemas) evidenciou a caducidade de perspectiva 

biologizante de Haeckel, pois a concepção inicial de relações entre seres vivos e o 

seu meio ambiente foi substituída, pouco a pouco, pela ideia de interdependência 

e de equilíbrio entre todos os habitantes de um determinado sistema ecológico 

(ENZENSBERGER, 1973, p. 7-8).

Nas palavras de Capra: “a ecologia sistêmica, ou ecologia dos ecossistemas, 

está interessada no estudo dos ecossistemas como sistemas integrados e interativos 

de componentes biológicos e físicos” (CAPRA, 2014, p. 426).

Eckersley (1992, p. 49, tradução nossa) explica que o ecocentrismo envolve uma 

visão de mundo ontologicamente composta por inter-relações no lugar de entidades 

individuais, em que todos os seres estão imersos em relações ecológicas. Segundo 

explica Eckersley, o ecocentrismo adota uma perspectiva sistêmica e não atomística, 

na medida em que avalia as populações, as espécies, os ecossistemas e a ecosfera, 

bem como os organismos individuais (ECKERSLEY, 1992, p. 46, tradução nossa).

Bosselmann vale-se dos postulados do ecocentrismo para formular o seu 

enfoque de justiça ecológica. De acordo com Pope, ele opta por um discurso da justiça 

ao invés de apenas um discurso ético:

Para Bosselmann, o discurso da justiça tem o potencial de levar a melhores 
processos decisórios em matéria ecológica já que, principiologicamente, trata-se 
de um discurso resultante de comum acordo social facilitado por determinadas 
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instituições, como o Direito e a governança. Já o discurso ético, por exemplo, reflete 
ideais bastante abrangentes que não podem, por si só, serem comunicados por meio 
dessas instituições. Sendo assim, a ética, embora dê fundamentos para a noção de 
justiça, não pode, segundo o autor, guiar processos decisórios da mesma forma que 

as instituições de justiça (POPE, 2018, p. 116). 

Para Bosselmann, a proximidade do ecocentrismo à sustentabilidade ecológica 

é a mais promissor caminho para uma teoria viável de justiça ecológica (BOSSELMANN, 

2008, p. 97, tradução nossa). O ecocentrismo define claramente as funções ecológicas, 

ajudando-nos assim a entender que a justiça ambiental é, essencialmente, justiça para 

aqueles que não podem falar por si mesmos (BOSSELMANN, 2008, p. 105, tradução 

nossa).

A Carta Mundial da Natureza [aprovada no âmbito da Conferência da ONU 

em Nova Iorque em 1982] foi o primeiro documento a focar a terra como um todo. 

Destinou-se a proteger o ambiente global por si próprio, independentemente de 

jurisdições ou competências territoriais. O documento fez oposição aos Estados 

Unidos, e seus princípios não foram desenvolvidos em um instrumento legal. Contudo, 

ajudou consideravelmente a dar contornos ao Direito Ambiental Internacional. Com 

sua ênfase no valor intrínseco da natureza e na necessidade para que a humanidade 

fosse guiada por um código de ética, a Carta promoveu o ecocentrismo como uma 

alternativa viável ao antropocentrismo (BOSSELMANN, 2008, p. 160, tradução nossa).

Pontue-se que, atualmente, no âmbito do Programa das Nações Unidas 

Harmony with Nature (HwN), a Assembleia Geral tem promovido diálogos interativos 

presenciais e virtuais, com a participação de especialistas de todo o mundo sobre o 

tema Harmonia com a Natureza. Esses diálogos, posteriormente, subsidiam a emissão 

de relatórios publicados anualmente, sob a forma de resoluções da Assembleia Geral 

das Nações Unidas65.

A constatação de uma nova época como o Antropoceno apresenta um novo 

contexto, no qual se deve lidar com os efeitos de uma mudança global antropocêntrica 

e ecológica e se deve questionar os valores morais ao sair de um paradigma 

antropocêntrico para um ecocêntrico (MORATO LEITE; SILVEIRA, 2018, p. 138).

2.1 A era do Antropoceno: Direito Ambiental em crise

Transcorridas quase cinco décadas da primeira Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, em Estocolmo/1972, e do processo de esverdeamento das 

Constituições que se verificou a posteriori, forçoso reconhecer que, a despeito dos 

objetivos políticos adotados, dos instrumentos econômicos e legais estabelecidos e 

65  Para saber mais: <http://www.harmonywithnatureun.org/>.
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das mudanças de atitude e esforços feitos, os níveis de degradação do meio ambiente 

continuam a seguir uma tendência alarmante. Esse quadro encontra-se, atualmente, 

agravado por conta das intervenções antropogênicas iniciadas a partir da Revolução 

Industrial, que têm marcado o início de uma nova era geológica, denominada 

Antropoceno (MELO et. al, 2018, p. 15).

Antropoceno é um conceito atribuído ao químico holandês Paul Crutzen, 

ganhador do Prêmio Nobel de Química, em 1995, por seus estudos sobre a camada 

de ozônio. Cruzten propôs o neologismo Antropoceno em 2002, publicando-o na 

Revista Nature. No artigo intitulado Geology of manking, ele enfatiza as profundas 

transformações antrópicas no planeta, surgidas na virada do milênio.

Um dos efeitos do Antropoceno consiste no que a comunidade científica 

denominou de a Sexta Extinção em Massa, fenômeno de dimensões comparáveis às 

das cinco grandes extinções em massa da história da Terra (em que a última foi a dos 

dinossauros). Se, no passado, pesaram os elementos astronômicos e geológicos, essa 

extinção em massa poderá ser causada pela ação de outra espécie animal (KOLBERT, 

2015, p. 242).

Em maio de 2019, a ONU divulgou relatório resultante do trabalho de 400 

especialistas de, ao menos, 50 países. Neste estudo acerca do impacto humano sobre 

a natureza, cientistas alertam que quase 1 milhão de espécies de animais e plantas 

correm risco de extinção dentro de décadas, e que os atuais esforços para conservar os 

recursos da Terra devem falhar caso não sejam tomadas ações radicais. 

Aragão (2017, p. 30) ressalta a necessidade de se transpor o enfoque tradicional 

do Estado de Direito, tendente a atuar somente para evitar danos ambientais, para 

emergir um Estado Ecológico de Direito no Antropoceno, este sim comprometido com 

a adoção de todas as medidas necessárias para produzir mudanças, respeitar prazos 

e atingir metas para desacelerar os processos de degradação rumo a um “espaço 

operacional seguro”.

Acerca do que denominou de “espaço operacional seguro”, esclarece Aragão:

O “espaço operacional seguro” corresponde então ao conjunto de condições bio-
físico-geo-químicas caraterísticas da época geológica anterior, que existia antes da 
profunda transformação operada por ação do Homem, e que eram as ideais para a 
existência da vida na Terra. Numa palavra: o Holoceno (ARAGÃO, 2017, p. 24).

Winter (2017, 143-151) busca identificar as forças motrizes do Antropoceno e 

como elas poderiam ser domesticadas por meio de uma nova política econômica e 

social pautada no que denominou de uma antropologia da autolimitação. Segundo 

ele, as grandes forças motrizes do Antropoceno são: a inovação técnica, a política do 

pleno emprego e o consumo ilimitado. 
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Ao falar da primeira força motriz, a inovação técnica, Winter critica o uso da 

“técnica pela técnica”, alertando que, durante muito tempo formulou-se a utopia de 

que a inovação técnica geraria objetivos de bem-estar, mas  ela se tornou mais e 

mais voltada a seus próprios objetivos e segue suas próprias características formais 

de racionalidade e artificialização (WINTER, 2017, 144). No tocante à segunda força 

motriz, o ideário do pleno emprego, Winter destaca que este se tornou um problema 

ecológico, pois é óbvio que os recursos naturais se exaurem quando todas as pessoas 

aptas para o trabalho produzem produtos diariamente por oito horas ou mais. Até 

existe uma tendência forte para o aumento da prestação de serviços, mas ela também 

está associada ao consumo de recursos, a exemplo do consumo de energia dos 

eletrônicos nos escritórios ou o consumo de combustível nos serviços de transporte, 

isso sem contar que muitos serviços estão relacionados com o planejamento e o 

monitoramento de novas estruturas, produções e produtos (WINTER, 2017, p. 146-147). 

Por fim, a terceira força motriz do Antropoceno, o consumo ilimitado, está associada 

ao modelo de política de consumo da sociedade de crescimento, por exemplo, os 

ciclos produtivos mais rápidos para os eletrônicos, móveis e roupas; a enxurrada de 

brinquedos nos quartos das crianças; a rápida disseminação de veículos esportivos 

utilitários; férias curtas por avião – essas e muitas outras são as manifestações das 

expectativas crescentes e dificilmente satisfeitas dos consumidores (WINTER, 2017, p. 

149).

Frente à atual crise socioambiental doravante agravada pela entrada do 

Antropoceno, Bosselmann (2017a, p. 881, tradução nossa) salienta que chegou 

o momento de se estabelecer um novo pacto ecológico para governar a arena 

internacional e transformar nossas atuais prioridades. Ele afirma que a Carta da Terra 

[declaração de princípios firmada durante a Cúpula da Terra em 1992, no Rio de 

Janeiro/RJ] fornece valores e princípios éticos ao fornecer as bases para um mundo 

justo e sustentável. Referido documento abarca obrigações pessoais, para com os 

outros e com o todo do qual fazemos parte, ou seja, a Terra, grande comunidade da 

vida. Tais deveres existem não apenas em razão das futuras gerações, mas em atenção 

a todos os seres vivos.

Ayala (2018, p. 148) identifica uma crise de identidade do Direito Ambiental 

vigente, e ressalta que:

No Antropoceno, o Direito precisa observar e dialogar com a ciência para enfrentar os 
problemas de tal era geológica, onde o homem é o responsável por transformações 
geológicas. O direito precisa entender o que é e o que pode ser a natureza. O que 
se tem normalmente são normas socialmente instituídas e definidoras do que seja 
meio ambiente, e que não correspondem à realidade do que é a natureza. Conforme 
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explicam Mattei e Capra: “[...] a natureza sustenta a vida por meio de um conjunto de 
princípios ecológicos que são generativos e não extrativistas” (AYALA, 2018, p. 150).

Um Direito Ambiental comprometido com a natureza é um Direito que, 

inicialmente, precisa lidar com princípios conectados com as leis da natureza. Entre 

as diversas possibilidades de sua enumeração, dois merecem especial atenção por 

favorecerem justamente a proteção da vida não humana. São princípios que favorecem 

os interesses associados à integridade dos sistemas ecológicos, situando-os como 

partes igualmente relevantes da relação jurídica: a sustentabilidade e a integridade 

ecológica [ou seja, a integridade dos sistemas e dos processos ecológicos] (AYALA, 

2018, p. 165).

2.2 Direito Ecológico

Morato Leite (2018, p. 1) enfatiza a necessidade de uma ecologização do Direito, 

a partir de uma ruptura necessária com o status quo do Direito Ambiental posto, 

visando maior efetividade da norma ambiental:

[...]. A ecologização do Direito, por seu turno, significa dar um novo rumo a um 
paradigma menos antropocêntrico, fundado em uma pré-compreensão da 
hipercomplexidade social e ecossistêmica, na busca de proteger os limites do planeta, 
resgatar o significado de viver em harmonia com a natureza, conhecer os objetivos 
da sustentabilidade real e forte, [...]. Os direitos ecologizados pressupõem um mister 
de proteção dos valores intrínsecos da natureza, respeitando os direitos de todos 
os seres vivos fora de uma abordagem do capital e da lógica do hiperconsumo, que 
afeta os vulneráveis, inclusive os próprios seres humanos. Precisa-se de uma nova 
Justiça Ecológica e, por que não dizer, de um repensar da Teoria da Justiça e do 
Direito, que exige uma transição da sociedade e requer, para sua adequação a um 
Estado de Direito Ecológico, que se respeite a natureza, controle, fiscalize, sancione 
e responsabilize os que praticam atos contra as funções ecológicas comuns [...] 
(MORATO LEITE, 2018, p. 1).

O desafio mais iminente e o ponto central é desenvolver uma teoria jurídico-

legal que insira, dentro do Estado de Direito, a visão de que a sociedade, o Direito e a 

Economia são parte do sistema maior da biosfera. Isso implica alterar e reestruturar o 

propósito da lei para que, ao invés de facilitar e legitimar a dominação e a exploração 

da natureza, promova integridade e saúde para a biodiversidade e sociodiversidade. 

O Estado de Direito Ecológico rompe com o antropocentrismo e objetiva prover uma 

maior e melhor proteção legal para natureza, restringindo as atividades humanas 

que possam ameaçá-la ou prejudicá-la. Ele emerge como uma resposta aos anseios 

socioambientais que requerem uma plataforma capaz de compreender e promover 

a proteção da natureza, o desenvolvimento econômico sustentável e a justiça social. 

Acadêmicos, legisladores, juízes e todos os operadores do Direito dividem a mesma 
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responsabilidade: destacar a sustentabilidade dentro de todos os setores, integrando 

interesses divergentes ou até mesmo opostos (GONÇALVES; JODAS, 2017, p. 636).

Como destaca Bolssemann, primar pela sustentabilidade como princípio 

é algo essencial para a preservação da integridade dos sistemas ecológicos e tal 

fundamento deve amparar, do ponto de vista principiológico, o Direito Ambiental 

nacional e internacional, sendo ainda de primordial importância para se desenhar um 

constitucionalismo ambiental global (BOSSELMANN, 2017b, p. 906, tradução nossa). 

Ayala (2018, p. 165) esclarece que um princípio de sustentabilidade, no modelo 

proposto por Bolssemann, propõe que prosperidade econômica (desenvolvimento 

econômico) e justiça social (desenvolvimento social) não são valores inconciliáveis, 

mas elementos determinantes para se assegurar níveis satisfatórios de bem-estar, em 

uma perspectiva individual e coletiva, e em uma escala duradoura.

Nesse norte, Bosselmann explica que a essência do termo “sustentável” não 

significa “sustentabilidade econômica” ou “sustentabilidade social” e, muito menos, 

dizer “tudo sustentável”, mas traduz-se em “sustentabilidade ecológica”. Isso não 

quer dizer que as metas econômicas e sociais são menos importantes. Ambos os 

aspectos (econômico e social) são parte integrante do conceito de desenvolvimento 

sustentável e, embora não integrem o núcleo do princípio de sustentabilidade, com 

este se relacionam. Como consequência prática: o desenvolvimento é sustentável se 

tende a preservar a integridade e a continuidade da existência de sistemas ecológicos; 

é insustentável se tende a fazer o contrário. Este conceito sistêmico, mas estruturado, 

de desenvolvimento sustentável é o mesmo que “desenvolvimento ecologicamente 

sustentável” e pode ser assim interpretado: não há prosperidade econômica sem 

justiça social e não há justiça social sem prosperidade econômica, e ambos se 

circunscrevem aos limites da sustentabilidade ecológica (BOSSELMANN, 2008, p. 53, 

tradução nossa, grifo nosso).

Analisando-se a supracitada consequência prática trazida por Bosselmann 

(qual seja: o desenvolvimento é sustentável se tende a preservar a integridade e a 

continuidade da existência de sistemas ecológicos; é insustentável se tende a fazer 

o contrário), vê-se que há uma sintonia com a máxima moral da Ética da Terra, de 

Aldo Leopold, a qual pontua que: uma coisa é certa quando tende para preservar a 

integridade, a estabilidade e a beleza da comunidade biótica. É errada quando tende 

no sentido oposto (LEOPOLD, 2008 [1949], p. 205).

Tal inferência fica mais clara, quando se avalia a interpretação desta máxima, a 

partir de um dos estudiosos da obra de Leopold, J. Baird Callicott:

As comunidades bióticas têm alguma integridade ou estabilidade robusta para 
serem preservadas? Por “beleza” Leopold se referia não à qualidade cênica da 
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paisagem, mas à saúde da terra. E por “saúde’ ele se referiu ao seu funcionamento 
ecossistêmico, isto é, a retenção e ciclagem de nutrientes, geração do solo, 
modulação e purificação hidrológica, controle do microclima, entre outros. [...] 
(CALLICOTT, 2007, p. 44, tradução nossa). 

De acordo com Capra e Mattei, faz-se necessária uma mudança paradigmática 

do atual modelo jurídico, considerado mecanicista e extrativista de curto prazo. Tais 

autores propõem a mudança do modelo linear e mecanicista cartesiano para um 

modelo sistêmico, em que o mundo deixa de ser visto como uma máquina e passa a ser 

compreendido como uma rede (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 11).

Como explicam Capra e Mattei, para que se materialize esta mutação do 

Direito, deve-se retirar o humano do papel de principal ator jurídico e se colocar 

comunidade ecológica em seu lugar, negando a ideia mecanicista e reafirmando que 

o todo (a comunidade) não é simples agregação de suas partes (ser humano). Para 

uma ecologização do Direito, os autores propõem algumas etapas, sendo a primeira 

delas a “alfabetização ecológica” da sociedade, a partir de um pensamento sistêmico 

e complexo:

Um apelo à ecoalfabetização: o primeiro passo para uma ordem ecojurídica: 
consciência do nosso poder de influenciar o direito por meio de ações conjuntas. 
Desafio: construir e dar apoio a assistência à comunidades sustentáveis (CAPRA; 
MATTEI, 2018, p. 61)

A Direito Ecológico tem ainda como premissa o retorno à noção de commons 

que existiu antes do fenômeno dos cercamentos (quando a propriedade privada passou 

a ser exaltada, bem como a exploração individual da natureza com o fim de lucro).

Nas palavras de Capra e Mattei:

Tiremos o proprietário individual do centro do sistema jurídico e o substituamos pelo 
“Commons”. Para fazer isso, temos que repensar a estrutura mais íntima do direito 
de modo a fazê-la refletir os princípios básicos da ecologia e o novo pensamento 
sistêmico da ciência contemporânea: temos de negar a separação mecanicista entre 
sujeito e o objeto; negar o indivíduo atomizado, substituindo-o pela comunidade e 
pelos relacionamentos como elementos básicos da ordem jurídica (CAPRA; MATTEI, 
2018, p. 40).

O Direito é sempre um processo de comunalismo, uma ação coletiva de longo 

prazo em que as comunidades, compartilhando um objetivo e uma cultura comuns, 

institucionalizam seu desejo comum de manter a ordem e estabilidade na busca da 

reprodução social. Portanto, os “Commons” – uma rede aberta de relações -, e não 

o indivíduo, é que são os elementos constitutivos da ecologia do direito e do que 

chamamos de ordenamento “ecojurídico” (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 43).

O conceito de commons, que ao contrário da propriedade, é representado 

por uma comunidade que se envolve diretamente na administração de seus bens e 
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recursos com um intuito que vai além do seu próprio interesse, finda por proteger 

também os interesses das gerações futuras. Nesse viés, podemos e devemos aprender 

com os ecossistemas a viver de maneira sustentável, o que requer que tornemos nossos 

diferentes valores humanos compatíveis com o valor fundamental de manter a vida na 

Terra (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 248).

Conclusão

Na presente pesquisa, foi possível verificar que se vive, atualmente, uma crise 

planetária de intensa gravidade no que tange à degradação da biosfera e à perda de 

biodiversidade terrestre, contudo, atualmente conta-se com uma agravante: a entrada 

na era do Antropoceno, um período em que as atividades humanas passaram a ser a 

força motriz a atuar sobre as mudanças ambientais globais. 

A partir da revisitação às ideias de Aldo Leopold, propositor da Ética da Terra, 

viu-se terreno fértil a fazer florescer uma nova relação ética com a terra, ancorada 

no respeito e no reconhecimento da valor intrínseco à natureza. Leopold propõe 

que consideremos a terra não como um recurso, mas como uma comunidade a qual 

pertencemos.

O presente estudo permitiu vislumbrar interfaces entre as ideias ontológicas 

oriundas da Ética da Terra e o movimento de ecologização do Direito. A primeira 

delas diz respeito à compreensão de crise ecológica e a formulação de uma crítica 

ao desenvolvimento puramente econômico. Nesse aspecto, foi possível concluir que 

Leopold antecipou, por mais de duas décadas, o alerta de uma crise socioambiental, 

percepção essa que emergiu somente no final dos anos 1960, ganhando projeção 

internacional com a Conferência de Estocolmo em 1972. 

Outro aspecto em comum diz respeito à visão de sistemas complexos. Da leitura 

da obra de Leopold vê-se que este, a partir de seus primeiros postulados acerca do 

que denominou de mecanismo biótico, antecipou a noção de sistemas vivos e seu 

complexo tecido de inter-relações e inter-dependências.

Por fim, o ponto mais convergente entre a Ética da Terra e o Direito Ecológico 

refere-se à adoção de um enfoque ecocêntrico. Nesse sentido, o ecocentrismo vem 

suplantar a dicotomia antropocentrismo-biocentrismo, destacando a responsabilidade 

dos seres humanos para com o planeta, em que desencademos a atual crise 

socioecológica e impactamos a biosfera, ao ponto de marcarmos uma era geológica.

A fim de se superar o dualismo presente nas duas perspectivas do 

antropocentrismo e biocentrismo, concluiu-se pela necessidade de se pensar um 

Direito pautado em uma perspectiva ecocêntrica, transdisciplinar, que possibilitaria 
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falar-se em uma solidariedade diacrônica para com todos os seres vivos, bem como 

com as futuras gerações de humanos e não humanos.
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Introdução

 Em meio a uma crise de saúde pública, como é o caso da pandemia do novo 

COVID-19, fala-se reforçadamente em cooperação internacional. Em resumo, um 

enfrentamento adequado a essa crise envolve necessariamente o acesso equitativo a 

medicamentos e/ou vacinas ainda em desenvolvimento – o que, mais uma vez, coloca 

em xeque (ainda que não um xeque-mate, contudo) instituições bem conhecidas do 

sistema capitalista. De acordo com a visão de Calixto Salomão Filho e Vitor Henrique 

Pinto Ido (2020), isso significa falar em patentes e na possibilidade de emitir licenças 

compulsórias a fim de aumentar a oferta de produtos no mercado, reduzir os preços 
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e expandir o seu acesso. De fato, atualmente, encontra-se em andamento no Brasil 

o Projeto de Lei n. 1.462/2020, com a finalidade de alterar o art. 71 da Lei Federal 

n. 9.279/199666, justamente no tocante a casos de emergência nacional decorrentes 

de declaração de emergência de saúde pública de importância nacional ou de 

importância internacional.

 Essa não é uma discussão nova, contudo.

 Com a magnitude da crise da AIDS na década de 1990, particularmente 

na África subsaariana, chamou-se a atenção para a falta de acesso de Estados 

em desenvolvimento a medicamentos essenciais, comercializados nos Estados 

desenvolvidos (‘t HOEN, 2002, p. 27), questionando-se o sistema de proteção dos 

direitos de propriedade intelectual estabelecido no Acordo TRIPS (i.e. o Acordo sobre 

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) em 1994, 

no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Essa iniciativa resultou na assinatura 

da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública em 2001 – que, em 

suma, confirmou as flexibilidades já existentes no sistema, determinando que nada 

no Acordo TRIPS pode prevenir os Estados-Membros de tomar as medidas necessárias 

para proteger a saúde pública. 

Muito inspirados nesse exemplo, os Estados em desenvolvimento defendem 

o licenciamento compulsório de patentes também em relação a tecnologias 

ambientalmente saudáveis. Essa seria uma forma de atender à cooperação 

internacional necessária no tocante à mitigação das mudanças climáticas – e, nesse 

ponto, o foco reside no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas 

e das respectivas capacidades. Ou seja: a ideia de que os Estados desenvolvidos 

arquem com os maiores custos para se atender os compromissos de limitar o aumento 

da temperatura no planeta, liderando a tomada de medidas necessárias e transferindo 

os recursos (financeiros e tecnológicos) necessários aos Estados em desenvolvimento.

 Essa é, de fato, a premissa adotada desde o início do regime internacional de 

mudanças climáticas, com a assinatura da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

66 A Lei Federal n. 9.279/1996 regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e, 
assim, incorpora os elementos do sistema de proteção dos direitos de propriedade intelectual pós-
Acordo TRIPS. Atualmente, a redação do art. 71 enuncia que: “nos casos de emergência nacional ou 
interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou 
seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, 
temporária e não exclusive, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo 
titular”. Por sua vez, o mencionado projeto de lei, de iniciativa suprapartidária, pretende a alteração 
do caput a fim de constar também o pedido de patente, e não apenas a patente já concedida. Além 
disso, pretende incluir um parágrafo específico a respeito de declaração de emergência de saúde 
pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou declaração de 
emergência de saúde pública nacional pelas autoridades nacionais competentes, que, então, ensejaria 
automaticamente a concessão da licença compulsória de todos os pedidos de patente ou de patentes 
vigentes referentes a tecnologias para o enfrentamento da respectiva emergência.
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sobre Mudanças do Clima em 1992. Contudo, a interpretação dominante dada a 

esse princípio evoluiu com o tempo e, assim, afastou-se da diferenciação top-down 

constante nesse primeiro documento, assim como no Protocolo de Quioto em 1997, 

a partir da listagem de Estados em anexo constante do tratado. E, nesse sentido, o 

Acordo de Paris assinado em 2015, o mais recente documento legalmente vinculante 

desse regime, a despeito de ser visto como uma conquista monumental após anos 

dessa disputa de narrativa entre os Estados, impulsiona uma arquitetura legal baseada 

na auto diferenciação, com a apresentação de periódicas contribuições nacionalmente 

determinadas (CNDs) por cada um dos Estados signatários. O resultado prático disso, 

ao menos nesse momento inicial, é um afastamento dos caminhos elaborados pelo 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) como necessários 

para se limitar o aquecimento da superfície terrestre em 1,5ºC acima dos níveis pré-

industriais, além de uma matização do mencionado princípio das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades.

 No presente artigo, pretende-se fazer uma leitura crítica da evolução histórica 

do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das respectivas 

capacidades no regime internacional de mudanças climáticas, bem como a sua 

implicação no tocante à cooperação internacional que se faz necessária nesse campo.

1. O que a ciência diz sobre isso?

 Em relatório publicado em 2014, o IPCC67 corroborou o entendimento de que as 

mudanças climáticas são inequívocas (2014, p. 40) e de que é extremamente provável 

que a influência humana sobre o sistema climático tenha sido a causa dominante das 

mudanças observadas desde meados do século XX (2014, p. 47). Assim, “para limitar as 

mudanças climáticas, exigir-se-ia reduções substanciais e sustentadas das emissões de 

gases de efeito estufa, o que, juntamente com [medidas de] adaptação, podem limitar 

os seus riscos” (2014, p. 56).

 No mesmo relatório, a título introdutório, define-se mitigação como o processo 

de redução de emissões e/ou de aumento de sumidouros de gases de efeito estufa, 

ao passo que adaptação é o processo de ajuste ao clima observado ou esperado e 

seus efeitos, a fim de diminuir ou evitar danos à sociedade local ou, ainda, explorar 

as oportunidades benéficas (IPCC, 2014, p. 76). Desde o início do regime internacional 

de mudanças climáticas em 1992, com a assinatura da Convenção-Quadro das 

67 O IPCC, constituído em 1988, é reconhecido como “a maior autoridade para fornecer a 
melhor possível avaliação relevante do conhecimento científico atual para fins de formulação de 
políticas climáticas” (FISCHLIN, 2017, p. 08) – e, dada a sua amplitude, “seus relatórios são tomados 
por virtualmente todos os que trabalham como mudanças climáticas como argumento de autoridade” 
(GARVEY, 2008, p. 18) e, assim, constituem a premissa desse trabalho.
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Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, maior atenção é depreendida às medidas 

de mitigação – embora bem compreendida a importância da adaptação, como 

estratégias complementares a reduzir e gerir os riscos das mudanças climáticas para 

as diferentes sociedades. Por sua vez, isso coincide com o entendimento de Daniel 

Bodansky et al., a respeito de um embate em termos de cooperação internacional ser 

mais facilmente percebido ao se falar em medidas de mitigação, visto que, em um 

modo geral, a adaptação pode ser adotada individualmente pelos Estados. Além disso, 

continuam os mesmos autores, “os Estados têm um incentivo individual para agir, uma 

vez que os benefícios das medidas de adaptação geralmente fluem para o Estado que 

as adota, e não para a comunidade internacional como um todo” (BODANSKY et al., 

2017, p. 14) – ao contrário do bem comum da redução de emissão de gases de efeito 

estufa. 

 Além disso, o IPCC flerta, desde esse momento, com o entendimento de que 

“as mudanças climáticas são uma ameaça ao desenvolvimento sustentável” (2014, p. 

90), com seus efeitos distribuindo-se de maneira desproporcional entre os diferentes 

Estados e atingindo de forma ainda mais grave as sociedades mais vulneráveis. Isso 

se relaciona, também, à evidência científica de que “as contribuições passadas e 

futuras dos Estados ao acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera são diferentes, 

e os Estados também enfrentam desafios e circunstâncias variadas e têm diferentes 

capacidades para lidar com a mitigação e a adaptação” (IPCC, 2014, p. 76) – do que se 

conclui da essencialidade da cooperação internacional, trazendo uma base científica 

para a formulação do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e 

das respectivas capacidades.

 Com o lançamento de um relatório mais recente em 2018 pelo IPCC, 

mencionado entendimento consolidou-se ainda mais, concluindo-se que “o potencial 

de buscar tais caminhos [de desenvolvimento resilientes ao clima] difere entre os e 

dentro dos Estados e das regiões, devido a diferentes trajetórias de desenvolvimento, 

oportunidades e desafios”. E, dessa forma, “limitar o aquecimento a 1,5ºC exigirá que 

todos os Estados e atores não-estatais reforcem as suas contribuições sem demora. 

Isso poderia ser alcançado através do compartilhamento de esforços baseados em 

cooperação mais ousada e mais comprometida, com apoio àqueles com menos 

capacidade de adaptar, mitigar e transformar-se” (IPCC, 2018, p. 448).

 No entanto, “[a] ciência sozinha não pode nos ajudar com as respostas de 

que precisamos” (GARVEY, 2008, p. 01) – e, de fato, “o mundo claramente ainda não 

está no caminho certo” (FISCHLIN, 2017, p. 15) nem mesmo para cumprir as metas 

definidas no Acordo de Paris em 2015, demonstrando que as evidências científicas, 
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compiladas nos sucessivos relatórios do IPCC, não se traduziram muito bem no âmbito 

das negociações internacionais. Ainda que mencionado acordo tenha entrado em 

vigência muito antes do esperado, em 04 de novembro de 2016, sendo considerado 

“uma conquista monumental e uma virada de jogo” (IVANOVA, 2017, p. 18), o IPCC 

adverte “espera[r]-se que o aquecimento global ultrapasse 1,5ºC acima dos níveis pré-

industriais mesmo se essas promessas [das CNDs] forem suplementadas com aumentos 

muito desafiadores na escala e na ambição de mitigação após 2030” (2018, p. 95).

 Ou seja: ao mesmo tempo em que as evidências científicas se acumulam, de 

forma que as contribuições devem ser cientificamente precisas, há uma necessidade 

de o compromisso político a seu respeito ser expresso de uma forma não-ameaçadora, 

de modo a facilitar a cooperação internacional (RAJAMANI e GUÉRIN, 2017, p. 76), 

em razão dos diferentes posicionamentos dos Estados. De acordo ainda com Lavanya 

Rajamani e Emmanuel Guérin, essa contribuição que é nacionalmente determinada e, 

portanto, moldada pelo entendimento dos próprios Estados quanto a suas prioridades, 

restrições e políticas nacionais “é aparentemente incompatível com um ambicioso 

limite de temperatura e as associadas metas de mitigação e de adaptação” (2017, p. 

77) – o que se reflete em um compromisso político igualmente menos ambicioso.

2. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das respectivas 

capacidades no regime internacional de mudanças climáticas

 Contextualizadas as evidências científicas a respeito das mudanças climáticas, 

é importante entender que o princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas e das respectivas capacidades é visto como “uma fonte importante – 

talvez a mais importante – de contenção política no regime de mudanças climáticas 

por muitos e muitos anos” (IVANOVA, 2017, p. 31). 

Isso se deve, em grande medida, às diferentes perspectivas sob o que as 

mudanças climáticas podem ser analisadas. Ou seja: enquanto os Estados Unidos, 

por exemplo, tendem a enxerga-las através de uma lente econômica, muitos Estados 

do Sul-Global entendem a política climática como parte de um quadro mais amplo 

para lidar com as injustiças sociais e econômicas em nível global – e, portanto, o 

seu foco é a justiça climática, distribuindo-se equitativamente os ônus da mitigação 

e da adaptação entre os Estados (BODANSKY et al., 2017, pp. 05-07). O reflexo disso 

pode ser observado nas divergências também quanto às leituras do princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades.

O regime internacional de mudanças climáticas é complexo, consistente em um 

processo contínuo de negociações entre os Estados signatários. No entanto, as suas 
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bases estão previstas desde a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

do Clima, assinada em 1992, servindo esta como seu documento constitutivo, ao 

introduzir os conceitos-chave e a linguagem a definir a agenda das negociações sobre 

mudanças climáticas a partir de então (DEPLEDGE, 2017, p. 27). Ao lado do Protocolo 

de Quioto de 1997 e, agora, do Acordo de Paris de 2015, são os documentos legalmente 

vinculantes (ou seja, tratados internacionais) de mencionado regime.

Desde o seu início, uma particularidade desse regime é a diferenciação 

entre os Estados – representando um “afastamento da abordagem tradicional 

dos tratados internacionais, a saber, de definir um conjunto comum de obrigação 

a todos os Estados” (BODANSKY et al., 2017, p. 27), ante a expressa referência às 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas e às respectivas capacidades como 

um de seus princípios orientadores. E, de fato, no processo de negociações, desde a 

oportunidade de sua instauração sob a Assembleia Geral da ONU pela Resolução n.º 

45/2012 em 1990, atentou-se que “a maior parte das emissões atuais de poluentes no 

meio ambiente se origina nos Estados desenvolvidos” e, portanto, que cabe a estes a 

maior responsabilidade em relação ao combate do problema, ainda que não se tenha 

denominado como princípio. 

Contudo, ao longo da evolução do regime, também o sentido dado a esse 

princípio evoluiu, ressaltando-se diferentes elementos nele imbuídos. Assim é que 

“[foram] as interpretações contestadas de equidade e das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas e das respectivas capacidades que se destacaram em debates ao 

longo dos anos” (DEPLEDGE, 2017, p. 28) – aos poucos, diluindo-se o consenso inicial a 

respeito da assimetria de compromissos assumidos entre os Estados.

Nesse sentido, a nomenclatura cunhada ao princípio remete a, pelo menos, três 

diferentes elementos: (i) a responsabilidade comum as todos os Estados, decorrente 

do reconhecimento das mudanças climáticas como uma preocupação comum à 

humanidade, (ii) a responsabilidade diferenciada entre os Estados, baseada na 

contribuição de cada Estado às mudanças climáticas, e (iii) as diferentes capacidades 

dos Estados em mitigar os seus efeitos nocivos. 

Ao dissecar esses elementos, pode-se entender que o uso do conector “porém” 

implica em uma diferenciação entre o fundamento da responsabilidade comum de 

um lado e, de outro, das responsabilidades diferenciadas (RAJAMANI, 2012, p. 120). E, 

de fato, o reconhecimento da questão como uma preocupação comum à humanidade 

e, portanto, a todos os Estados tornou-se “a base conceitual para a cooperação 

urgentemente necessária entre os Estados” (BODANSKY et al., 2017, p. 51), não 

implicando, por outro lado, a existência de regras comuns a serem impostas a todos 
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os Estados. Por outro lado, no tocante às bases de diferenciação de responsabilidades 

entre os Estados, a construção da linguagem – de certa forma, apresentando uma 

ambiguidade proposital – preserva ambos os lados desse debate, incluindo tanto o 

elemento de responsabilidades históricas quanto o das respectivas capacidades 

(BODANSKY et al., 2017, p. 27) e, ao mesmo tempo, não determina nenhum compromisso 

específico a cada Estado.

Com isso, a despeito de estar “profundamente enraizado [nesse] regime”, 

logrando “um apoio universal” entre os Estados, “há muito pouco acordo sobre a 

sua fundamentação [e] o seu conteúdo principal” (BODANSKY et al., 2017, p. 26). De 

um lado, os Estados em desenvolvimento concentram-se nas “responsabilidades”, 

entendidas como uma função das contribuições históricas dos Estados desenvolvidos 

para a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. De outro lado, contudo, 

os Estados desenvolvidos concentram-se nas “respectivas capacidades”.

Isso porque, em tese:

Se as diferentes contribuições históricas dos Estados para o problema 
das mudanças climáticas fornecerem a base para a diferenciação, 
como sustentam os Estados em desenvolvimento nas negociações 
da Convenção-Quadro, a diferenciação mudará relativamente 
devagar. Em contraste, se as capacidades fornecerem a base para 
a diferenciação, as obrigações de um Estado poderão evoluir mais 
rapidamente, à medida que eles desenvolvem e obtêm maiores 
capacidades financeiras, tecnológicas e administrativas (BODANSKY et 
al., 2017, pp. 127-128).

No entanto, de qualquer forma, Lavanya Rajamani entende que esses dois 

elementos são conectados entre si. Ou seja: “as capacidades melhoradas são um 

resultado direto da industrialização, o que, por sua vez, resultou no aumento das 

emissões de gases de efeito estufa” – o que a autora chama de “injustiça histórica” 

(RAJAMANI, 2012, pp. 121-122). Tratando-se como um caso de injustiça (climática), 

essa interpretação é corroborada pelo conceito de equidade, também inserido como 

princípio no regime internacional de mudanças climáticas. Aliás, Chandrashekhar 

Dasgupta entende que a inserção das respectivas capacidades como uma base de 

diferenciação também reforça a ideia de responsabilidade histórica dos Estados 

desenvolvidos. Como se vê, trata-se da mesma lógica enunciada por Rajamani: as 

elevadas emissões per capita de gases de efeito estufa nos Estados desenvolvidos 

são historicamente a causa das mudanças climáticas – “do que se segue que eles 

têm a obrigação correspondente de tomar medidas corretivas” (DASGUPTA, 2012, p. 

89). Ao mesmo tempo, também são estes os Estados que têm a maior capacidade de 
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suportar o ônus, com a maior disponibilidade de recursos financeiros e tecnologias 

ambientalmente saudáveis necessárias – o que “reforça ainda mais as suas obrigações 

em relação a medidas corretivas” (DASGUPTA, 2012, p. 89).

Operacionalmente, contudo, isso provou ser problemático.

Já na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em 

seus dispositivos preambulares, reconhece-se novamente a responsabilidade histórica 

dos Estados desenvolvidos pela concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, 

bem como “[serem] as emissões per capita nos Estados em desenvolvimento ainda 

relativamente baixas e que a parcela de emissões globais [deles] originárias crescerá 

para atender as suas necessidades sociais e de desenvolvimento”. Além disso, deve-se 

considerar “a relativa contribuição [dos Estados] para o agravamento do efeito estufa”. 

Reconhece-se, igualmente, a exigência da maior cooperação possível entre os Estados 

na resposta internacional, “de acordo com as suas responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas e respectivas capacidades e suas condições sociais e econômicas”.

É assim também que, entre os princípios enunciados no Artigo 3º, incluem-

se a equidade e as responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas 

capacidades, com a liderança dos Estados desenvolvidos, além da consideração das 

necessidades específicas e circunstâncias especiais dos Estados em desenvolvimento. 

E o Artigo 4º estabelece compromissos aos Estados signatários, operacionalizando 

esse princípio ao diferenciar entre compromissos específicos aos Estados incluídos no 

Anexo I, então considerados desenvolvidos, e compromissos gerais a todos os Estados.

Tratando-se, contudo, de uma convenção-quadro, em que não se decidiu por 

metas concretas e quantitativas de redução na emissão de fases de efeito estufa pelos 

Estados, o documento estabeleceu um quadro institucional para o desenvolvimento 

progressivo de um regime de mudanças climáticas mais abrangente (SCHIELE, 2014, 

pp. 64-65), devendo os Estados signatários promoverem negociações periódicas, 

em que devem ser tomadas as decisões necessárias para promover a sua efetiva 

implementação.

Desde a assinatura do Mandato de Berlin na COP n.º 01, em 1995, a elaboração 

de um protocolo ou de outro instrumento legal a definir compromissos quantificados 

de limitação e de redução de emissão antrópica de gases de efeito estufa, a serem 

cumpridos em um prazo específico, pautou-se em não introduzir novos compromissos 

para os Estados não incluídos no Anexo I – ou seja, os Estados em desenvolvimento. 

Resultado desse processo, o Protocolo de Quioto assinado na COP n.º 03, conta, 

então, em sua arquitetura legal, com uma “acentuada diferenciação entre Estados 

desenvolvidos e em desenvolvimento” (BODANSKY et al., 2017, p. 105) em relação a 
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esses compromissos específicos acordados para cada Estado: um chamado “firewall” 

(DEPLEDGE, 2017, p. 30). É interessante notar que o protocolo não enuncia como 

princípio, mas insere essa diferenciação somente no Artigo 10, ao estabelecer os 

compromissos adotados por todos os Estados signatários, como elemento a ser 

considerado, colocando as “responsabilidades comuns, porém diferenciadas” ao lado 

de suas “prioridades, objetivos e circunstâncias específicas de desenvolvimento”.

Nesse momento inicial, o princípio estava, predominantemente, associado a 

uma distinção entre Estados desenvolvidos e Estados em desenvolvimento (BODANSKY 

et al., 2017, p. 28) – com esses grupos respectivamente definidos nos anexos dos 

documentos, a despeito da grande variedade de circunstâncias nacionais (DEPLEDGE, 

2017, p. 30). Aliás, Bodansky et al. observam que o Protocolo de Quioto representa um 

compromisso político entre esses grupos nas negociações, com a vitória do Sul-Global 

na operacionalização da diferenciação (2017, p. 106). Não foi o suficiente, contudo, 

considerando que os maiores emissores de gases de efeito estufa na atualidade não 

ratificaram ou nem mesmo eram abrangidos nos compromissos, como é o caso dos 

Estados Unidos da América e da China, de forma que menos de 24% das emissões 

foram consideradas na elaboração do documento (BODANSKY et al., 2017, p. 106). 

Dessa forma, essa acentuada diferenciação mostrou-se cada vez mais controversa 

com o tempo.

Nesse sentido:

À medida que os Estados em desenvolvimento começaram a 
industrializar-se rapidamente e muitos se tornaram emissores 
significativos de gases de efeito estufa, no entanto, a assimetria 
de obrigações levou a uma falta de vontade de agir, especialmente 
nos Estados Unidos, que observaram que nada que os Estados 
desenvolvidos fizerem importará se as grandes economias emergentes 
não forem responsabilizadas por suas rapidamente crescentes 
emissões (IVANOVA, 2017, p. 19).

Além disso, nesse quadro normativo estabelecido de início, a transferência 

internacional de tecnologias ambientalmente saudáveis é vista como um dos tipos de 

norma a operacionalizar o tratamento diferenciado entre os Estados (BODANSKY et al., 

2017, p. 28). A sua necessidade é inserida como um compromisso específico dos Estados 

desenvolvidos, constante da Convenção-Quadro, atribuindo-se, ainda, o atendimento 

dos compromissos pelos Estados em desenvolvimento ao cumprimento pelos Estados 

desenvolvidos dessa norma, entre outras referentes à cooperação internacional. 

Diante da escolha de palavras, contudo, o que se tem é um compromisso bastante 

fraco, tendo em vista que os Estados não precisam demonstrar que se efetivamente 
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transferiu quaisquer tecnologias para cumpri-lo, bastando somente que adotassem 

as medidas possíveis. Já no Protocolo de Quioto, a transferência internacional de 

tecnologias, com a mesma linguagem, está prevista entre os compromissos gerais 

de todos os Estados signatários – ainda que ressalve ser uma medida de particular 

relevância se direcionada para os Estados em desenvolvimento.

A partir disso, o foco das negociações a respeito das mudanças climáticas 

passou a recair no período pós-2012, quando se encerraria o primeiro período de 

compromisso do Protocolo de Quioto. E, nesse ponto, ficaram bastante evidentes 

as divergências entre os Estados a respeito da diferenciação, particularmente no 

tocante aos compromissos específicos de cada Estado. Nesse sentido, quatro eram 

as posições mais relevantes a esse respeito. De acordo com Trevor Houser, a União 

Europeia defendia a adoção de compromissos legalmente vinculantes pelos Estados 

Unidos, mas, ao mesmo tempo, mostrava-se aberta a aceitar a assimetria constante 

do Protocolo de Quioto em relação aos Estados em desenvolvimento (2010, p. 05), 

enquanto os Estados Unidos, ainda que não se demonstrassem dispostos a ratificar o 

Protocolo de Quioto, defendiam a adoção desses compromissos tanto para os Estados 

desenvolvidos quanto para os maiores emissores considerados entre os Estados em 

desenvolvimento (2010, p. 06). Por outro lado, os Estados emergentes, apesar de muitos 

terem anunciado políticas climáticas adotadas no âmbito doméstico, rejeitaram 

compromissos legalmente vinculantes, equivalentes aos assumidos por Estados 

desenvolvidos (2010, p. 07), defendendo, ao contrário, “a necessidade de aplicação de 

fórmulas específicas a cada economia, por meio de um discurso favorável à garantia 

de espaço para as políticas de desenvolvimento” (ICTSD, 2008, pp. 12-13). No entanto, 

os Estados mais vulneráveis às mudanças climáticas concordavam com a posição dos 

Estados Unidos (HOUSER, 2010, p. 08).

De acordo com Meinhard Doelle, esses diferentes posicionamentos também 

podem ser atribuídos às diferentes interpretações dos princípios das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades, como mencionado. 

Nesse sentido, os Estados em desenvolvimento entendem que somente os Estados 

desenvolvidos devem adotar compromissos legalmente vinculantes, porque eles são 

historicamente responsáveis pelas mudanças climáticas – o que, nas negociações de 

um regime pós-2012, levou a uma situação em que os Estados emergentes defendessem 

profundos cortes em emissões, ao mesmo tempo em que resistem a qualquer acordo 

que, direta ou indiretamente, limite as suas emissões futuras. Por outro lado, entre 

2008 e 2012, ao longo da vigência do Protocolo de Quioto, os Estados desenvolvidos 
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aceitaram o papel de liderança com base em sua capacidade tecnológica para 

desempenhá-lo (DOELLE, 2010).

Com a tomada de nota do Acordo de Copenhague na COP n.º 1568, em 2009, 

apesar da expressa previsão do princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas e das respectivas capacidades, enquanto uma “necessidade política” 

(BODANSKY et al., 2017, p. 111), começou a se desgastar essa acentuada assimetria 

construída entre os Estados desenvolvidos e os em desenvolvimento (HOUSER, 

2010, p. 13), uma vez que, ao lado dos compromissos quantificados assumidos pelos 

Estados listados no Anexo I, os Estados não-listados foram convidados a apresentarem 

medidas de mitigação a serem voluntariamente implementadas em seu âmbito 

doméstico, sendo que, caso essas medidas fossem financiadas através de mecanismos 

de cooperação internacional, deveriam submeter-se a um sistema de monitoramento 

internacional. No entanto, não há nenhuma indicação se, posteriormente, esses 

compromissos voluntários se tornariam legalmente vinculantes.

Com isso, Estados em desenvolvimento efetivamente “internacionalizaram” 

as suas políticas nacionais de mudanças climáticas, ao menos em parte, a partir 

do que, então, “começou-se a quebrar o firewall entre Estados desenvolvidos e em 

desenvolvimento erguido no Mandato de Berlin e no Protocolo de Quioto” (BODANSKY 

et al., 2017, p. 111). No mesmo sentido, são também os Acordos de Cancun, assinados 

na COP n.º 16, em 2010.

O momento seguinte é de considerável relevância, com o estabelecimento da 

Plataforma de Durban na COP n.º 17, em 2011, sem nenhuma menção ao princípio ou 

a quaisquer elementos de diferenciação entre os Estados – ainda que se entenda a 

sua incorporação de maneira implícita, “por meio da declaração de que o resultado 

da Plataforma de Durban seria nos termos da Convenção-Quadro” (BODANSKY et al., 

2017, p. 114). Abriu-se espaço, assim, à negociação de um novo regime, considerado 

mais equilibrado e vinculativo, particularmente na visão dos Estados desenvolvidos.

Assinado, então, o Acordo de Paris na COP n.º 21, em 2015, encerrou-se os 

trabalhos do Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre a Plataforma de Durban para Ação 

68 Justamente por causa dessas divergências, nas negociações realizadas na 15ª Conferência das 
Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em Copenhague, entre 07 
e 19 de dezembro de 2009, momento em que deveria ser adotado um novo instrumento de caráter 
vinculante para um segundo período de compromisso, os Estados apenas tomaram nota do Acordo de 
Copenhague, tornando-o nada mais que um documento político, tendo em vista que o texto apresentado 
– acordado entre os presidentes dos Estados Unidos, do Brasil e da África do Sul e os primeiros-ministros 
da China e da Índia – foi explicitamente contrariado por representantes de um pequeno grupo de 
Estados em desenvolvimento, impossibilitando o consenso para a sua adoção. Ainda assim, tornou-se 
um documento de fundamental importância política, eis que pavimentou o caminho para a assinatura 
dos Acordos de Cancun no ano seguinte.
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Fortalecida. Na oportunidade, em resumo, os Estados signatários aceitaram o objetivo 

de limitar o aumento da temperatura média do planeta a bem abaixo de 2ºC, buscando-

se o limite de 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais. Para tanto, ainda que mencionado 

expressamente o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e 

das respectivas capacidades, acrescentando-se “à luz das diferentes circunstâncias 

nacionais”, todos os Estados se comprometem a atingir pico de emissões de gases de 

efeito estufa o mais rápido possível e a comunicar sucessivamente suas contribuições 

nacionalmente determinadas. 

Por outro lado, espera-se, da mesma forma que desde o início do regime, 

que os Estados desenvolvidos liderem esse processo e auxiliem os Estados em 

desenvolvimento a atender os seus próprios compromissos. E reconheçam, também, 

a importância do acesso a tecnologias ambientalmente saudáveis para implementar 

as necessárias medidas de mitigação e de adaptação, de forma que os Estados se 

comprometam a promover a cooperação internacional para o desenvolvimento e a 

transferência de tecnologias.

Com essa nova arquitetura legal, o Acordo de Paris “representa um afastamento 

significativo do Protocolo de Quioto” (BODANSKY et al., 2017, p. 206), particularmente 

ao “privilegia[r] a soberania nacional sobre a prescrição internacional” (BODANSKY 

et al., 2017, p. 21), conformando no regime a tomada de medidas nacionalmente 

determinadas – e adota, então, uma nova operacionalização ao princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades: 

uma forma matizada, baseada na auto diferenciação. De acordo com Bodansky 

et al., contudo, trata-se de uma auto diferenciação limitada, eis que “estabelecidas 

expectativas normativas em relação aos tipos de ações que os Estados desenvolvidos 

e em desenvolvimento devem adotar e reconhece a necessidade de flexibilidade e de 

apoio a [estes] Estados” (BODANSKY et al., 2017, p. 224).

Como mencionado, esse princípio recebeu, também, uma qualificação de “à 

luz das diferentes circunstâncias nacionais”, como resultado de um compromisso 

alcançado entre os Estados Unidos e a China. Essa qualificação:

(...) sem dúvida muda a interpretação das responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas e das respectivas capacidades. Embora se 
possa argumentar que o princípio, mesmo em sua formulação 
original, é dinâmico, porque as responsabilidades históricas e as 
respectivas capacidades evoluem, a qualificação do princípio por 
uma referência a “diferentes circunstâncias nacionais” representou 
um sinal político de flexibilidade e dinamismo. À medida que as 
circunstâncias nacionais evoluem, o mesmo acontece com as 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas dos Estados. Além 
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disso, dadas as diferenças nas circunstâncias nacionais entre os 
Estados, uma simples categorização dos Estados como desenvolvidos 
ou em desenvolvimento pode não ser apropriada. É esta a versão do 
princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, com a 
qualificação “à luz das diferentes circunstâncias nacionais” que consta 
do Acordo de Paris (BODANSKY et al., 2017, pp. 220-221).

E, de fato, o que se observa é que o Acordo de Paris não define quais são os 

Estados desenvolvidos e os em desenvolvimento, abandonando, dessa forma, a 

estrutura de anexos inserida na Convenção-Quadro e no Protocolo de Quioto.

Contudo, “a universalidade da aplicação [dos compromissos do Acordo] 

não significa automaticamente a uniformidade da aplicação” (BODANSKY et al., 

2017, p. 219). Ou seja: a despeito de sinalizar uma maior simetria entre os Estados, 

“a expectativa seria de que os Estados preparassem contribuições nacionalmente 

determinadas que realmente reflitam a sua maior ambição possível, dentro do campo 

de suas possibilidades” (CARAZO, 2017, p. 116) – de forma que a operacionalização 

ainda está aberta a diferentes interpretações no âmbito nacional (RAJAMANI, 2017, p. 

134).

Sem prejuízo, resta “claro que a extensão em que muitos Estados em 

desenvolvimento atenderão à ambição de mitigação no Acordo de Paris [está] ligada 

à extensão do apoio disponível” (RAJAMANI e GUÉRIN, 2017, p. 89). É nesse sentido 

que, a partir da leitura das primeiras contribuições nacionalmente determinadas 

apresentadas pelos Estados signatários69, verifica-se a grande importância atribuída 

ao auxílio financeiro e à transferência de tecnologias ambientalmente saudáveis 

pelos Estados em desenvolvimento – constando menção expressa a esses mecanismos 

na maioria de suas contribuições e, inclusive, metas quantitativas diferenciadas entre 

as condicionadas e as incondicionadas a esse auxílio. Isso se verifica mesmo com a 

significativa vagueza de normas referentes à cooperação internacional, como é o caso 

da transferência internacional de tecnologias e do mecanismo de capacitação, em que 

não se preveem quaisquer obrigações específicas aos Estados. Bem ao contrário, o 

Artigo 4.5 do Acordo de Paris, ao determinar que “apoio deve ser fornecido aos Estados 

em desenvolvimento”, o faz em voz passiva sem a identificação do provedor (WINKLER, 

2017, p. 152). Contudo, o mesmo não se verifica nas contribuições apresentadas 

por Estados desenvolvidos, que não fazem menção a quaisquer mecanismos de 

cooperação internacional.

69 A compilação das contribuições nacionalmente determinadas apresentadas está disponível 
para consulta em: <https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx>.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva  . Volume 6

135

3. Diálogo com a COVID-19: o licenciamento compulsório de patentes

 A par da questão do princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas e das respectivas capacidades, a Resolução n.º 45/212 da Assembleia 

Geral da ONU – ao instaurar o processo de negociações da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças do Clima – faz menção aos princípios imbuídos na 

Resolução n.º 44/207 de 1989, também da Assembleia Geral, dentre os quais se inclui que 

o “acesso garantido dos Estados em desenvolvimento às tecnologias ambientalmente 

saudáveis” e a “transferência [dessas] tecnologias em termos favoráveis”, bem como a 

relação desses conceitos à propriedade intelectual, devem ser elaborados no âmbito 

do tratado internacional. Isso porque a transferência internacional de tecnologias é 

um importante mecanismo de operacionalização da cooperação internacional.

 Contudo, o assunto somente foi abordado entre os Estados signatários da 

Convenção-Quadro quando da assinatura dos Acordos de Marrakesh na COP n.º 

07, em 2001, visando “pavimentar o caminho” da entrada em vigor do Protocolo de 

Quioto, bem como a estrutura institucional de fiscalização do seu cumprimento. 

Nessa oportunidade, uma das decisões assinadas se refere ao desenvolvimento e 

transferência de tecnologias, adotando em seu anexo um quadro para medidas 

significativas e eficazes para aprimorar a implementação do Artigo 4.5 da Convenção-

Quadro. 

Ao lado da avaliação de necessidades tecnológicas, de maior fluxo de 

informações e da capacitação, esse quadro inclui um componente de ambiente 

favorável à transferência de tecnologias ambientalmente saudáveis como uma área 

fundamental para a adoção dessas medidas. Nesse ponto, então, os Estados signatários 

decidiram que todas as partes, e particularmente os Estados desenvolvidos, “são 

instadas a melhorar, conforme apropriado, o ambiente favorável para a transferência 

de tecnologias ambientalmente saudáveis por meio da identificação e remoção 

de barreiras” – dentre as quais se inclui, em específico, “a proteção dos direitos de 

propriedade intelectual”.

 Com a assinatura do Chamado de Lima para a Ação Climática na COP n.º 20, em 

2014, a questão foi novamente inserida na agenda para discussão. Esse documento 

reconhece o progresso dos Estados na elaboração dos elementos constantes do 

primeiro rascunho do texto do instrumento vinculante a ser aprovado na COP 

seguinte – rascunho esse trazido como anexo do chamado. O texto do rascunho, 

como é de se esperar, inclui diversas opções a serem postas em discussão entre os 

Estados. Além das mencionadas divergências na própria nomenclatura do princípio 

das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades, 
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há divergências também em relação ao papel dos direitos de propriedade intelectual 

na sua operacionalização. Assim é que, no item referente ao desenvolvimento e 

à transferência de tecnologias, a questão da proteção da propriedade intelectual 

foi inserida, opcionalmente, como um compromisso dos Estados signatários, no 

sentido de facilitar o acesso, ao mesmo tempo em que promove e recompensa as 

inovações em tecnologias ambientalmente saudáveis. No entanto, quando da ação do 

Acordo de Paris, optou-se em não mencionar, positiva ou negativamente, a questão 

da propriedade intelectual, mas falar genericamente em um ambiente favorável 

a transferência de tecnologias social e ambientalmente saudáveis, lidando com 

eventuais barreiras para tanto. No texto do acordo, igualmente, fala-se em fortalecer 

ações de cooperação internacional nessa questão, sem especificar os meios de 

implementação.

 No entanto, em paralelo ao regime internacional das mudanças climáticas, 

em 2013, o Equador inseriu a discussão sobre a transferência de tecnologias 

ambientalmente saudáveis como um mecanismo de operacionalizar a cooperação 

internacional também no âmbito da Organização Mundial do Comércio – mais 

especificamente, nas reuniões do Conselho para o TRIPS. A partir da “Contribución 

de la Propiedad Intelectual a la Facilitación de la Transferencia de Tecnologías 

Ecológicamente Racionales”70, datada de 27 de fevereiro de 2013, a delegação 

equatoriana argumentou ser a questão da inovação tecnológica e de sua transferência 

um elemento fundamental na luta contra as mudanças climáticas e, portanto, também 

a questão dos direitos de propriedade intelectual – particularmente, em relação aos 

Estados em desenvolvimento. E isso porque a sua excessiva proteção ou o abuso de 

mencionados direitos podem constituir uma espécie de barreira ao acesso a essas 

tecnologias. A partir disso, pretendeu-se, de um lado, reafirmar as flexibilidades 

existentes no Acordo TRIPS e, de outro, iniciar um processo de reavaliação para 

flexibilizar as normas de patenteabilidade das tecnologias ambientalmente 

saudáveis. Para tanto, e muito inspirada na experiência anterior de acesso universal 

a medicamentos essenciais, um elemento conceitual indicado na comunicação para a 

consideração dos Estados é o licenciamento compulsório de patentes. 

O que se esperava com essa comunicação era, dessa forma, a assinatura de 

um acordo ou de uma declaração a fim de consagrar “nada no Acordo TRIPS pode 

minimizar ou minar as flexibilidades inerentes nele, nem prevenir ou limitar os 

70  Essa contribuição, assim como as minutas de todas as reuniões subsequentes, está integralmente 
disponível na base de dados online da OMC. Em consulta preliminar via e-mail, o responsável pelo setor 
de pesquisa informou que as minutas correspondem à transcrição completa das discussões realizadas 
em cada reunião. Para tanto, ver: <http://docs.wto.org>.
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Estados-Membros de tomar as medidas que entendam necessárias para proteger a 

sua população dos efeitos das mudanças climáticas e para fazer uso das tecnologias 

verdes”, a exemplo da redação da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde 

Pública.

A questão se manteve como item regular na agenda política do Conselho 

para o TRIPS em todas as reuniões entre 11 e 12 de junho de 2013 e 11 de junho de 

2014 e, em seguida, passou a ser discutida como “outros assuntos”. Em uma clivagem 

inicial dos Estados, observa-se que o embate parece ser, novamente, entre os Estados 

desenvolvidos e os em desenvolvimento – com exceção do Chile71. Apenas nove 

delegações tomaram a palavra em todas as reuniões, sendo marcante que os Estados 

considerados de renda baixa ou renda média-baixa72 que tomaram a palavra em algum 

momento, fizeram-no somente para acolher a oportunidade em discutir a questão 

nesse foro internacional – sem maiores considerações a respeito. 

Essa constatação vai ao encontro de diferentes análises empíricas (BARTON, 

2007; LEE et al., 2009; UNEP et al., 2010) a respeito de eventuais impactos dos direitos 

de propriedade intelectual sobre a difusão de tecnologias ambientalmente saudáveis, 

em que se conclui que essa discussão “diz mais respeito a um embate que se põe entre 

os Estados desenvolvidos e os considerados de economia emergente” (BATISTA, 2017, 

p. 104). E isso se torna relevante ao se discutir a cooperação internacional no tocante 

às mudanças climáticas, uma vez que os Estados mais vulneráveis não participaram 

das negociações, portanto.

Ademais, a delegação do Equador bem observou no caminhar das reuniões que 

os Estados, em geral, não discordavam da ideia que é necessário lidar com os efeitos 

nocivos das mudanças climáticas, nem mesmo que o sistema de direitos de propriedade 

71  A título de curiosidade: o Chile, de fato, parece ser uma exceção a esse embate pré-definido. 
Tomando a palavra a primeira vez na reunião de 10 e 11 de outubro de 2013, a delegação chilena 
arguiu que o Acordo TRIPS contém flexibilidades adequadas a fim de aliviar os problemas de acesso 
a tecnologias ambientalmente saudáveis, sendo que, da forma como se encontrava, a proposta da 
delegação equatoriana poderia diminuir os incentivos para o uso dessas tecnologias. Dessa forma, ao 
menos nesse primeiro momento, o Chile se posicionou ao lado dos Estados desenvolvidos, contrariando 
a contribuição apresentada. Na reunião seguinte, em 25 e 26 de fevereiro de 2014, a delegação manteve 
esse posicionamento, acrescentando que o licenciamento compulsório para uma indústria específica 
pode se tornar prejudicial em termos de atrair investimentos. Contudo, na reunião de 11 de junho de 
2014, o posicionamento se abrandou e a delegação entendeu como pertinente continuar explorando 
as flexibilidades do Acordo TRIPS – sem explicitamente contrariar a contribuição do Equador. No 
entanto, não pode se perder de vista que é o Chile é integrante da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), posicionando as suas prioridades ao lado desse bloco e não dos 
Estados em desenvolvimento.
72  Para tanto, considerou-se a classificação dos Estados elaborada pelo Banco Mundial. Disponível 
em: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-
leading-groups>. Acesso em: 05 de junho de 2018. 
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intelectual desempenha um papel fundamental na transferência de tecnologias 

ambientalmente saudáveis e, portanto, na mitigação das mudanças climáticas. 

Ao contrário, os principais argumentos dos Estados desenvolvidos consistiam 

em ser a propriedade intelectual um catalisador, e não uma barreira, ao processo 

de inovação e de transferência de tecnologias – e, segundo as mesmas delegações, 

há exemplos de iniciativas bem-sucedidas de licenciamento voluntário de patentes 

a comprovar isso. Além disso, entendiam que os Estados em desenvolvimento não 

têm condições favoráveis de mercado a permitir o seu acesso. De outro lado, os 

Estados em desenvolvimento argumentam, principalmente, no sentido de reafirmar 

as flexibilidades existentes no Acordo TRIPS. Os seus discursos se concentram, assim: 

(i) no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das respectivas 

capacidades, sob a lógica da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas, e (ii) nos objetivos da proteção da propriedade intelectual, sob o Acordo 

TRIPS – o que inclui não somente a promoção da inovação tecnológica, mas também 

a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo aos inventores e aos 

usuários do conhecimento tecnológico73.

Dessa forma, temos que a delegação do Equador, assim como os demais Estados 

em desenvolvimento, não nega que a propriedade intelectual seja um requisito para a 

transferência de tecnologias ambientalmente saudáveis: o problema reside no abuso 

dos direitos de exclusividade concedidos aos seus titulares. Além disso, ainda que 

se reconheça a ocorrência do licenciamento voluntário de patentes, esse processo 

não está ocorrendo o suficiente para lidar com a urgência da questão das mudanças 

climáticas. E é por isso que seria desejável chegar a um consenso sobre o uso das 

flexibilidades disponíveis a permitir o acesso de Estados em desenvolvimento a essas 

tecnologias – sem necessariamente modificar o sistema atual de proteção, mas com 

uma interpretação das disposições do Acordo TRIPS mais favorável ao meio ambiente 

e, particularmente, ao clima. 

Isso é importante quando, por exemplo, a delegação da Nova Zelândia, que 

expressamente se opõe à proposta em discussão, argumenta que os mecanismos 

existentes sob o Acordo TRIPS parecem ser o suficiente para lidar com quaisquer 

problemas decorrentes do abuso desses direitos. E, justificando-se, exemplifica: “uma 

falha em fornecer uma invenção em termos e condições razoáveis dentro de um 

período de tempo razoável, ou abusos de direitos de patentes, poderia ser remediada 

73  Esse é o sentido do Artigo 7º do Acordo TRIPS, em que se lê, como objetivos desse regime, que “a 
proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir 
para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício 
mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-
estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações”.
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pela emissão de uma licença compulsória, conforme permitido pelo Artigo 31 do 

Acordo TRIPS”74.

Dito isso, parece não ter ocorrido, nesse foro, um diálogo apropriado 

entre Estados desenvolvidos e em desenvolvimento a respeito do licenciamento 

compulsório de patentes relacionadas à mitigação das mudanças climáticas como um 

mecanismo de cooperação internacional. A última reunião do Conselho para o TRIPS 

em que se discutiu a questão, ainda sob “outros assuntos”, ocorreu em 07 e 08 de junho 

de 2016 e, desde então, não se tem mais notícia a respeito de uma nova contribuição 

ou proposta no âmbito do Conselho para o TRIPS.

E o que a situação atual no mundo pode nos dizer sobre isso? Como mencionado, 

essa discussão se deu sob forte inspiração da experiência anterior de acesso universal 

a medicamentos essenciais, que resultou na Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS 

e Saúde Pública. A ideia de uma declaração ministerial surge como um instrumento 

legal a fim de esclarecer a legitimidade do licenciamento compulsório e de outras 

eventuais flexibilidades do sistema de proteção da propriedade intelectual. Esclarecer, 

posto que as flexibilidades estão previstas desde o Acordo TRIPS. 

No entanto, diversas peculiaridades das tecnologias relacionadas às mudanças 

climáticas não foram levadas em consideração nessa tentativa (frustrada) de 

transplante da experiência anterior.

O imediatismo verificado na crise da AIDS, por exemplo – e também na 

pandemia do COVID-19 que avança ao redor do mundo –, relacionado a milhões de 

mortes diretamente decorrentes do erro social identificado (i.e. da falta de acesso a 

medicamentos essenciais), não está presente no discurso a respeito das mudanças 

climáticas. Ou seja: ainda que haja consenso a respeito da ocorrência de mudanças 

climáticas, atualmente observadas ao redor do mundo, e que a inovação tecnológica 

seja indicada em maior ou menor grau em todos os cenários apresentados pelo IPCC 

(2014, p. 56), estes ainda são marcados pela incerteza. 

Essa particularidade foi indicada também por José Eli da Veiga desde o início 

do regime internacional de mudanças climáticas, na também fracassada “tentativa de 

imitar o Protocolo de Montreal” (2013, p. 63). Isso porque, ainda que se reconheça 

os efeitos das mudanças climáticas, estes “não são nem um pouco parecidos com 

as alarmantes notícias sobre câncer de pele” (VEIGA, 2013, p. 64) no caso do buraco 

74  No original: “Existing mechanisms consistent with the TRIPS Agreement are likely to be sufficient 
to deal with any problems arising from the abuse of patent rights. For example, a failure to supply an 
invention on reasonable terms and conditions withing a reasonable time period, or outright abuses of 
patent rights, could be remedied by the issue of a compulsory licence, as permitted by Article 31 of 
TRIPS” (tradução nossa). Esse é um trecho da fala da delegação da Nova Zelândia, na reunião de 11 e 12 
de junho de 2013 do Conselho para o TRIPS.
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na camada de ozônio. Igualmente, nem um pouco semelhante com a magnitude da 

crise da AIDS ou do COVID-19. E isso se deve, em certa medida, a uma considerável 

abstração científica, sem dar conta dos impactos que diretamente atingem a vida 

das comunidades mais vulneráveis (ROBINSON, 2019, p. 02). Ao mesmo tempo, como 

mencionado, essas mesmas evidências científicas também não foram bem traduzidas 

nem mesmo nas negociações internacionais no foro da Convenção-Quadro, resultando 

em uma lacuna entre as contribuições nacionalmente determinadas e as reduções 

necessárias nas emissões de gases de efeito estufa para se atingir o compromisso 

de manter o aumento da temperatura em no máximo 1,5ºC acima dos níveis pré-

industriais. 

Além disso, há uma considerável abstração também na conceituação de 

“transferência de tecnologias” e de “tecnologias ambientalmente saudáveis”, a 

despeito da sua inclusão como mecanismo de cooperação internacional, sob a ótica 

do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das respectivas 

capacidades, desde 1992. Com isso, abre-se espaço para uma argumentação contrária, 

no sentido de que não existe uma tecnologia patenteada que, por si, solucionaria a 

questão da mitigação das mudanças climáticas – diferente da questão da saúde 

pública, em que se almeja o acesso a medicamentos bastante específicos. 

E, por fim, diferentemente da retórica de direitos humanos utilizada em face 

da crise da AIDS, não se verifica nesse princípio a característica de ser um códice 

amplamente aceito sobre o que os Estados devem ou não fazer – ao contrário, como 

explicitado na seção anterior, a interpretação de seu conteúdo é marcada por uma 

forte dissensão entre os Estados.

O que se constata é que essa falha na tradução das evidências científicas a 

respeito das mudanças climáticas em uma emergência no âmbito das negociações 

internacionais implica, também, em uma falha de operacionalização do princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades e, em 

última análise, da cooperação internacional.

Conclusão

É interessante notar que ambos os regimes internacionais mencionados 

acima – isto é, mudanças climáticas e os direitos de propriedade intelectual – 

se construíram, de certa forma, concomitantemente, no entanto, “funcionavam 

como duas solitudes (KLEIN, 2014, p. 75). De um lado, a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, assinada em 1992, dispõe a respeito 

da transferência internacional de tecnologias como um dos mecanismos de 
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operacionalização do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e 

das respectivas capacidades, sem mencionar a proteção dos direitos de propriedade 

intelectual. Por outro lado, o Acordo TRIPS, assinado em 1994 no âmbito do comércio 

internacional, não traz em si, explicitamente, quaisquer menções a tecnologias 

ambientalmente saudáveis. O sucesso da cooperação internacional no tocante às 

mudanças climáticas, contudo, só deve ocorrer a partir de um diálogo entre ambos os 

campos.

Por outro lado, a evolução do sentido conferido ao princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades – 

considerado o cerne do regime internacional de mudanças climáticas –, marcada 

por um embate entre os Estados desenvolvidos e os Estados em desenvolvimento, 

apresenta ainda um maior dificuldade no tocante à implementação da cooperação 

internacional e, em última análise, ao alcance da meta de limitar o aumento da 

temperatura em 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais, conforme o Acordo de Paris. 

A despeito da concordância em torno da liderança dos Estados desenvolvidos na 

tomada de medidas de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, estes a 

aceitam com base na sua capacidade (técnica e financeira) atual para lidar com o 

problema, ao passo que os Estados em desenvolvimento, em geral, defendem que a 

base de diferenciação deve ser a responsabilidade histórica na concentração de gases 

de efeito estufa na atmosfera.   

Partindo-se de uma diferenciação top-down constante da Convenção-Quadro 

e do Protocolo de Quioto, assinado em 1997, com esses grupos respectivamente 

definidos nos anexos dos documentos, o Acordo de Paris, assinado em 2015, culminou 

em uma matização do mencionado princípio, impulsionando uma arquitetura legal 

baseada na auto diferenciação, com a apresentação de periódicas CNDs por cada um 

dos Estados signatários. O que se verifica, no entanto, a partir da leitura das primeiras 

CNDs, é que os Estados em desenvolvimento expressamente mencionam o auxílio 

financeiro e a transferência de tecnologias ambientalmente saudáveis, inclusive 

condicionando as suas metas a isso, enquanto nenhum Estado desenvolvimento o faz.

 Em paralelo, a transferência internacional de tecnologias ambientalmente 

saudáveis foi levada a discussão também no âmbito do Conselho para o TRIPS, de 

forma a se discutir a interface entre os dois campos – isto é, como o sistema de 

proteção dos direitos de propriedade intelectual deve contribuir (ou, no mínimo, 

não impedir) para a ampla difusão das tecnologias necessárias para a mitigação das 

mudanças climáticas. No entanto, a leitura dessas minutas demonstra não ter ocorrido 

um diálogo apropriado entre Estados desenvolvidos e em desenvolvimento a respeito 
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do licenciamento compulsório nesse campo, com a discussão se encerrando em 2016 

sem nenhum resultado prático.

O que se constata, ao contrário, é que a falha na tradução das evidências 

científicas a respeito das mudanças climáticas em uma emergência no âmbito das 

negociações internacionais, deixando de levar em consideração as peculiaridades da 

questão, implica em uma falha de operacionalização do princípio das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades e, em última análise, da 

cooperação internacional.

A discussão que novamente se estabelece em torno do licenciamento 

compulsório como um mecanismo de transferência de tecnologias – ainda em torno 

de questões de saúde pública, como há mais de vinte anos –, com diversos países 

(o Brasil, inclusive) apresentando projetos de lei no âmbito doméstico, de forma a 

possibilitar a sua concessão em relação a eventuais patentes requeridas sobre vacinas 

e outros tratamentos da COVID-19, apresenta-se como uma oportunidade de (re-)

discutir o licenciamento compulsório sobre tecnologias relacionadas a mitigação das 

mudanças climáticas, utilizando-se dessas experiências como uma lição ainda a ser 

aprendida.
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